”CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR PRIN ACHIZIȚIA ȘI
MONTAJUL SISTEMELOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI
ALARMARE ÎN SPITALELE DIN JUDEȚUL IAȘI”
cod SMIS 151575

Județul Iași, în calitate de beneficiar al finanțării, implementează
proiectul ”CREȘTEREA SIGURANȚEI PACIENȚILOR PRIN ACHIZIȚIA ȘI
MONTAJUL SISTEMELOR DE DETECTARE, SEMNALIZARE ȘI ALARMARE ÎN
SPITALELE DIN JUDEȚUL IAȘI”, cod SMIS 151575, finanțat prin Programul
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 -Protejarea
sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19,
creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenarabile de
energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate
de criză în contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale.
Necesitatea implementării proiectului derivă din obligația autorităților
responsabile de a asigura o capacitatea adecvată de îngrijire și tratament a
cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, din perspectiva creșterii
siguranței pacientului și a răspunsului în timp util și eficient al sistemului
medical public din județul Iași la criza COVID-19.
Contractul de finanțare a fost semnat în data de 18.05.2022, între
MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură
Mare și JUDEȚUL IAȘI, în calitate de beneficiar al finanțării.

Proiectul se realizează în cadrul acordului de implementare nr.
21640/29.06.2021 semnat între:
-U.A.T JUDEȚUL IAȘI - solicitant
-SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE „SF PARASCHEVA”Beneficiar direct
-SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE- Beneficiar direct
-SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "PROF. DR. NICOLAE OBLU" IAȘI Beneficiar direct

Obiectivul general al proiectului:
- răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID19, prin creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești publice
prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu
acoperire totală și de detectare, semnalizare și alarmare în cazul depășirii
concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru creșterea
gradului de securitate la incendii în trei spitale din județul Iași

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Două unități sanitare dotate cu sisteme de detectare, semnalizare și
alarmare la incendii, instalate
2. Trei unități sanitare dotate cu sisteme de detectare semnalizare și
alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în
atmosferă, instalate

Rezultate prevăzute ale proiectului:
-achiziționarea și montarea de sisteme de detectare , semnalizare, alarmare
incendii cu acoperire totală și de detectare, semnalizare și alarmare în
cazul depășirii concentrației maxme admise de oxigen în atmosferă, inclusiv
realizarea schemei/proiectului de execuție și montaj
-asigurarea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public
ieșean la criza COVID-19
-creșterea securității la incendiu în trei mari spitale ieșene

Valoarea totală a proiectului: 1.897.032,15 lei,
Valoarea eligibilă: 1.897.032,15 lei, din FEDR – REACT EU
Durata proiectului: 30 luni, respectiv de la 01 aprilie 2021 până la 30
septembrie 2023.

„Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare
Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României
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