DESCRIERE PROIECT
„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul
Spitalului de Psihiatrie "Dr. Gheorghe Preda" Sibiu”, Cod SMIS 139414
În contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice naționale,
dar și internaționale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-COV-2,
interesul public general a determinat adoptarea unor măsuri care să permită
autorităților publice să intervină eficient, cu mijloace adecvate pentru gestionarea
crizei.
Urmare a acestui fapt, în luna mai 2020, prin Ordinul nr. 613 al Ministrului
Fondurilor Europene, a fost aprobat Ghidul Solicitantului - Consolidarea Capacității
de Gestionare a Crizei Sanitare Covid-19, Axa Prioritară (AP) 9 Protejarea sănătății
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS)
9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, din cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și a fost lansat
Apelul de proiecte -Cod Apel: POIM/819/9/1.
Astfel, în data de 06.07.2020, Spitalul de Psihiatrie Dr. Gh. Preda din Sibiu
(solicitant) împreună cu UAT- Județul Sibiu (partner), în cadrul apelului de
proiecte susmenționat, a depus pentru finanțare proiectul „Consolidarea
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de
Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu”.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de
reacție a Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda din Sibiu la criza de sănătate
publică cauzată de răspândirea virusului SARS-Cov-2 prin dotarea și echiparea
spitalului cu bunuri și materiale specifice.
Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii
sanitare la nivelul Spitalului de Psihiatrie Dr. Gh. Preda din Sibiu prin dotarea cu
aparatură medicală, echipamente si materiale de protecție, inclusiv dezinfectanți.
Sistemul
sanitar
prezintă
infrastructură
şi
echipamente
subdezvoltate/depăşite, precum şi capacitatea redusă de acoperire cu servicii.
Apariţia şi răspândirea într-un ritm alert a virusului - Sars-Cov 2 a luat pe
nepregătite sistemul sanitar românesc care ar fi putut duce la un dezastru. Acest
obiectiv vizează dotarea Spitalului de Psihiatrie Dr. Ghe Preda Sibiu cu aparatură
medicală specifică pentru secțiile unde se tratează cazurile pacienților infectați cu
Covid sau suspecți. Prin folosirea de dotări/echipamente/aparatură medicală
adecvată și suficientă în tratarea pacienților, sunt oferite condiții optime în actul

medical care asigură pe de-o parte tratarea cu succes a cazurilor Covid dar și
diminuarea riscului de răspândire a virusului.
După parcurgerea etapelor de evaluare, proiectul a fost admis la finanțare,
astfel în data de 14.08.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 344.
Perioada de implementare a proiectului este: 14.08.2020-31.12.2020
Valoarea totală a proiectului este: 2.516.787,38 lei, din care
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.516.787,38 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul national: 0,00 lei
Rezultatele estimate a fi atinse prin proiect sunt dotarea spitalului cu 5 aparate
medicale și cu bunuri sanitare necesare combaterii coronavirusului SARS-COV-2

Contact:
Spitalul de Psihiatrie “Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, tel. 0269/ 214335/215839
Consiliul Județean Sibiu, tel. 0269/217733, interior 131

„Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea
Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro„

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”

