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Comunicat de presă privind începerea proiectului cu titlul: 

 „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 la 
Spitalul Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița” 

 
SPITALUL ORĂȘENESC PUCIOASA, înregistrat la Registrul autorităților publice sub 
nr. 17353, cu sediul în Oraș Pucioasa, Str. Republicii, nr. 95, județul Dâmbovița, 
cod poștal 135400, România, derulează în perioada 18.05.2021–31.12.2021 proiec-
tul cu titlul: „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare Covid-19 
la Spitalul Orășenesc Pucioasa, județul Dâmbovița”, Cod SMIS 2014+ 140631, 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
finanțare încheiat cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură 
Mare. 
Valoarea totală a proiectului este de 44.215.235,06 lei, din care asistența financi-
ară nerambursabilă este de 44.215.235,06 lei, echivalentă cu 100% din valoarea 
totală eligibilă aprobată. 
Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul specific 9.1 al 
POIM: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin faptul ca 
prevede dotarea cu echipamente medicale care vor permite gestionarea mult mai 
eficienta a crizei sanitare, asigurand un raspuns prompt in lupta impotriva noului 
coronavirus. Ca urmare a implementarii proiectului, Spitalul va avea o capacitate 
imbunatatita de a raspunde solicitarilor pacientilor si de a asigura, in acelasi timp, 
protectia personalului medical. 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
OS 1 - Imbunatatirea capacitatii Spitalului Orasenesc Pucioasa de a gestiona criza 
sanitara COVID-19 prin dotarea cu aparatura, materiale sanitare, echipamente me-
dicale si de protectie individuala impotriva SARS-CoV-2; 
2. OS 2 - Cresterea capacitatii de testare si tratare a pacientilor infectati cu virusul 
SARS-Cov-2; 
3. OS 3 - Reducerea riscului de infectare a personalului medical din cadrul Spitalu-
lui Orasenesc Pucioasa. 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
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Date de contact: Spitalul Orășenesc Pucioasa, Adresa: Pucioasa, Str. Republicii, Nr. 95, 
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