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           24.03.2021 

Sprijinirea măsurilor de gestionare a crizei sanitare  
COVID-19 de către Spitalul Județean de Urgență Reșița și 

Municipiul Reșița  
 
 

Spitalul Județean de Urgență Reșița, in calitate de beneficiar, și UAT Municipiul Reșița în calitate de partener 
– membru 1, au semnat contractul de finanțare nr. 420/02.12.2020 proiectul ”Sprijinirea măsurilor de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Județean de Urgență Reșița și Municipiul Reșița” COD SMIS 2014+ 139529, 
cu finanțare din Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 

Obiectivul general al proiectului este dotarea Spitalului Județean de Urgenta Reșița cu echipamente și 
aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție 
COVID - 19 și pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID - 19, în vederea asigurării răspunsului 
în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19. 

Atingerea obiectivului general specificat se va realiza prin următoarele obiective specifice: 
1. Dotarea Spitalului Județean de Urgenta Reșița cu echipamentele necesare pentru gestionarea situației de urgență 
provocată de criza COVID - 19. 
2. Implementarea completă și corespunzătoare, monitorizarea și raportarea derulării proiectului. 
3. Informarea privind proiectul si promovarea proiectului. 
 Rezultatele așteptate, în urma implementării proiectului, sunt dotarea Spitalului Județean de Urgență Reșița 
cu următoarele echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală necesare pentru 
tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 pentru gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID 19:   
1. Aparat radiologic mobil cu detector digital wireless.  
2. Echipament de hemofiltrare. 
3. Analizor microfluidic pe baza de luminiscenta chimica (aparat testare).  
4. Reactivi pentru Analizor de microfluidic pe baza de luminiscenta chimica (aparat testare). 
 
Valoarea totală a contractului de finanțare: 1.100.217,12 lei, valoare totală eligibilă nerambursabilă. 
Proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020, Axa prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19. 
Data începerii proiectului: 01.04.2020 
Data finalizării proiectului: 30.04.2021 
Date de contact: Spitalul Județean de Urgență Reșița, Str. Făgărașului nr. 18, județul Caraș-Severin, tel/fax: 
0255227830 / 0255218760, email: sju.resita@gmail.com. Persoana de contact: Manager proiect ing. Silviu Tinca. 
  


