Proiect finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational
Infrastructura Mare 2014-2020.
Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei cauzate de COVID-19
Obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
Titlu Proiect: “ Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID – 19 prin dotarea
cu aparatură medicală a SPITALULUI ORĂȘENESC MIOVENI”- SMIS 140129
Contract de finanțare – nr. 390/15.10.2020

ANUNT
Data: 26.10.2020

Lansarea proiectului cu titlul
“ CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI CAUZATĂ DE
VIRUSUL COVID – 19 PRIN DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ A
SPITALULUI ORĂȘENESC MIOVENI” - SMIS 140129 ,
finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020
Spitalul Orășenesc Mioveni, cu sediul în Loc. Mioveni, B-dul Dacia, Nr. 131A, Jud. Argeș,
deruleaza proiectul “ CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI CAUZATĂ DE
VIRUSUL COVID – 19 PRIN DOTAREA CU APARATURĂ MEDICALĂ A SPITALULUI
ORĂȘENESC MIOVENI” - SMIS 140129 , finantat prin Programul Operational Infrastructura
Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sanatatii populatiei in contextual pandemiei
cauzate de COVID-19, obiectiv Specific 9.1 Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19.
Contractul de finantare a fost incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , in calitate de
Autoritate de Management .
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 23.798.474,57 lei , din care valoare
totala eligibila 23.798.474,57 Lei si valoare totală eligibilă nerambursabilă din FEDR 23.798.474,57
Lei.
Perioada de implementare a Proiectului este de 9 luni, respectiv între data 01 August 2020
și data 30 aprilie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și perioada de desfășurare a
activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de
eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectul consta în cresterea capacitatii Spitalului Orasenesc Mioveni de
a raspunde in timp util si eficient la criza COVID – 19, contribuind astfel la cresterea capacitatii de
ingrijire si tratament pentru pacientii cu sechele post Covid-19, si gestionarea la nivel local a crizei
sanitare. Proiectul ”Cresterea capacitatii de gestionare a crizei cauzata de virusul COVID – 19 prin
dotarea cu aparatura medicala a SPITALULUI ORASENESC MIOVENI” contribuie la indicatorul de
rezultat al programului 2S132 Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu
virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare prin crearea tuturor conditiilor de tratare a
pacientilor infectati SARS -COV -2 precum si prin dotarea si echiparea spitalului cu aparatura
performanta si echipamente medicale necesare.
Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul urmatoarelor
obiectivele specifice ale proiectului :

O.S. 1. Dotarea Laboratorului de Radiologie si Imagistica Medicala si de analize medicale, CPU
pentru afectiuni complexe cu abordare pluridisciplinara (Ortopedie-traumatologie, Ostetricaginecologie, Chirurgie), Sectia Boli Infectioase, Compartiment ATI) si sunt destinate pacientilor
cu infectie de coronavirus, obiectiv ce va contribui la indeplinirea indicatorilor de proiect: 2S132Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de
gestionare a crizei sanitare 2S130 - Entitati publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei
sanitare cauzate de SARS-CoV-2
2. O.S. 2. Imbunatarirea accesului la servicii medicale a persoanelor din judetul de implementare
prin cresterea starii de sanitate publica. Ob.specific va contribui la indeplinirea indicatorilor
proiectului: 2S132- Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare
Rezultate finale în urma implementării proiectului :
1. 1 unitate medicala (Spitalul Orasenesc Mioveni) dotata cu echipamente medicale
Acest rezultat se va atinge prin indeplinirea activitatii de decontare a contractelor de prestari
servicii/furnizare aferente prezentului proiect.
Rezultatul contribuie la indeplinirea Obiectivului general si Ob. Specific 2 si a indicatorului de
realizare 2S132- Capacitate adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARSCoV-2/ de gestionare a crizei sanitare
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