
               
 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 Data: 13.11.2020 

Titlu proiect: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la 

nivelul Spitalului Orasenesc Baia de Arama prin Axa Prioritara (AP) 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul 

Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 

apel de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 

 

Numele beneficiarului proiectului – Spitalul Orășenesc Baia de Aramă;  

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Obiectivul general al proiectului, în acord cu rezultatele urmărite prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, a fost stabilit ca fiind 

consolidarea capacităţii de reacţie a Spitalului Orășenesc Baia de Aramă la criza de 

sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea cu 

mijloace fixe și obiecte de inventar inexistente, insuficiente sau deficitare la momentul 

de față în patrimoniul spitalului. Dotarea cu echipamentele necesare va permite 

asigurarea tratamentului mai eficient pentru un număr mai mare de bolnavi și patologii 

asociate virusului covid, contribuind astfel la obținerea unui răspuns în timp util și 

eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19 precum și la asigurarea unei 

capacitati suplimentare de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-

19. 

Spitalul Orășenesc Baia de Aramă a fost inclus în lista spitalelor suport pentru pacienții 

testați pozitiv sau suspecți cu virsusul SARS-CoV-2, fiind totodată desemnat 

maternitate-suport pentru cazurile COVID-19 pozitive sau suspecte. În această calitate, 

unitatea asigură tratamentul patologiilor asociate pentru pacienţii suspecţi COVID-19 

sau COVID-19 pozitivi, forme uşoare şi medii, cazuri grave dar și pregătirea gravidei cu 

suspiciune/confirmare de COVID-19 pentru naștere, inclusiv prin cezariană, asistența 

medicală a nou-născutului, urmărirea lehuzei pană la externarea mamei și a nou-

născutului. 



               
 

Dotarea materială prezentă a spitalului NU este suficientă și adecvată pentru asigurarea 

capacității necesare de îngrijire și tratament a pacienților, în condiții de siguranță. Se 

înregistrează deficiențe semnificative, atât din punct de vedere al dotărilor existente - 

insuficiente, degradate datorită perioadei lungi de funcționare, necorespunzătoare din 

punct de vedere al tehnologiilor – cât și din punct de vedere al lipsei unor dotări vitale 

pentru tratarea pacienților confirmați pozitiv COVID-19 și a patologiilor asociate. Cu 

dotările existente la momentul actual, Spitalul Orășenesc Baia de Aramă nu poate 

asigura pacienților testați pozitiv sau suspecți cu virsusul SARS-CoV-2 decât asistența 

medicală în sensul monitorizării evoluției, tratamente și îngrijire de complexitate redusă, 

limitată exclusiv de lipsa dotărilor necesare. Din aceeași cauză, adresabilitatea 

patologiilor asociate este redusă. În ceea ce privește rolul de maternitate-suport, 

Spitalul Orășenesc Baia de Aramă nu poate să asigure, prin dotările disponibile,  pentru 

cazurile de o complexitate medie sau ridicată, condițiile necesare pentru naștere și 

asistență medicală ulterioară nașterii. 

Implementarea proiectului pentru care se solicită finanțare va asigura dotările necesare 

ce vor fi utilizate, în mod direct, atât pentru prevenirea infectării cât și în tratarea 

infectării cu COVID-19, îmbunătățindu-se astfel capacitatea de îngrijire și tratament a 

pacienților.  

 

Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM:  

"2S132 - Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 

SARS-CoV-2”, înainte de intervenția POIM: NU; Ulterior intervenției POIM: DA.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Achiziția dotărilor și echipamentelor necesare pentru asigurarea triajului la 
intrarea în unitate. 

2. Asigurarea transportului pacienților între pavilioanele și incintele spitalului. 

3. Achiziția dotărilor și echipamentelor necesare pentru asigurarea tratamentului 
pacienților suspecți COVID sau COVID pozitivi în cadrul Compartimentului ATI. 

4. Asigurarea monitorizării și tratamentului anti-COVID-19 pacienților confirmați 
pozitiv internați pe secțiile spitalului. 



               
5. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare pentru realizarea intervențiilor 

chirurgicale necesare în soluționarea patologiilor asociate. 

6. Achiziția dotărilor și echipamentelor necesare pentru derularea rolului de 
maternitate-suport pentru cazurile COVID- 19 pozitive sau suspecte. 

7. Asigurarea dezinfecției și sterilizării suprafețelor și a aerului. 

 

Rezultatul așteptat/final în urma implementării proiectului - Răspuns în timp util și 

eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19;  

 Valoarea totală a proiectului- 11.500.102,22 lei 

Valoarea cofinanțării UE- 11.500.102,22 lei;  

Data începerii- 01 noiembrie 2020 

Data finalizării proiectului- 30 aprilie 2021 

 Codul MySMIS - 139963; 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 

Operațional Infrastructura Mare 

Date de contact:  

Spitalul Orășenesc Baia de Aramă 

Adresa: Strada Iulian Predescu nr. 12, Baia de Arama, Mehedinti 

Persoana de Contact: Nicolescu Viorel  

Tel./Email/website:0252381052/spitalulbaiadearama@gmail.com/ 

www.spitalulbaiadearama.ro 
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