
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

30.10.2020 
 

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT 
 
„Creşterea capacităţii de diagnosticare şi îngrijire a pacienţilor în 
contextul pandemiei COVID-19 la Spitalul Orăşenesc Urlaţi”, cod SMIS 
140271, Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacitații de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 
 

În data de 28.10.2020 a fost semnat Contractul de Finanțare nr. 
396 pentru proiectul „Creşterea capacităţii de diagnosticare şi 
îngrijire a pacienţilor în contextul pandemiei COVID-19 la Spitalul 
Orăşenesc Urlaţi”, cod SMIS 140271, Cod apel: 
POIM/819/9/1/Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 
 

Obiectivul general al proiectului: cresterea capacitatii de 
diagnosticare, ingrijire si tratament a pacientilor infectati cu virusul 
SARS-CoV-2,iar pe termen lung limitarea si controlul circulatiei 
virusului in populatia generala, pentru anii viitori, pentru a mentine 
numarul de noi infectii cu SARS-CoV-2 la niveluri gestionabile pentru 
sistemul de sănătate și a face posibilă dobandirea gradată a imunității 
populației. 
 
Obiectivele specifice sunt: 
 
1. Achiziționarea de echipamente și aparatura medicală destinate 
diagnosticării corecte și la timp a pacienților infectați; 
2. Achiziționarea de echipamente si aparatură medicală destinate 
îngrijirii pacientilor infectați, care necesita intervenții medico-
chirurgicale în regim de urgență; 



 

3. Diversificarea posibilităților de investigație și intervenție ale 
instituției solicitante. 
 
Rezultate așteptate: 
 
1. Echipamente medicale achizitionate si puse in functiune, in 
conformitate cu lista de Achizitii prezentata în Anexa. 
2. Proiect implementat in conformitate cu Cerințele si clauzele din 
Contractul de Finanțare. 
3. Audit al proiectului realizat. 
4. Informarea si publicitatea proiectului realizate în conformitate cu 
Manualul de Identitate Vizuala al Programului 
5. Proiect implementat în deplina conformitate cu cerințele 
Contractului de Finanțare. 
 
Activitățile privind managementul proiectului și cea de informare și 
publicitate sunt activități generale care contribuie la realizarea 
tuturor rezultatelor proiectului. 
 
Beneficiar: SPITALUL ORĂȘENESC URLAȚI 
 
Valoarea totală a proiectului: 6.245.220,68 lei, valoare eligibilă  
nerambursabilă din FEDR, echivalentă cu 100% din valoarea totală 
eligibilă aprobată. 
  
Perioada de implementare a proiectului: 7 luni, respectiv octombrie 
2020 - aprilie 2021 
 
Proiect  cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional infrastructură Mare 2014-2020 
 
Date contact beneficiar: Oras Urlați, România, Str. Independenței nr. 
52, județul Prahova, cod postal 106300, România  
Website: www.spitalulurlati.ro; E-mail: spital@spitalulurlati.ro; 
tel/fax: 0244 272 518 / 0244 272 517 
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