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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE  în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „CONSOLIDAREA 
CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 ÎN CADRUL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TĂRGOVIȘTE”, 
Cod SMIS 140881, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Operațiunea - Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19.  

Contractul de Finanțare a fost încheiat între Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management și 
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște, în calitate de beneficiar al finanțării, a fost semnat în data de 02.03.2021. 

Valoarea totală a proiectului: 42.635.555,14 LEI (fără TVA). 

Perioada de implementare a proiectului: 5 luni, respectiv 02.03.2021 - 31.07.2021. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea 
de investiții în infrastructura sanitară a Spitalului Județean de Urgență Târgoviște, în decursul perioadei de implementare a 
proiectului de 5 luni. Scopul acestor investiții constă în îmbunătățirea capacității de reacție la criza de sănătate publică 
cauzată de răspândirea virusului SARSCoV-2. 

Obiectivul general și scopul proiectului vor fi realizate prin intermediul următoarelor obiectivele specifice ale proiectului: 

 Obiectivul specific 1: Dezvoltarea, îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii sanitare a Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște prin decontarea achizițiilor deja efectuate cât și prin realizarea de noi achiziții de: a) 
echipamente și aparatură medicală de specialitate; b) dispozitive medicale și de protecție medicală; c) consumabile 
medicale; d) substanțe necesare pentru decontaminare/biocide; 

 Obiectiv specific 2: Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin dotarea Spitalului Județean 
de Urgență Târgoviște cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, 
consumabile medicale, substanțe necesare pentru decontaminare/biocide care să permită gestionarea unui aflux 
mare de pacienți cu o patologie complexă, inclusiv pacienți cu patologie COVID; 

 Obiectiv specific 3: Creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 prin 
asigurarea disponibilității unei infrastructuri medicale moderne; 

 Obiectiv specific 4: Diminuarea riscului de răspândire a virusului SARS-CoV-2 în cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Târgoviște prin asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale dublate de asigurarea 
necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul medical, consumabile medicale, biocide. 

Proiectul contribuie la protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, în condițiile în care 
Spitalul Județean de Urgență Târgoviște a devenit, în contextul pandemiei COVID-19, spital suport COVID prin 
secțiile/compartimentele: Boli Infecțioase, Pneumologie, Ortopedie și Traumatologie, Psihiatrie Ochiuri (Parțial), 
Hemodializă, acestea asigurând și servicii medicale pacienților nonCOVID, dar în contextul reducerii numărului de paturi și 
relocării temporare a unor secții destinate pacienților nonCOVID către cei cu patologie COVID. 
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