
 

 

PROIECT:  

 „CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 

DE CĂTRE SPITALELE SUBORDONATE CONSILIULUI JUDEȚEAN DOLJ” 

COD SMIS 138569 

 

În cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, Axa prioritară 9 – 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID - 19, Obiectivul specific 

9.1. – Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19, UAT Judeţul Dolj în 

parteneriat cu Spitalul Orășenesc Așezămintele Brâncovenesti Dăbuleni și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Leamna a semnat contractul de finanțare nr. 359/18.09.2020 pentru proiectul 

„Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către spitalele subordonate 

Consiliului Județean Dolj” ce vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea 

capacității de reacție la criza de sănatate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2.  

Proiect este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”. 

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea unei capacități adecvate de îngrijire și 

tratament a cazurilor de infecție și de gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către instituțiile 

publice din județul Dolj care furnizează servicii medicale, prin asigurarea unui răspuns în timp util și 

eficient al acestora la criza sanitară.  

Proiectul își propune dotarea Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna, instituții aflate în subordinea Consiliului Județean Dolj, cu: 

- echipamente de protecție: măști protecție chirurgicale, cu elastic, măști cu filtru FFP2, mânuși 

medicale de unica folosință, viziere, ochelari de protecție, combinezoane, halate chirurgicale de unică 

folosință, botosi, bonete, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției; 

- echipamente medicale specifice: termometre cu infrarosu, pulsoximetre, monitoare funcții 

vitale cu troliu, injectomate, EKG-uri, defibrilatoare, ventilatoare portabile, laringoscoape, 

videolaringoscoape, paturi ATI, autoclave. 

Astfel, se contribuie la dotarea corespunzatoare a acestor spitale, în scop preventiv, cu materiale 

de protecție precum și cu echipamente medicale, pentru a asigura o capacitate adecvată de gestionare 

a crizei sanitare. 

         Obiectivele specifice sunt: 

 Creșterea nivelului de echipare destinat protecției contra îmbolnăvirilor și cazurilor de infecție cu 

noul coronavirus din cadrul Spitalului Orășenesc "Așezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și a 

Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna. 

 Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 prin dotarea 

corespunzătoare cu echipamente de protecție și echipamente medicale specifice. 

 202 persoane reprezentând personal medical, medico-sanitar și auxiliar, 137 la Spitalul Orășenesc 

"Asezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și 65 la Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna dotate 

conform normelor în vigoare. 

       Perioada de implementare a proiectului:  15 luni, data de început a proiectului fiind  

04.02.2020, iar data finalizării proiectului fiind 30.04.2021. 

         Valoarea totală eligibila a proiectului este de 2.491.261,12 lei  din care: 

 Valoarea totală eligibilă aferentă Spitalului Orășenesc "Asezămintele Brâncovenești" 

Dăbuleni – 1.438.094,49 lei 



 Valoarea totală eligibilă aferentă Spitalului de Pneumoftiziologie Leamna – 

1.053.166,63 lei 

   Pentru acest proiect se asigură finanțarea integrală a cheltuielilor eligibile, respectiv vor fi     

decontate 100% din FEDR, contribuţia fiind de 0%. Astfel, valoarea cofinanțării asigurate de 

Uniunea Europeană este de 2.491.261,12 lei , iar valoarea finanțării naționale este 0,00 lei. 

  

  Prin proiect se vor achiziționa echipamente de protecție medicale și echipamente medicale 

specifice pentru cele două spitale de mai sus dar se vor finanța și cheltuieli care au fost angajate și 

plătite începand cu data de 01.02.2020 de către spitale, pâna la momentul depunerii cererii de 

finanțare, conform prevederilor ghidului solicitantului aferent apelului de proiecte 

POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.  

Activitățile principale ce vor fi desfăşurate în cadrul proiectului sunt: 

 

 Achiziționarea de echipamente de protecție (măști protecție chirurgicale, cu elastic, măști cu 

filtru FFP2, mânuși medicale de unică folosință, viziere, ochelari de protectțe, combinezoane, halate 

chirurgicale de unica folosință, botoși, bonete, biocide, soluții necesare asigurării igienei și 

dezinfecției) și echipamente medicale specifice (termometre cu infrarosu, pulsoximetre, monitoare 

functț vitale cu troliu, injectomate, EKG-uri, defibrilatoare, ventilatoare portabile, laringoscoape, 

videolaringoscoape, paturi ATI, autoclave). 

 Decontarea achizițiilor publice de materiale de protecție și echipamente medicale specifice 

efectuate de către cele două spitale, începand cu data de 01.02.2020, înainte de depunerea cererii 

de finanțare,  

 Informare și publicitate - pentru asigurarea vizibilității proiectului se vor realiza următoarele 

activități: publicarea a 2 anunțuri de presă, montarea a 3 plăci permanente la sediul Liderului de 

parteneriat și la sediile celor două spitale, realizare de plăcuțe și autocolante pentru mijloacele fixe 

achiziționate. 

 Audit financiar  
 

Rezultatele proiectului:  

 Răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 prin dotarea 

corespunzătoare cu echipamente de protecție și echipamente medicale specifice.  

 202 persoane reprezentând personal medical, medico-sanitar și auxiliar, 137 la Spitalul 

Orășenesc "Asezămintele Brâncovenești" Dăbuleni și 65 la Spitalul de Pneumoftiziologie 

Leamna dotate conform normelor în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 


