
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ implementează 

proiectul POIM 
 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din 

Cluj- Napoca în contextul extinderii pandemiei” 
-contract de finantare 427/04.12.2020- 

 
 
Cod SMIS: 140643 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 
2014-2020. 
Axa prioritară: Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19 
Obiectiv specific: Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu poziţia oficiala a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României 
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea 
Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro  
Link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.fonduri-ue.ro/


 
 

 

 

 

OBIECTIVE: 

 

Obiectivul general al proiectului il reprezinta 
consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 in cadrul Spitalului Clinic Boli Infectioase din 
Cluj- Napoca - spital de Linie I, în contextul extinderii 
pandemiei, prin achizitionarea si dotarea Spitalului cu 
instrumente si echipamente de ultima generatie pentru 
a combate pandemia cauzata de SARS-CoV-2, prin 
limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor 
extrem de grave ale acestuia asupra populației 
României. 

Obiectivul proiectului este în strânsa legătura cu 
Obiectivul specific 9.1 aferent Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, respectiv, 
Creșterea capacitații de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, vizează promovarea investițiilor necesare 
pentru consolidarea capacității de reacție la criza de 
sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-
CoV-2. 

  



 
 

ACTIVITĂŢI 

Achiziţii echipamente şi materiale 
consumabile pentru dotare COVID-19: 
 Aparat de radiologie pentru fluoroscopie cu 2 detectori 
 Aparat de radiologie pentru grafie cu 2 detectori  
 Angiograf 
 80 buc Console pentru distributia fluidelor medicale 

 120 Lampi pentru purificarea aerului 
 Echipament monitorizare functii vitale (30 monitoare functii 
vitale, 1 statie centrala de monitorizare cu 11 monitoare de 
terapie intensiva) 

 15 Nebulizatoare 
 Ecoendoscop 
 Analizor biochimie 
 2 Aparate de hemodiafiltare 
 Echipamente Terapie intensiva (Aparat coagulare, Aparat de gaze 
sanguine, Aparat hematologie) 

 Aparat de incalzire/racire pacient 

 Videobronhoscop 

 3 buc Aspirator chirugical  

 10 buc Aparat de ventilatie mecanica de inalta performanta 

 Aparate monitorizare hemodinamica (3 Platforme clinice avansate 
de monitorizare hemodinamica, 3 Aparate de monitorizare 
hemodinamica) 

 Ecograf portabil 

 Elevator pacient obez (ridicare si intoarcere) 

 Echipamente anatomie patologica (Procesor automat tesuturi 
Statie automata de colorare, Microtom rotativ, Baie de flotatie, 
Placa sofanta 2 buc. Modul de histoteca, 2 buc Modul de blocoteca 
cu 8 sertare, Masa de pus in lucru, Masa autopsie) 

 Aparat de extractie ADN si ARN si preparare mix 

 Aparate laborator analize medicale (Apart pentru apa ultrapura, 
Masina pentru gheata, Congelator -80 grade, Frigider+congelator -
20 grade, Hota de clasa II, Centrifuga pentru placi) 

 Analizor platforma real time PCR multiplex automat 

 Softuri de laborator pentru gestiune si probe 



 
 

 Aparat de receptie si sortare probe 

 Osteodensitometru cu ultrasunete 
 Ecograf stationar Doppler 
 Centrifuga PRP cu kit de recoltare 

 Aparat de unde electromagnetice de inalta fregventa 

 Sudoscan 

 Echipamente de igienizat (Masina de igienizat holuri - 2 buc; 
Masina de igienizat sectii 15 buc) 

 Frigider mortuar 

 Masti de protectie (Masca FFP2- 90000 buc) 

 Masti de protectie (Masca FFP3- 27000 buc) 

 Masti de protectie (Masca chirurgicala cu 3 pliuri cu elastic-360000 
buc) 

 Manusi de protectie 
 Combinezoane 
 Halate de protectie (Halate chirurgicale ranforsate- 70000 buc.; 
Halate de unica folosinta-90000 buc) 

 
  



 
 

 

FINANŢARE 

 
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 28.418.932,32 

lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 

24.319.851,04 lei 
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 

4.099.081,28 lei 

 

PERIOADA DE IMPLEMENTARE 

 

04.12.2020 – 31.05.2022 

 

  



 
 

 

INFORMARE, PUBLICITATE 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

 
 
 
 

Contact: 

 

 
Manager Proiect: Dr. Doina Colcear  
Email: proiect.covid19@gmail.com 


