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„CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI 
SANITARE COVID-19 ÎN MUNICIPIUL CAREI”

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Carei 
Obiectiv general: asigurarea răspunsului în timp util și eficient al sistemului medical public din municipiul 
Carei la criza COVID – 19
Realizarea proiectului în municipiul Carei va contribui la atingerea indicatorul de rezultat al programului 
Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare 
a crizei sanitare prin realizarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza 
de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. Dotarea Spitalului Municipal Carei, ca 
unitate sanitară cu rol in gestionarea crizei sanitare - Spital suport pacienți COVID 19 pozitivi- cu necesarul 
de echipamente vizează creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în municipiul Carei.
Obiective specifice:
- Creșterea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 a Spitalului 
Municipal Carei, (Spital suport COVID) prin dotarea Secției Interne cu necesarul de echipamente.
- Creșterea gradului de informare și de conștientizare a populației municipiului Carei în ceea ce privește 
criza COVID-19.
Rezultatele finale în urma implementării proiectului:
1. 13 Echipamente achiziţionate pentru dotarea Spitalului Municipal Carei înainte de depunerea cererii de 
finanţare în vederea consolidării capacităţii de gestionare a crizei sanitare Covid-19
2. 102.000 buc. Echipamente de protecţie (mănuşi, măşti, ochelari, viziere) care se vor achiziţiona pentru 
Spitalul Municipial Carei.
3. 13.806 buc. Echipamente medicale care se vor achiziţiona pentru Spitalul Municipal Carei
4. 7 buc. Activităţi de informare şi publicitate realizate
5. 1 set Activităţi de management de proiect realizate
6. 1 buc. Audit financiar extern al proiectului realizat
Valoarea totală a proiectului este de 2.373.700,91 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare 
de 2.373.700,91 lei.
Perioada de implementare: 27.03.2020 - 31.01.2023.
Cod SMIS: 138306

Date de contact:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CAREI
str. 1 Decembrie 1918 nr. 40
445100 Carei, jud. Satu Mare
Tel/Fax: 0261 861060; 0261 861663
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