
 

 

 

 

 

 

 

 

08.04.2022 

ANUNŢ DE FINALIZARE PROIECT - „Consolidarea capacității sistemului medical 
public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19”, cod SMIS 
2014+ 142180  

Beneficiar: Spitalului Județean de Urgențǎ ”Sfântul Ioan cel Nou” Suceava 

În luna aprilie 2022 s-a finalizat implementarea proiectului „Consolidarea capacității 
sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-

19” cod SMIS 142180, Axa Prioritara 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; 

Obiectiv specifi 10.1: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul 
pandemiei de COVID- 19 si al consecințelor sale; 
Obiectul general al proiectului îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către 
AM POIM, pentru implementarea Proiectului COD SMIS 2014+ 142180 intitulat: 
”Consolidarea capacității sistemului medical public de gestionare a situației de urgență 
cauzată de criza COVID-19” în identificarea si tratarea infecției cu virusul SARS-COV-2 prin 
achiziția de echipamente, pe durata stabilitǎ şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 
Contractul de Finanţare, inclusiv Anexele care fac parte integrantǎ din acesta; 
Obiectivele specifice ale proiectului:  

- Îmbunătățirea capacității de diagnostic și tratament a pacienților infectați cu noul 
coronavirus internați la Spitalul Județean Suceava prin asigurarea de echipamente medicale 
și de protecție personalǎ necesare pentru tratamentul acestora; 
Perioada de implementare a  proiectului a fost de 27 luni - respectiv din luna februarie 2020  
până în luna aprilie 2022. 
Rezultate atinse în perioada de referință: a crescut capacitatea de îngrijire și tratament a 
pacienților infectați cu SARS-COV-2 si de gestionare a crizei sanitare de către Spitalul 
Județean Suceava prin dotarea cu echipamente medicale și de protecție medicalǎ. 
Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 10.382.209,13 lei 
(zecemilioanetreisuteoptzecisidouamiidouasutenouǎleișitreisprezecebani), după cum 
urmează:   

Valoarea totală  Valoarea  
totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din  
FEDR REACT -EU  

Valoarea 
eligibilă  
nerambursabilă 
din bugetul 
naţional  

Valoarea 
cofinanţării  
eligibile a  
Beneficiarului  

Valoarea  
neeligibilă  
inclusiv  
TVA  

(lei)  (lei)  (lei)  (%)  (lei)  (%)  (lei)  (%)  (lei)  
10.382.209,13  10.382.209,13  10.382.209,13  100 0  0  0  0  0  

http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-diverse/2005-anunt-18-08-2016
http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-diverse/2005-anunt-18-08-2016
http://www.fonduri-ue.ro/anunturi-diverse/2005-anunt-18-08-2016


  

 

 

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.  

Date de contact:  

Adresa: B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 21, Suceava 

Fax: 0230520412 

Tel: 0230222098 

E-mail: licitatii@spjsv.ro 

Web: spitaluljudeteansuceava.ro 

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