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SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE  în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „CONSOLIDAREA 

CAPACITĂȚII SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 PRIN 

CREAREA DE CONTAINERE DE LOGISTICĂ MEDICALĂ”, Cod SMIS 151381, 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 Investițiilor și Proiectelor 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 

25.11.2021. 

Valoarea totală a proiectului: 1,245,962.40 LEI. 

Perioada de implementare a proiectului: 14 luni, respectiv 25.11.2021 - 31.12.2022. 

Obiectivul general: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 prin investiții în containere 

de logistică medicală de diagnostic și tratament, care să reducă inegalitațile în ceea ce privește starea de sănătate și care 

consolidează capacitatea de reacție a SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGOVIȘTE la criza de sănătate publică cauzată 

de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Prevenția răspândirii infecției cu SARS-COV-2 prin dotarea Spitalului Județean de 

Urgență Târgoviște cu containere de logistică medicală, în vederea asigurării asistenței medicale a pacienților neinfectați, a 

celor testați pozitiv COVID-19 și gestionării celor decedați; 

Din punct de vedere arhitectural, sistemul de containere modulare din Spitalul Județean de Urgență Târgoviște va reprezenta 

un complex structurat astfel: 

a) Containere medicale (4 containere pentru UPU pacienți COVID-19, 1 container pentru Secția Oncologie, 1 container pentru 

Secția Boli infecțioase); 

b) Anasambu modular de containere (Ambulator 44,40mp; UPU/SMURD 75,60mp; Boli infecțioase 75,60mp); 

c) Farmacie modulară; 

d) Container frigorific (Anatomie patologică – pentru decedați COVID-19). 

La finalul implementării proiectului, Spitalul Județean de Urgență Târgoviște va avea capacitatea adecvată de îngrijire și 

tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 și de gestionare a crizei sanitare. 

Obiectivul specific 1: Prevenția răspândirii infecției cu SARS-COV- 2 prin dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgoviște 

cu sisteme modulare de containere de logistică medicală, în vederea asigurării asistenței medicalea pacienților neinfectați, a 

celor testați pozitiv COVID-19 și gestionarii celor decedați.  

Proiectul „Consolidarea capacității Spitalului Județean de Urgență Târgoviște de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin 

crearea de containere de logistică medicală” va contribui la indeplinirea OS 9.1 Cresterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 prin promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de reacție a Solicitantului la criza 

de sănătate determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem 

de grave ale acestuia asupra populației din România, poate fi realizată doar prin asigurarea infrastructurii medicale 

necesare. Astfel, SJUT va asigura, prin intermediul acestui proiect: 

-Dotarea SJUT cu sisteme modulare de containere de logistică medicală, în vederea asigurării asistenței medicale a 

pacienților neinfectați, a celor testați pozitiv COVID-19 și gestionării celor decedați. 
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- Reorganizarea fluxurilor de lucru a fost realizată prin dotarea cu infrastructură medicală suplimentară (modul de 

containere și ansamblu modular de containere) care să permită reducerea aglomerării si, respectiv, evitarea transmiterii 

virusului SARS-COV-2 în SJUT; 

-Sediu nou al farmaciei, determinată de faptul că în prezent activitatea acesteia nu poate fi desfășurată în condiții optime, 

nefiind îndeplinite toate funcțiunile necesare conform normelor în vigoare privind destinațiile spațiilor, dotările aferente și 

instalațiile specifice; 

-Condițiile necesare pentru persoane decedate în urma infectării cu SARS-CoV 2 prin achiziția unui Container frigorific dotat 

cu sistem frigorific care să mențină o temperatură constantă de 4 grade Celsius în interiorul containerului. 

 
 
 
 
 Date contact: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TĂRGOVIŞTE  

Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 48, Municipiul Târgovişte, Judeţul Dâmboviţa 
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Manager Proiect: Jr. Mădălina Sanda 
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