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Începere proiect „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID – 19 în Spitalul Clinic Județean Mureș” 

 
Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în Spitalul Clinic 
Județean Mureș”, cod SMIS 138524, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș și are o valoare totală de 48.420.786,36 lei, care reprezintă finanțare 
nerambursabilă. Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat la nivel 
național de către Ministerul Fondurilor Europene. Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 
23.09.2020 – 30.04.2021.Obiectivul general al proiectului constă în Obiectivul general al proiectului 
vizează consolidarea capacității Spitalului Clinici Județean Mureș de gestionare a situației create de 
criza sanitară COVID – 19 în scopul asigurării unui răspuns în timp util și eficient al sistemului 
medical public la criza COVID – 19, prin dotarea cu echipamente de protecție, echipamente 
medicale și alte echipamente, ce vor fi utilizate în mod direct pentru prevenirea infectării 
personalului medical, pentru limitarea interacțiunii între pacienți și personalul spitalului și pentru 
creșterea capacității de diagnosticare, tratare și monitorizare a pacienților COVID – 19 în cadrul 
unității sanitare., pentru limitarea interacțiunii între pacienți și personalul spitalului și pentru 
creșterea capacității de diagnosticare, tratare și monitorizare a pacienților COVID – 19 în cadrul 
unității sanitare. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  
1. Creșterea capacității de testare COVID – 19 a laboratorului de analize medicale prin dotarea unui 
punct de lucru cu 3 echipamente medicale performante. 
2. Îmbunătățirea performanțelor investigațiilor radiologice și imagistice pentru diagnosticarea și 
tratarea pacienților infectați și suspecți COVID – 19, prin dotarea a 9 puncte de lucru ale unității 
sanitare cu 13 aparate medicale performante. 
3. Asigurarea de circuite separate pentru pacienții infectați și suspecți COVID – 19 în sistem 
pavilionar, prin dotarea unității sanitare cu 2 ambulanțe dotate pentru transportul pacienților, 2 
autoutilitare frigorifice pentru transportul probelor biologice și 1 autoutilitară pentru transportul 
alimentelor. 
4. Creșterea capacității de răspuns în situații de urgență în cazul pacienților infectați cu virusul 
COVID – 19 prin dotarea a 20 puncte de lucru cu 65 de aparaturi medicale de monitorizare, 
intervenție și dezinfecție. 
5. Protejarea personalului medical și auxiliar de infecția cu SARS – CoV 2, prin dotarea unității 
sanitare cu 9 tipuri de echipamente de protecție însumând 2.3391.000 bucăți, pentru o perioadă de 
10 luni și 3 aparate de neutralizare a deșeurilor infecțioase. 

Date de contact beneficiar: 

Municipiul Târgu Mureș, Str. Bernady Gyorgy, nr. 6, jud. Mureș,  
tel. 0265230000, e-mail: secretariat@spitaljudeteanmures.ro  

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014 – 2020. 
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