
 

 

 
 

 
 

 

 

DESCRIERE PROIECT „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de 

către Spitalul Județean de Urgență Slobozia prin achiziționarea de echipamente și dotări”, 

cod proiect SMIS 2014+ 141175 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA, în calitate de beneficiar, gestionează proiectul 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Județean de 

Urgență Slobozia prin achiziționarea de echipamente și dotări”. Contractul de finanțare nr 663 a fost 

semnat în data de 02.11.2021. 

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în 

dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalitatii la 

nivel național, regional si local, reducând inegalitațile în ceea ce priveste starea de sanatate publica 

si îmbunatațind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmareste modernizarea si 

tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizeaza in continuare 

aparatura uzata fizic si moral, prin achizitia de echipamente noi si eficiente, ce aduc atat o crestere 

calitativa a serviciilor oferite, cat si o crestere cantitativa a numarul de persoane beneficiari de 

servicii medicale, imbunatatind starea de sanitate publica la nivel national, regional si local. 

Prin implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectului, proiectul contribuie la îndeplinirea 

Obiectivului Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 

pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale, Axa prioritara 10 - Protejarea sănătății 

populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și 

utilizarea surselor regenerabile de energie. 

Proiectul răspunde cerințelor POIM 2014 - 2020, contribuind la indeplinirea indicatorul de rezultat al 

programului (Capacitate adecvata deîngrijire si tratament a cazurilor de infecie cu virusul SARS-CoV-

2/ de gestionare a crizei sanitare) prin dotarea corespunzatorare aSpitalului Judetean Slobozia 

incadrat ca spital suport - tura suplimentara Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia - cazuri grave si 

criticepentru pacientii dializati testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, in conformitate cu 

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 555 din 3aprilie 2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru 

pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listeispitalelor care asigura 

asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in faza a II-a si a Listei 

cu spitalelede suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

Astfel, in urmaimplementarii proiectului, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, unitate sanitara cu 

rol in gestionarea crizei sanitare va fi dotat cunecesarul de echipamente aprobat de autoritatile 

responsabile, respectiv Ministerul Sanatatii prin Directia de Sanatate Publica Ialomita. 

Proiectul este de tip A, actiunea Dotarea unitatilor sanitare publice / unitatilor publice de interventie 
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integrata / entitatilor publice implicateîn activitatea de transfuzie sanguina cu echipamente si 

aparatura medicala, dispozitive medicale si de protecie medicala, echipamentepentru transport 

specializat, echipamente pentru decontaminare si suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienilor 

cu infecie COVID –19 si pentru gestionarea situaiei de urgena provocata de criza COVID – 19 la nivelul 

unitatilor sanitare publice / unitatilor publice deinterventie integrata, în special, dar fara a fi limitate 

la: 

• Ventilatoare / monitoare medicale / injectomate / infuzomate / paturi suplimentare si alta 

infrastructura de terapie intensiva suplimentarafata de cea existenta în unitatile sanitare, recoltoare 

/ teste extractie si diagnostic SARS-Cov-2 / substante necesare pentrudecontaminare / biocide, etc; 

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvata de ingrijire si 

tratament a cazurilor de infectie cu virusulSARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.  

Indicatorul este unul calitativ: Inainte de interventia POIM: NU; Ulterior interventiei POIM:DA. 

Prin dotarea cu echipamente medicale care vor fi utilizate atat direct pentru pacientii COVID cat si 

pentru tratamentul si ingrijireapacientilor suspecti sau non-COVID se va imbunatati capacitatea de 

monitorizare si ingrijire a pacientilor care se adreseaza SpitaluluiJudetean de Urgenta Slobozia, in 

special a cazurilor severe ce necesita internare pe terapie intensive. Dotarile actuale sunt precare 

siinsuficiente pentru a face fata unei crize sanitare de asemenea amploare. 

Avand in vedere situatia actuala precara a dotarilor detinute pentru prestarea de servicii medicale 

pacientilor suspecti/confirmati cu virusulSARS-COV 2, dotarea sectiei de hemodializa si a sectiei ATI si 

UPU a spitalului judetean de Urgenta Slobozia reprezinta o prioritatemajora pentru sistemul de 

sanatate, venind in intampinarea nevoilor medicale ale pacientilor, dar creand si un mediu propice 

pentrudesfasurarea activitatii medicilor din cadrul unitatii sanitare. 

Prin dotarea cu echipamente medicale care vor fi utilizate in mod direct atat pentru prevenirea 

infectarii cat si in tratarea infectarii cuCOVID-19, se va imbunatati capacitatea de ingrijire si 

tratament a pacientilor. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

1. Dotarea infrastructurii unitaților de primiri urgențe si a compartimentelor de primiri 

urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum si echipamente 

destinate sectiilor support care deservesc UPU). Ob. specific va contribui la 

indeplinirea indicatorilor proiectului: 1S37i - Unitați de primiri urgențe/compartimente 

de primiri urgențe (nivel terțiar) 

2. Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de 

implementare prin cresterea starii de sanitate publica. Ob. specific va contribui la 

indeplinirea indicatorilor proiectului: CO 36 - Populația deservita de servicii medicale 

imbunatațite. 



 

 

 
 

 

 

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele: 

1) 1 Cerere de finantare depusa 

2) 1 Contract de servicii incheiat si 9 Contracte de furnizare incheiate 

3) Asigurarea unui numar de 43 echipamente medicale (echipamente medicale si dotari 

specifice) necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19 

1. Seringa injectomat - 20 buc 

2. Aspirator secretii NEW HOSPIVAC 350 - 1 buc 

3. Monitor functii vitale (Monitor tip Vista 120S (EKG, NIBP, SpO2) - 5 buc 

4. Bronhoscop - sistem pentru videointubatii dificile - 1 buc 

5. Aparat de ventilatie - 8 buc 

6. Targa transport radiotransparenta - 1 buc 

7. Troliu medicamente - 6 buc 

8. Platforma Automata Real Time PCR Multiplex cu accesorii, inclusiv instalarea, 
punerea in functiune, si instruirea personalului privind utilizarea produsului - 
procedura simplificata finalizata - 1 buc 

4) 1 Contract de finantare semnat 

5) Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului - 1 
proiect implementat 

6) 1 Contract de furnizare incheiat 

7) Asigurarea unui numar de 2 echipamente medicale (echipamente medicale si dotari 
specifice) necesare in contextul gestionarii crizei COVID 19 

1 Aparat de radiologie digital mobil 

1 Sistem medical modular mobil de izolare si tratament (cort triaj+cort tratament) 

8) Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din 
fonduri europene, conform prevederilor manualului de 

identitate vizuala: 

- 1 comunicat de presa inceput proiect 

- 1 comunicat de presa la finalizarea proiectului 

- 1 placa permanenta 

- 45 buc autocolante 



 

 

 
 

 

- descrierea proiectului pe site-ul beneficiarului 

9) Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport 
de audit) a documentelor de plata 

aferente proiectului: 

1 Raport de audit financiar la finalizarea perioadei de implementare a proiectului 

 

Valoarea totală aContractului de Finanțare este de 2.887.472,45 lei, din care: valoarea eligibilă 

nerambursabilă din FEDR-REACT EU  – 2.838.444,45 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul 

naţional – 0,00 lei, valoarea co-finanţarii eligibile a Beneficiarului – 0,00 lei, valoarea neeligibilă 

inclusiv TVA – 49.028,00 lei.    

Durata proiectului: 26 luni, respectiv între data 01 Martie 2020 și data 30 Aprilie 2022. 

Date de contact: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SLOBOZIA, Str. Decebal, Nr. 3, județul 

Ialomița, cod postal 920013, România, telefon 0720999571, fax 0243234657, e-mail 

spitalslobozia@gmail.com, achizitiispitalslobozia@gmail.com,    persoană de contact 

Dumitrescu Daniela – Manager de proiect UIP. 

 

„Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructura Mare 2014-2020” 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a 

Guvernului României 
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