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Comunicat de presă

Lansarea proiectului 
“Îmbunătățirea capacității de răspuns la criza Covid 19 prin lucrări specifice la instalațiile
de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal ”Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești”

 Cod SMIS: 155252 

Municipiul Onești, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 09.08. 2022,  Contractul de Finanțare 
nr. 1649 pentru proiectul „Îmbunătățirea capacității de răspuns la criza Covid 19 prin lucrări specifice la 
instalațiile de fluide medicale și electrice în cadrul Spitalului Municipal ”Sf. Ierarh Dr. Luca” Onești” Cod 
SMIS: 155252, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa 
prioritară: 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. Cod apel: 
POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale.

 Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea siguranței pacienților în actualul context al 
crizei sanitare, prin realizarea de investiții,  pentru modernizarea/reabilitarea Spitalului Municipal „Sfântul 
Ierarh Dr. Luca” Onești, investiții menite să conducă la dezvoltarea/asigurarea unei capacități adecvate de 
ingrijire și tratament a cazurilor de SARS-CoV-2. 

 Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.Îmbunătățirea infrastructurii electrice existente în Spital prin lucrări de înlocuire  a instalațiilor 

electrice existente;
2.Creșterea siguranței pacientului în Spital prin lucrări de înlocuire instalații de producere și distribuție 

fluide medicale în secțiile de spitalizare ale imobilului;
3.Creșterea siguranței pacientului Spitalului în contextul generat de Covid 19 prin lucrări de dotare cu 

sisteme de detecție, semnalizare și alarmare în cadrul instalațiilor de fluide medicale;  
4.Asigurarea unui management eficient al proiectului ,  finalizat cu furnizarea unui raport de audit 

financiar;
5.Asigurarea unei măsuri de informare și publicitate a proiectului pe tot parcursul  perioadei de 

implementare.
 Rezultatele proiectului:
Înlocuire instalație de producere și distribuție fluide medicale; 
Stație producere aer comprimat medical;
Stație de producere vacuum medical; 
Sistem de detecție oxigen la blocurile operator de la secția chirurgie și maternitate; 
Sistem detecție fum la blocurile operator de la secția chirurgie și maternitate; 
Înlocuire instalații electrice în două secții; 
Înlocuire tablouri generale care alimentează spitalul.  

Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă: 10.564.415 lei/ 10.484.328,40 lei

Durata proiectului: 
25 luni, conform Contractului de finanțare, respectiv de la 1 decembrie 2021 –  31 decembrie 2023.

Date de contact:
 Beneficiar:  Municipiul Onești, județul Bacău
Manager de proiect - Director executiv,  cons. jur. Irina Elena Anghel
Telefon: 0234.324.243, E-mail: primarie@onesti.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională REACT-EU prin 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.”


