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COMUNICAT 

privind proiectul 

,,Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Nopoca de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 prin achiziția de echipamente de protecție medicală" 

Cod SMIS 141253 

 
 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, implementează proiectul ,,Creșterea capacității 

Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionore a crizei sanitare COVID-19 prin achiziția 

de echipamente de protecție medicală", Cod SMIS 141253, finanțat prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Protejarea sănătății populației în contextul 

crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor 

regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul Specific 10.1 REACT EU - 

Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, apelul de proiecte  

POIM/966/10/1/ Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de 

COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

 

 Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de asistență medicală prin 

dotarea cu echipamente de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție 

COVID – 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID – 19 la nivelul 

Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca. 
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            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. 

- 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 

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca. 

 R.2 R.2 Dotarea cu echipamente de protecție (conform Anexei 10). 

 R.3 Numar de persoane influențate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc sau formă de 
impact, identificați în cadrul proiectelor POIM – 4.667 persoane – conform Anexei 8. 

 

Valoarea totală a proiectului: 4.483.622,50 lei 

Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 4.483.622,50 lei (100% din valoarea eligibilă aprobată) 

Data începerii proiectului: 01.08.2020 

Data finalizării proiectului: 31.03.2022 

Cod SMIS: 141253 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 

 

Date de contact: Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 

Str. Tăbăcarilor; 
Cod Postal: 400139; 
Tel. 0735.406.101;  
e-mail: office@spitalclujana.ro 
 

 


