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COMUNICAT DE PRESĂ 

PROIECT DE 10 MILIOANE DE EURO PENTRU SPITALUL 

CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA 

 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca implementează proiectul 
„Creșterea capacității Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19” (cod SMIS: 140349), un proiect finanțat prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, 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. 

Valoarea totală a proiectului este de 46.629.881,62 lei și presupune achiziția 
echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție necesare diagnosticului, 
monitorizării și tratamentului pacienților COVID-19.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea spitalului cu echipamente și 
aparatura medicală, dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru 
decontaminare și suport triaj pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID-19 și de a 
consolida capacitatea sistemului medical public de a gestiona situația de criză COVID-19.  

Rezultatele așteptate ale proiectului includ achiziția echipamentelor medicale 
performante (RX mobil și fix, angiograf multifuncțional, mese de operație, microscop 
intraoperator, turn de laparoscopie, ecografe, sisteme de transport pacient critic, 
aparate de anestezie, etc.), precum și a echipamentelor medicale de protecție, 
destinate personalului medical.  

Perioada de implementare a proiectului este de 23 de luni (01.02.2020-
31.12.2021) și include, conform contractului de finanțare, perioada de desfășurare a 
activităților proiectului demarate înainte de semnarea contractului, respectând regulile 
de eligibilitate a cheltuielilor. 

Investiția va contribui semnificativ la îmbunătățirea capacității de îngrijire și 
tratament a pacienților și, în același timp, va crește capacitatea de reacție a spitalului 
la criza de sănătate publică.  

În contextul pandemiei, Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca a fost 
desemnat spital suport pentru pacienții testați sau suspecți SARS-COV-2. Astfel, de la 
începutul pandemiei până în prezent aproximativ 3000 de pacienți COVID-19 pozitivi au 
fost internați și tratați aici.  Pe de altă parte, spitalul și-a îndeplinit în continuare rolul 
unui spital regional, implicat în asigurarea urgențelor medico-chirurgicale din regiunea 
de NV a țării. Ținând seama de complexitatea activității medicale din spital, 
echipamentele medicale achiziționate în cadrul proiectului vor contribui la 
îmbunătățirea serviciilor medicale oferite populației din Nord-Vestul României. 
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