
 

 

 

 

 

 

 

Iunie 2022 

 

Finalizarea proiectului "Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 

dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalului Orășenesc Cugir, cod SMIS 

142032”, la final 
 

Spitalul Orășenesc Cugir anunță publicul interesat cu privire la finalizarea Proiectului " Creșterea capaci-

tații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala a Spitalu-

lui Orășenesc Cugir ”, cod SMIS 142032, realizat în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020, Axa prioritară 10 - Axa prioritara 10 Protejarea sanctității populației in contextul crizei sanitare cauzate de 

Covid-19, creșterea eficientei energetice si utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-

EU, Obiectiv specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza in contextul pandemiei de Covid-19 

si al consecințelor sale sociale,  

 

Valoarea totală a proiectului conform contractului de finanțare 654/27.10.2021 este de 1.544.353,94 lei . 

Valoarea finanțării UE prin FEDR: 1.544.353,94 lei (100% din valoarea eligibila) din care valoarea totala 

eligibila rambursabila din FEDR este de 1.313.838,07 lei inclusiv TVA. 

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă răspunsul util si eficient al sistemului medical public la criza 

COVID prin asigurarea in cadrul Spitalului Orășenesc Cugir a disponibilității aparaturii si dispozitivelor medicale 

precum si a necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical si auxiliar. Proiectul, 

prin prisma aparaturii, dispozitivelor medicale si a echipamentelor specializate de protecție achiziționate, contribuie 

la creșterea capacitații Spitalului Orășenesc Cugir  de îngrijire adecvata si tratament a cazurilor de infectare cu 

SARS-COV 2 , respectiv de gestionare a crizei sanitare. 

 

Grupul țintă: beneficiarii proiectului sunt populația orașului Cugir și a localităților aparținătoare administrativ 

de acesta, cât şi populația comunelor învecinate: Şibot, Ceru Băcăinţi, Blandiana, Săliştea, Vinţu de Jos şi Pianu.  
Rezultatele investiției:  
● s-au achiziționat echipamente de protecție pentru personalul medical si auxiliar 

● s-au achiziționat materiale de protecție  

● unitatea a fost dotată cu echipamente medicale: 2 aparate de ventilație mecanica, sistem automat de diagnos-

tic molecular, aparat de radiologie mobil digital, 2 monitoare funcții vitale, 3 aspiratoare mobile, aparat astrup, 

videolaringoscop, 3 paturi ATI, container pentru consultații (tip birou) . 

 

Data începerii proiectului: 01.03.2020 

Data finalizării proiectului: 30.09.2022 

Date de contact ale beneficiarului: 

SPITALUL ORASENESC CUGIR 

Strada Nicolae Balcescu, nr.5, Localitatea Cugir, Judetul Alba, cod postal 515600, Romania 

Telefon/fax: 0358401249/0258751053 

Adresa de e-mail: spitalcugir@yahoo.com 

Persoana de contact: Uritescu Cristian, manager proiect 

Telefon: 0749 825 531, 

Adresa e-mail: spitalcugir@yahoo.com 

 


