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Campulung, 01.10.2020

”Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de
urgenta cauzata de criza COVID-19” cod SMIS 138251
Spitalul Municipal Câmpulung ,Județul Argeș este beneficiar în proiectul cu titlul :
”Consolidarea capacitatii sistemului medical public de gestionare a situatiei de urgenta cauzata de
criza COVID-19” cod SMIS 138251.
Contractul de finanțare nr. 361/22.09.2020, aferent proiectului mai sus menționat a fost semnat pe
data de 22.09.2020. Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate
prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020, Axa prioritara 9” Protejarea sanatatii
populatiei in contextul pandemieie cauzata de COVID-19”, (OS9.1) Operatiunea: Consolidarea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Obiectivul general al proiectului este cresterea capacitatii spitalului de a raspunde în timp util si
eficient la criza COVID19 prin asigurarea dotarilor necesare managementului pacientilor covid 19 si
dotarilor necesare restrangerii raspandirii virusului in randul personalului spitalului si a pacientilor noncovid.
Obiectiv specific 1- Cresterea capacitatii spitalului de a contribui la restrangerea raspandirii
virusului in randul si de catre persoanlul spitalicesc si a pacientilor non covid internati, prin achizitionarea
a 14 tipuri de echipamente individuale de protectie si a echipamentelor si consumabilelor pentru
sterilizare si decontaminare.
Obiectiv specific 2- Cresterea capacitatii spitalului de a efectua investigatiile paraclinice (de
laborator) necesare testarii, identificarii si monitorizarii pacientilor covid 19 prin achizitionarea a 6 tipuri
de echipamente de laborator si a instrumentarului, reactivilor si consumabilelor de laborator aferente.
Obiectivul specific 3 - Cresterea capacitatii spitalului de a efectua investigatiile clinice necesare
diagnosticului complicatiilor asociate si monitorizarii pacientilor covid 19 prin achizitionare a 4 tipuri de
echipamente de imagistica.
Obiectiv specific 4- Cresterea capacitatii spitalului de a trata pacienti covid 19 prin achizitionarea
a 14 tipuri de echipamente, dispozitive medicale si instrumentar necesare pentru monitorizarea,
interventiile terapeutice si tratamentul pacientilor.
Obiectiv specific 5 - Imbunatatirea conditiilor de cazare si transport a pacientilor covid19 prin
achizitionarea a 3 tipuri de mobilier de spital.
Obiectivul specific 6- Cresterea nivelului de informare a populatiei privind proiectul si contributia
POIM la cresterea capacitatii unitatilor sanitare din Romania de a gestiona eficient criza medicala in
contextul pandemiei.
Valoarea contractului de finantare a Spitalului Municipal Câmpulung este de 16473155.56 lei,
valoarea totală nerambursabilă din care 46652 lei- management de proiect, 7425.01 lei -servicii de
informare si publicitate, audit financiar extern 17850lei si 16401228.55 lei- valoare echipamente
solicitate la rambursare. Perioada de desfasurare a proiectului este 01.09.2020-30.04.2021.
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