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Lansarea proiectului“Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  
COVID – 19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala  

a Spitalului Orasenesc Cugir”, SMIS 142032 

 

Proiectul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 prin dotarea cu 

echipamente si aparatura medicala a Spitalului Orasenesc Cugir”, cod SMIS 142032  finantat prin 
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa prioritara 10 Protejarea sanatatatii 

populatiei in contextul crizei sanitare cauzate de Covid-19, cresterea eficientei energetice si utilizarea 

surselor regenerabile de energie, cu finantare din REACT-EU, Obiectiv specific 10.1 Sprijinirea 

ameliorarii efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 si al consecintelor sale 

sociale este impementat de catre Spitalul Orasenesc Cugir si are o valoare totala de 1.544.353,94 lei 

din care valoarea eligibla nerambursabila din FEDR REACT-EU este de 1.544.353,94 lei. 

Contractul de finantare nr. 654 a fost incheiat intre Ministerul Investitiilor si Proiectelor 

Europene in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare 

si Spitalul Orasenesc Cugir si a fost semnat in data de 27.10.2021. Perioada de implementare a 

proiectului este de 22 luni, respectiv intre data de 01 Martie 2020 si data de 31 Decembrie 2021. 

Obiectivul general al proiectului/scopul proiectului îl reprezinta raspunsul util si eficient al sistemului 

medical public la criza COVID prin asigurarea în cadrul Spitalului Orasenesc Cugir a disponibilitatii 

aparaturii si dispozitivelor medicale precum si a necesarului de echipamente specializate de protectie 

pentru personalul medical si auxiliar. Proiectul, prin prisma aparaturii, dispozitiilor medicale si a 

echipamentelor specializate de protectie propuse spre finantare contribuie la cresterea capacitatii 

Spitalului Orasenesc Cugir de ingrijire adecvata si tratament a cazurilor de infectare cu SARS-COV-

2, respectiv de gestionare a crizei sanitare. Lipsa acestor echipamente conduce la imposibilitatea 

controlarii raspandirii si contagiozitatii virusului in cadrul comunitatii. 

Rezultatele proiectului: 

1. Cresterea capacitatii de diagnostic, îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virsul 

SARS-CoV-2 din cadrul Spitalului Orasenesc Cugir prin achizitionarea de echipamente medicale. 

2. Cresterea nivelului de protectie a personalului medical si auxiliar din cadrul Spitalului 

Orasenesc Cugir împotriva noului virus SARS-CoV-2 prin achizitionarea de materiale si echipamente 

medicale de protectie. 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 

Operational Infrastructura Mare 2014-2020 

 

Date de contact ale beneficiarului: 

SPITALUL ORASENESC CUGIR 

Strada Nicolae Balcescu nr. 5, localitatea Cugir, judetul Alba, cod postal 515600, Romania 

Telefon/fax: 0358 401 249/0258 751 053 

Adresa de e-mail: spitalcugir@yahoo.com 

Persoana de contact: Uritescu Cristian, manager proiect 

Telefon: 0749 825 531 

Adresa de e-mail: spitalcugir@yahoo.com 


