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Spitalul Municipal Moreni, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „Consolidarea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19 de către Spitalul Municipal Moreni prin achiziționarea de echipamente 
și dotări specifice”, cod  SMIS 140647. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020, Componenta 1 - Apel: REACT EU - Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 
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. 

Obiectivul general al proiectului  constă în consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică 
cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2, prin dotarea corespunzătoare a pavilionului central și a secțiilor 
suport COVID-19 din cadrul Spitalului Municipal Moreni cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive 
medicale și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și pentru 
gestionarea situației de urgentă provocată de criza COVID-19, în vederea obținerii unui răspuns util și eficient al 
sistemului medical public la criza COVID-19. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Creșterea eficienței și calității actului medical prin dotarea Spitalului Municipal Moreni pentru 

gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2; 
2. Scăderea timpului de diagnosticare și tratament, precum și prevenție/depistare precoce a 

pacienților cu infecție COVID-19 prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Municipal Moreni; 
3. Asigurarea accesului egal al cetățenilor la serviciile de sănătate publică prin realizarea unui sistem 

sanitar modern și eficient pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru 
gestionarea situației de urgență provocată de criza COVID–19. 

Valoare totală contract de finanțare: 26.725.783,04 lei; valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT-EU: 
26.696.033,04 lei. 

Localizarea investițiilor: Spitalul Municipal Moreni - pavilion central situat în Mun. Moreni, bulevardul 22 
Decembrie 1989, nr. 18; Secția Obstetrică - Ginecologie și compartimentul Neonatalogie situată în Mun. Moreni, 
str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 11; Secția Recuperare medicală, medicină fizică și balneologie situată în Mun. 
Moreni, str. Căpitan Pantea Ion, nr. 53. 

În urma implementării proiectului, Spitalul Municipal Moreni, unitate sanitară cu rol în gestionarea crizei 
sanitare, va fi dotat cu necesarul de echipamente aprobat de autoritățile responsabile, respectiv Ministerul 
Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică Dâmbovița. 
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