
 

 
 

 
 
 

               

 
 

14.12.2022 
 

A ÎNCEPUT IMPLEMENTAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR  
SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA” 

Cod SMIS 2014+ 153880   
 
U.A.T. MUNICIPIUL MEDGIDIA, în calitate de beneficiar, anunță că a început implementarea proiectului „CREȘTEREA SIGURANȚEI 
PACIENȚILOR SPITALULUI MUNICIPAL MEDGIDIA”, Cod SMIS 2014+ 153880. 
 
Proiectul este cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Pro-
tejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surse-
lor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de 
criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale, Componenta 1 REACT-EU-Creșterea siguranței pacienți-
lor în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 10.638.346,76 lei, din care Uniunea Europeană acordă o finanţare nerambursabilă în va-
loare de 100%. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu viru-
sul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare, prin consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Municipal Med-
gidia, cu accent pe infrastructura de fluide medicale. Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al programului 
și generează un efect pozitiv pe termen lung, constă în derularea de lucrări de intervenție la infrastructura electrică, precum și 
la infrastructura de fluide medicale, cât și în facilitarea dotării unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare 
incendii, cu impact pozitiv asupra dezvoltării unei capacități adecvate de gestionare a crizei sanitare. Acest lucru va face ca uni-
tatea sanitară să fie mai bine pregătită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul în timp 
util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, dar și în cazul unor viitoare amenințări pentru sănătatea publică. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Creșterea siguranței pacienților internați în unitatea sanitară publică, prin derularea de lucrări de intervenție la infrastructura 
electrică și la infrastructura de fluide medicale. 
2. Creșterea gradului de securitate la incendii, prin dotarea unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare în 
cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen. 
 
Rezultatele așteptate:  
R0: O documentație tehnică preliminară (expertiză tehnică, studii teren, audit energetic, SF), elaborată în conformitate cu legis-
lația în vigoare. 
R1: O serie de proceduri de achiziție publică, necesare pentru buna desfășurare a proiectului, derulate cu respectarea cuantu-
mului pragurilor valorice aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică la nivel național. 
R2: O documentație tehnico-economică (Proiect Tehnic și Detalii de Execuție) elaborată în conformitate cu legislația în vigoare. 
R3: O entitate publică supusă reabilitării și modernizării infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale, de ventilare și 
tratare a aerului, precum și instalării de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală. 
R4: Asigurarea serviciului de management al proiectului, incluzând atât scrierea cererii de finanțare, cât și inițierea, planifica-
rea, execuția, controlul și monitorizarea implementării proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite cu resursele și în 
termenele stabilite prin contractul de finanțare. 
R5: Asigurarea activităților minime obligatorii privind publicitatea proiectului prevăzute în M.I.V. 2014-2020. 
R6: Certificarea, de către un auditor independent, a cheltuielilor realizate la nivelul proiectului, prin realizarea unui raport de 
audit. 
 
Proiectul se va implementa la sediul Spitalului Municipal Medgidia din strada Ion Creangă, nr. 18, Municipiul Medgidia, cod poștal 
905600. 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 31 de luni. 
Data începerii proiectului este 15.06.2021. 
Data de finalizare a proiectului este 31.12.2023.  
 

 
Proiect cofinanțat din FEDR REACT-EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
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