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ANUNȚ LANSARE PROIECT 

„Creșterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc 

„Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” 

Cod SMIS 140365 

 

Spitalul Orășenesc „George Trifon”, în parteneriat cu Primăria Orașului Năsăud, 

implementează proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în 

cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, Cod 

SMIS 140365, 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, 

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 criza în contextul pandemiei 

de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

 Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud prin decontarea 

cheltuielilor cauzate de noul virus și prin achiziționarea de noi echipamente medicale; creșterea 

capacității spitalului cu privire la numărul de persoane pe care îl poate trata, la eficientizarea 

modului și a condițiilor de tratare a persoanelor infectate și totodată la menținerea capacității de 

tratare a pacienților non Covid în cadrul spitalului. 

            Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Creșterea numărului de entități publice sanitare dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare 

cauzate de SARS-CoV-2 de la 0 la 1 până în a 15-a lună de implementare a proiectului. 
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- Decontarea echipamentelor medicale de protecție personală achiziționate în valoare de 180.884,34 

de euro până în a 15-a lună de implementare a proiectului. 

- Achiziționarea și decontarea de echipamente medicale în valoare de 930.920,33 de euro până în a 

15-a lună de implementare a proiectului. 

- Creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de 

gestionare a crizei sanitare la nivelul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud până în a 

15-a lună de implementare a proiectului. 

- Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, a capacității de îngrijire a cazurilor 

de infecție cu virusul SARS-CoV-2 la nivelul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon” prin 

achiziția unui număr de 202 de echipamente medicale până în luna a 15-a de implementare a 

proiectului.  

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: 

R.1 Activitatea de elaborare și scrierea a proiectelor - o cerere de finanțare elaborată în 

scopul finanțării Spitalului Orășenesc dr. George Trifon Năsăud pentru achiziția de echipamente 

medicale. 

            R.2 Derularea activității obligatorii de informare și publicitate - asigurarea acțiunilor 

obligatorii privind transparența pentru proiecte finanțate din fonduri europene, conform prevederilor 

din MIV. 

 R.3 Decontarea cheltuielilor înregistrate de catre spital după data de 01.02.2020 - dotarea cu 

echipamente de protecție și echipamente medicale al spitalului în scopul creșterii capacității de 

gestionare a crizei Covid-19. 

 R.4 Activitatea de achiziție și de livrare a echipamentelor medicale - un numar de 202 

echipamente medicale achiziționate prin proiect în scopul atingerii obiectivelor propuse prin 

proiect. 

            R.5 Activitatea de management și implementarea proiectului - asigurarea gestionării 

corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului. 

             

 

 

        



 

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

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020” 

 

 

 

 

     R.6 Achiziția serviciilor de audit financiar și prestarea acestora - asigurarea pistei de audit și 

certificarea de către un auditor independent (prinr-un raport de audit) a documentelor de plată 

aferente proiectului. 

 

Valoarea totală a proiectului: 5.467.728,74 lei 

Valoarea cofinanțării UE prin FEDR: 5.447.729,60 lei (100% din valoarea eligibila aprobată) 

Data începerii proiectului: 01.02.2020 

Data finalizării proiectului: 30.06.2022 

Cod SMIS: 140365 

 

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

Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

Date de contact: Spitalul Orășenesc „George Trifon”, Oraș Năsăud, Județ Bistrița-Năsăud;  

Str. Tudor Vladimirescu, nr. 1;  

Cod postal: 425200; 

Tel. 0263-360684 

e-mail: spitalnasaud@astralnet.ro 
 

 

 

 

 

 

 


