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23.03.2021 

 

ANUNŢ ÎNCEPERE PROIECT 

„Consolidarea capacității Spitalului Orășenesc Dr. Ghe. Constantinescu Bumbești 

Jiu în gestionarea crizei COVID -19” 

 

 

 

În data de 02.03.2021 a fost semnat, de către Spitalul OrăşenescDr. Ghe. Constantinescu 

Bumbesti–Jiu în calitate de beneficiar, Contractul de Finanțare nr.500 din 02.03.2021 pentru pro-

iectul „Consolidarea capacității Spitalului Orășenesc Dr. Ghe. Constantinescu Bumbești Jiu în 

gestionarea crizei COVID -19” (Cod SMIS 2014 + 139850).  

Proiectul este finanțat în cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1 OS 9.1/Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19”, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regio-

nală, prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa Prioritară 9 – Protejarea sănătății popula-

ției în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 

 

Obiectivul proiectului - Creşterea capacităţii de gestionare a situaţiei de urgenţă cauzată de 

criza sanitară în contextul pandemiei COVID -19 

 

Obiectiv general  

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în in-

frastructura sanitară care contribuie la dezvoltarea de la nivel național, regional și local, a sistemu-

lui, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de 

reacție a SpitaluluiOrăşnescDr. Ghe. Constantinescu Bumbesti–Jiu la criza de sănătate publică 

cauzată de răspandirea virusului SARS-CoV-2, având ca grup țintă, nediscriminatoriu, populația 
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României și având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitate cauzate de 

COVID-19, cu o capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. 

 
Obiectivele specifice  

OS1. Dotarea/ sprijinirea SpitaluluiOrăşenescDr. Ghe. Constantinescu Bumbeşti Jiu cu echipa-

mente, aparaturăşi consumabile medicale pentru gestionarea crizeisanitare cauzate de SARS-CoV-

2 în vederea protejării sănătăţii populaţiei României. Contribuie la îndeplinirea indicatoruluipro-

iectului 2S130 - entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de 

SARS-CoV-2. 

2. OS2. Obţinerea unei capacităţi adecvate de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecţie cu vi-

rusul SARS-CoV-2  de gestionare acrizei sanitare la nivelul Spitalului Bumbesti Jiu, inclusiv 

cresterea eficientei si calitatii actului medical, scaderea timpului dedepistare precoce/ diagnosti-

care/ tratament, precum si preventia infectarii cu Covid – 19. Contribuie la indeplinirea indica-

toruluiproiectului 2S132 – capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu 

virusul SARS-CoV-2 / de gestionare acrizei sanitare. 

 

 Activităţi/ Rezultate aşteptate 

 

1. Achiziţie aparatură medicală 

 Prin dotarea instituţiei Solicitantului cu echipamente pentru tratament , prevenţie, decon-

taminare şi protecţie împotriva COVID-19 se va îmbunătăţi capacitatea de îngrijire şi 

tratament a pacienţilor, precum şi gestionarea situaţiei de urgenţă provocată de criza 

COVID-19,conducând astfel la îndeplinirea indicatorului de rezultat al POIM – Capacitate 

adecvata de îngrijire si tratament a cazurilor de infecţie cu virusul SARS-CoV-2/ de ges-

tionare a crizei sanitare. 

2. Achiziţie echipamente de protecţie  

Achiziţia de echipamente protecţie medicală va asigura un nivel ridicat al calităţii actului 

medical prin acordarea de serviciimedicale de inaltă protecţie pacienţilor sus-

pecţii/confirmaţi cu COVID-19. 

3. Achiziţie dezinfectanţi 

Spital dotat cu dezinfectanţi necesari pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-

CoV-2 

4. Achizitie vizibilitate proiect 
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Promovarea proiectului va contribui la construirea unei imagini coerente a programului şi 

la realizarea obiectivelor deinformare,constientizare şi transparentă a programului. 

Se doreşte ca promovarea acestui proiect să aibe un efect multiplicator la toate nivelurile 

5. Auditul Proiectului 

 

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 10067103,85 lei, finanţat integral (100%) 

de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).  

Data începerii şi finalizării proiectului: 02.03.2021 – 31.12.2021.  

Cod MySMIS 2014+:139850 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin  

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Detalii suplimentare se pot obține de la Spitalul OrăşenescDr. Ghe. Constantinescu Bumbesti–Jiu 

Tel: 0353139905, Fax: 0253463042 

http://www.spitalbumbesti-jiu.ro 

email:spitalul_bumbesti_jiu@yahoo.com 

Adresa: Bumbesti Jiu, Strada Zorilor, nr.1, Jud. Gorj 

cod poștal: 215100 


