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Anunț începere proiect „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului Orăsenesc Agnita” 

Beneficiar Spitalul Orăsenesc Agnita 

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19 în cadrul Spitalului 

Orășenesc Agnita”, cod SMIS 142104, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Pro-

gramul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020 este implementat de către Spitalul Orășenesc 

Agnita 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul orașului 

Agnita în contextul crizei sanitare COVID – 19 

Obiectivele specifice ale proiectului : Cresterea capacității de reacție a Spitalului Orăsenesc Agnita 

la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-COV-2 prin dotarea si echiparea 

spitalului cu aparatură medicala si materiale specifice. 

Rezultatele așteptate:  Prin asigurarea dotărilor şi echipamentelor necesare în contextul gestionării 

crizei COVID-19, proiectul vine în sprijinul realizării unui răspuns util şi eficient al sistemului medical 

la criza COVID-19. Prin implementarea proiectului vor fi achiziționate următoarele aparate: Aparat 

radiologie digital cu 2 posturi (scopie si grafie)-1 buc  cu Sistem de arhivare electronic imagistica-1 

buc Ecograf portabil -1 buc , Ecograf static-1 buc , Aparatura laborator - Hota microbiologica-1 buc , 

Sistem automat pentru imunologie -1 buc , Analizor automat biochimie -1 buc , Analizor gaze -1 buc 

, Aparatura camera de garda - Defibrilator bifazic -1 buc, Injectomat -4 buc , Aparat ventilație -static 

-1 buc , Aparat secretii-3 buc , Aparat pentru vizualizare vene-2 buc ,Aparat testare Covid 19 si testare 

Sepsa-1 buc , Analizor -1 buc , Aparat pentru dezinfecție- 1 buc , Aparatura ATI - Monitor funcții vitale 

cu CO2 -2 buc , Videolaringoscop-2 buc , Aparat ventilație portabil-1 buc , Obiecte inventar - Brancard 

cu targa mobila -4 buc - Targa pliabila 3 parti -3 buc 

Valoare totală de 2.968.931,00 lei  finanțare nerambursabilă 

Perioada : Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 24.05.2021 – 31.12.2021 

Date de contact beneficiar: 
PRISCA IOSIF NICOLAE  

E- -agnita.ro 
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