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ANUNȚ DE FINALIZARE 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 gestio-
nare a crizei sanitare COVID-19 finanțat în cadrul Programului Oprea-
țional Infrastructură Mare” 
 

În luna noiembrie 2021 s-au încheiat activitățile de implemen-
tare a proiectului „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 capa-
citații de gestionare a crizei sanitare COVID-19, proiect cofinanțat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin POIM 2014-2020, Axa 
prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19”, Obiectiv specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
 

Obiectivul general al proiectului a fost de a creste capacitatea 
de diagnosticare, ingrijire si tratament a pacientilor infectati cu viru-
sul SARS-CoV-2,iar pe termen lung limitarea si controlul circulatiei vi-
rusului 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 de a face posibilă dobandirea gradată a imuni-
tății populației. 
 
Obiectivele specifice au fost: 
1. Achiziționarea de echipamente și aparatura medicală destinate di-
agnosticării corecte și la timp a pacienților infectați; 
2. Achiziționarea de echipamente și aparatură medicală destinate în-
grijirii pacientilor infectați, care necesita intervenții medico-chirur-
gicale în regim de urgență; 
3. Diversificarea posibilităților de investigație și intervenție ale insti-
tuției solicitante. 
 
Beneficiar: Spitalul Orășenesc Urlați 
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Perioada de implementare a proiectului, conform Contractului de fi-
nanțare: 1 octombrie 2020 pâna la data de 31 decembrie 2021 
 
Proiectul s-a finalizat cu următoarele rezultate: 
 
1. Achiziționarea și punerea în funcțiune a celor 11 loturi de echipa-
mentelor medicale, în conformitate cu Lista de Achiziții. 
2. Implementarea proiectului în conformitate cu Cerințele și clauzele 
din Contractul de Finanțare 
3. Realizare auditului financiar al proiectului  
4. Informarea si publicitatea proiectului au fost realizate in confor-
mitate cu Manualul de Identitate Vizuala al Programului 
5. Implementarea Proiectului în deplină conformitate cu cerințele 
Contractului de Finanțare 
 
Valoarea totală a proiectului a fost de: 6.245.220,68 lei. La finaliza-
rea proiectului valoarea eligibilă totală a fost de 6.219.539,33 din 
care FEDR  5.665.036,69 lei. 
  
Date contact beneficiar: Oras Urlați, România, Str. Independenei nr. 
52, județul Prahova, cod postal 106300, România,  Website: 
http://www.spitalulurlati.ro/; spital@spitalulurlati.ro; tel/fax 0244 
272 518/ 0244 272 517 
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