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Proiect: Gestionarea situației de urgenta generata de pande-
mia Covid-19 la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fi-
zica si Balneologie Eforie Nord 

 
Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie Nord anunță 

începerea proiectului Gestionarea situatiei de urgenta generata de pandemia Co-
vid-19 la Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie 
Nord cod SMIS 142201. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare, Axa pri-
oritară 9 Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVID-
19, Obiectivul specific - Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare CO-
VID-1. 
Contract de finanțare 600/25.06.2021 
Cod SMIS: 142201. 
Beneficiarul este Spitalul Clinic de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Eforie 
Nord. 
Valoarea totală a proiectului este de 5.676.877,51 lei, finanțat integral de către 
Uniunea Europeană. 
Locația implementării este Orașul Eforie, Str. Aleea Speciala nr. 1, județul Constanta, 
cod poștal 905350, România.  
Obiectiv general al proiectului este Creșterea gradului de raspuns în timp util si efi-
cient în tratarea pacienților infectați cu SARS-COV-2 prin achiziționarea de echipa-
mente, dotări specifice și materiale consumabile până la data de 31.12.2021 sau până 
la o data ulterioara în cazul prelungirii pandemiei. Prin îmbunătățirea serviciilor de asis-
tență medicală și dotarea cu echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale 
și de protecție medicală necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 
Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie Eforie Nord va gestiona 
eficient situația provocată de criza COVID-19 la nivelul Spitalului. Având dotările și 
consumabilele necesare se va interveni în timp util pentru diagnosticarea și tratamentul 
pacienților post COVID-19 astfel încât aceștia să beneficieze de cele mai bune trata-
mente de recuperare individualizate si în cel mai scurt timp. 
Rezultate așteptate: 
În urma implementării proiectului, se estimează că Spitalul va eficientiza actul medical 
prin utilizarea noilor echipamente și dotări care vor determina un timp mai scurt de 
diagnostic și tratament pentru pacientii post COVID: sistem complet si computerizat 
de evaluare și recuperare funcțională pentru coloana vertebrală și membre la pacienți 
deconditionați fizic post Covid-19-1 buc, computer tomograf - 1 buc, aparat radiologie 



 

digitala -1 buc, echipament tip PCR și auxiliare - 1 buc, sistem automat imunologie -1 
buc, echipament automat hematologie 5 diff - 1 buc, echipament automat biochimie -
1 buc, echipament automat biochimie urinara-1 buc. 
Se va achiziționa mobilier medical specific potrivit dezinfectărilor repetate, ușor de ma-
nevrat și care permite așezarea facilă pentru respectarea distanțării între pacienți.- 130 
buc pat salon, 130 bucăți saltea de pat cu husă detașabilă, 130 bucăți noptiera salon. 
Pentru protejarea personalului medical, auxiliar, dar și a pacienților se achiziționează 
consumabile pentru dezinfecție și echipamente de protecție, precum: dezinfectanți, 
halat vizitator, mânuși nesterile si mânuși sterile, masca de protecție, bonete, măști 
protecție FFP2, combinezon protecție, halat impermeabil, acoperitori pantofi, acoperi-
tori încălțăminte, viziera protecție, cutii carton deșeuri infecțioase, dispenseri acoperi-
tori încălțăminte, lampă UV-C portabilă. Acestea se vor utiliza pentru exercitarea actu-
lui medical în tratarea pacienților in conditii de siguranta epidemiologica.  
Popularizarea proiectului prin realizarea a: 
-2 Comunicate de presa (la începutul proiectului și la sfârșitul proiectului) 
-Panouri pentru afișare temporara lățime 3 m x înălțime 2 m – 2 buc. 
-Placi permanente după finalizarea proiectului lățime 3 m x înălțime 2 m – 2 buc. 
-Autocolante si plăcuțe 100 x 100 mm – 300 buc 
Asigurarea managementului de proiect; 
Realizarea auditului extern. 
Impactul pozitiv al proiectului este în corelare cu indicatorul nr 6- "Număr de persoane 
influențate pozitiv sau negative fiecare factor de risc sau forma de impact, identificați 
in cadrul proiectelor POIM" aferent Anexei 8. 
Dată începere proiect: 01.10.2020 
Dată finalizare proiect: 31.12.2021 
Date contact: Dr. BRAILESCU CONSUELA MONICA, Manager proiect, 0241741082 
/ 0241741117, secretariat@efosan.ro 
 
”Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progra-

mul Operațional Infrastructură Mare”  
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