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“Creșterea capacității Spitalul Orășenesc Negrești Oaș  

de gestionare a epidemiei Covid19” 

 

 Spitalul Orășenesc Negrești Oaș a semnat contractul de finanțare nr. 599/23.06.2021 pentru proiectul 

“Creșterea capacității Spitalul Orășenesc Negrești Oaș de gestionare a epidemiei Covid19”, cod SMIS 139719, 

proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 

2020,  Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectul Specific 

9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Perioada de implementare a Proiectului este de 23 de luni, respectiv între data 01 februarie 2020 și data 

31 decembrie 2021. 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare generate de 

virusul SARS-CoV-2, precum și un număr crescut de persoane care vor beneficia de servicii medicale adecvate 

desfășurate în cadrul secțiilor și compartimentului de primiri urgențe a Spitalului Orășenesc Negrești Oaș.  

Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfășurată în secțiile și în compartimentul de primire 

urgențe, care vor beneficia de noile dotări, va fi astfel eficientizată, implementarea proiectului va determina 

creșterea capacității de gestionare a pacienților suspecți/confirmați cu infecția  la virusul SARS-CoV-2, aducând 

totodată o eficientizare a actului medical desfășurat la nivelul spitalului, precum și asigurarea unei protecții adecvate  

personalului medical în fața unui virus nou cu care personalul medical nu s-a mai confruntat.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt : 

       - Consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de raspândirea virusului SARS-CoV-2 

prin dotarea corespunzătoare a Spitalului Orășenesc Negrești Oaș cu echipamente pentru combaterea raspândirii 

infecției cu virusul SARS-COV-2;  

       - O unitate sanitară publică dotată cu echipamente necesare gestionării situației provocate de virusul SARS-

CoV-2. 

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 2.102.910,86 lei, din care: 

- valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională : 2.102.910,86 lei ; 

- valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul național : 0 lei ; 

- valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului : 0 lei ; 

- valoarea neeligibilă inclusiv TVA : 0 lei . 

Date de contact beneficiar : 

SPITALUL ORĂȘENESC NEGREȘTI-OAȘ, Cod de identificare fiscală 3963960, înregistrat la Registrul autorităților publice 

sub nr. 34249, cu sediul în oraș Negresti Oaș, str. Victoriei nr. 90, județul Satu Mare, România, cod poștal 445200, 

telefon 0261854830, fax 0261854566, poştă electronică: spitalnegrestioas@yahoo.com, reprezentat legal prin manager 

Diana Delia Mitruţ.  
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