
            

 

                                                                              
 

 
 

 
SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI 

 

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul 
„Întărirea capacității Spitalului Orășenesc Horezu de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19” 
Spitalul Orășenesc Horezu în parteneriat cu UAT Oraș Horezu anunță semnarea contractului de finanțare pentru 

proiectul „Întărirea capacității Spitalului Orășenesc Horezu de gestionare a crizei sanitare COVID-19”- Cod SMIS 139606, 
finanțat în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației 
în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Prioritatea de investiție - Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de reacție în timp util și eficientă a Spitalului 
Orășenesc Horezu la criza COVID-19, prin dotarea unității sanitare publice cu echipamente pentru prevenirea și limitarea 
infecțiilor cu COVID-19 și cu echipamente și aparatură medicală, destinate tratamentului pacienților cu infecție COVID – 19. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
- Asigurarea necesarului de echipamente medicale necesare dotării suplimentare a secției Terapie intensivă, în 
conformitate cu prevederile legislative în vigoare; 
- Asigurarea necesarului de echipamente medicale și aparatură medicală necesare derulării activității de transfuzie 
sanguină de la nivelul unității spitalicești; 
- Asigurarea necesarului de echipamente medicale pentru dotarea secției Maternitate COVID-19; 
- Asigurarea necesarului de echipamente specializate și echipamente de protecție personală necesare prevenirii și limitării 
infecțiilor cu COVID - 19 la nivelul unității medicale. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.542.479,90 lei din care:  
- Cheltuieli totale ale Spitalului Orășenesc Horezu: 3.508.274,40 lei 
- Cheltuieli totale ale UAT Oraș Horezu: 34.205,50 lei  
Rezultatele proiectului sunt:  

- echipamente medicale pentru dotarea secției Terapie intensivă, a Centrului de Transfuzie Sanguină, a Maternității și 
echipamente destinate triajului și prevenirii și limitării infecțiilor cu COVID – 19, în valoare de 3.439.867,90 lei; 
- echipamente de protecție personală: 550 combinezoane impermeabile cu glugă și 500 halate ranforsate impermeabile, 
în valoare de 39.567,50 lei. 
Implementarea proiectului este prevăzută a se încheia în data de 30.04.2021. 
Spitalul Orășenesc Horezu: http://spitalulhorezu.ro/,  email : spitalul_horezu@yahoo.com, telefon0250860620 , fax: 0250-
86.02.31, adresă: Str. A.I. Cuza nr. 4, orașul Horezu, 245800, județul Vâlcea, persoană de contact: Popescu Ileana Teodora  
responsabil informare si publicitate 
UAT Oraș Horezu: http://www.orasul-horezu.ro/, email: primaria@orasul-horezu.ro, telefon: 0250-86.01.90, fax: 0250-
86.04.81, adresă: Str. 1 Decembrie nr. 7, orașul Horezu, 245800, județul Vâlcea, persoană de contact: Cozos Oana - Raluca  
asistent manager de proiect  
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020 

 


