19.04.2022
Comunicat de presă privind lansarea proiectului
„Creșterea siguranței pacienților din punct de vedere al
securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”
MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de solicitant de finanțare pentru Spitalul de
Psihiatrie Voila, implementează proiectul „Creșterea siguranței pacienților din
punct de vedere al securității la incendiu în cadrul Spitalului de Psihiatrie Voila”,
cod SMIS 152546, proiect desfășurat prin Programul Operațional Infrastructură Mare
2014-2020, Axa Prioritară 10 “Protejarea sănătății populației în contextul crizei
sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor
regenerabile de energie”, Obiectivul specific 10.1 “Sprijinirea ameliorării efectelor
provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale
sociale”.
Obiectivul general al proiectului vizează consolidarea capacității de gestionare a
situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID –19, la nivelul Spitalului de
Psihiatrie Voila, spital care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri
confirmate și suspecte de COVID-19.
Rezultatul proiectului: Creșterea gradului de securitate la incendii în cadrul
Spitalul de Psihiatrie Voila prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare,
alarmare incendii, cu acoperire totală.
Prin proiect se va dota spitalul cu un sistem de detectare și semnalizare a
incendiilor conform prevederilor art. 3.3.1 din Normativul P118/3-2015 - se vor
dota 14 pavilioane din cadrul spitalului cu detecție totală de incendiu.
Valoarea totală a proiectului este de 739.990,65 lei, din care valoarea eligibilă
nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională – REACT EU este de 739.990,65 lei.
Data începerii proiectului: 01.09.2021.
Data finalizării proiectului: 31.12.2022.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – REACT-EU
prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE 2014-2020

Datele de contact ale beneficiarului:
MUNICIPIUL CÂMPINA
Municipiul Câmpina, România, Bulevardul Culturii nr. 18, județul Prahova,
cod poștal 105600
Telefon/Fax: 0244 337 454 / 0244 337 454
Adresa e-mail: programe@primariacampina.ro
Persoană de contact: CROITORU GEORGETA DANIELA – Manager Proiect
Telefon: 0753.098.148
E-mail: dana.croitoru@primariacampina.ro

