
 

 

Descriere proiect 

„Îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal Câmpina în scopul creșterii 

siguranței pacienților”, cod SMIS 152545 

Beneficiar: UAT MUNICIPIUL CÂMPINA 

Amplasarea proiectului: 

1. Primăria Municipiului Câmpina, Bulevardul Culturii, nr. 18, județul Prahova 

2. Spitalul Municipal Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 117, județul Prahova 

În data de 18.05.2022, UAT MUNICIPIUL CÂMPINA, în calitate de Beneficiar, a semnat 

contractul de finanțare nr. 1446 cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare, 

pentru implementarea proiectului „Îmbunătățirea infrastructurii medicale a Spitalului Municipal 

Câmpina în scopul creșterii siguranței pacienților”, cod SMIS 152545. 

Realizarea investiției este finanțată din fonduri europene nerambursabile prin prin POIM 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 Municipal Câmpina, spital care 

asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19. 

Obiectivele specifice vizează creșterea gradului de securitate la incendii în cadrul Spitalului 

Municipal Câmpina, prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare și alarmare în cazul 

depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă. 

Rezultatele așteptate ale proiectului: 

Asigurarea îmbunătățirii infrastructurii existente și creșterii securității la incendii în cadrul 

spitalului, necesare în contextul gestionării crizei COVID-19: 

- dotarea cu o stație de producere oxigen și o rampă automată 2 x 10 butelii montată într-un 

container (sursă de rezervă) 

- dotarea cu un sistem mecanic de aerisire (cald/rece) a secției ATI 

- modernizarea și aducerea la standardele actuale de calitate a instalațiilor electrice existente 



- dotarea cu un sistem de detecție de oxigen, realizat astfel încât să asigure detectarea 

incipientă a depășirii concentrației maxime admise de oxigen în încăperile dotate cu acest fluid 

medical. 

Perioada de implementare a proiectului: 1.09.2021 – 31.12.2023 

Valoarea totală a proiectului este de 9.493.738,77 lei, din care valoarea eligibilă 

nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională 

– REACT EU este de 9.493.738,77 lei. 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă 

invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro. 

 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 


