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COMUNICAT 

privind proiectul 

”Creşterea capacităţii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin achiziţia de echipamente medicale şi de protecţie medicală”  

Cod SMIS 138377 

 
 

Municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, 

implementeaza proiectul Creşterea capacităţii Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin achiziţia de echipamente medicale şi de protecţie 

medicală, Cod SMIS 138377, finanțat prin Programul Operațional 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, apelul de 

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

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală prin 

dotarea cu echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi de protecţie medicală 

necesare pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie COVID – 19 şi pentru gestionarea situaţiei de 

urgenţă provocată de criza COVID – 19 la nivelul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca;  

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Creşterea eficienţei şi calităţii actului medical prin dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-

Napoca. 

- Scăderea timpului de diagnosticare şi tratament, precum şi prevenţie/depistare precoce a 

pacienţilor cu infecţie COVID – 19 prin dotarea Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 
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- Asigurarea accesului egal al cetăţenilor la serviciile de sănătate prin realizarea unui sistem sanitar 

modern şi eficient.  

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: 

R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în 

SCMCN. 

 R.2 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale în 
municipiul Cluj-Napoca. 

 R.3 Dotarea SCMCN cu aparatură medicală de specialitate. 

 R.4 Număr de persoane influențate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc sau forma de 
impact, identificați în cadrul proiectelor POIM - 327.272 persoane. 

 

Valoarea totală a proiectului: 16.456.210,06 lei 

Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 16.456.210,06 lei (100%) 

Data începerii proiectului: 01.02.2020 

Data finalizării proiectului: 31.12.2020 

Cod SMIS: 138377 
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