
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

29 OCTOMBRIE 2020 
 

Spitalul de boli cronice Smeeni anunţă demararea proiectului 
„Tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu sechele post 

Covid-19 la Spitalul de boli cronice Smeeni” 
 
 
Beneficiar: Spitalul de boli cronice Smeeni  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creşterea capacităţii beneficiarului 
de a răspunde în timp util şi eficient la criza COVID – 19, contribuind astfel la 
creşterea capacităţii de îngrijire şi tratament pentru pacienţii cu sechele post 
Covid-19 şi gestionarea la nivel local a crizei sanitare. 
 
Rezultate aşteptate: dotarea cu echipamentele achiziţionate şi puse în funcţiune, 
în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, materiale consumabile şi 
dezinfectanţi,  echipamente de protecţie, mobilier medical, montate şi puse la 
dispoziţia pacienţilor, sistem de telemedicină performant, pentru ca pacienţii să 
beneficieze de toate tipurile de investigaţii în condiţii de pandemie, atunci când 
personalul propriu este posibil infectat sau nedisponibil. 
 
Valoarea totală a proiectului: 14,657,255.18 lei 
Valoarea cofinanţării Uniunii Europene: 14,657,255.18 lei 
 
Data începerii proiectului: 01.10.2020 
Data finalizării proiectului: 30.04.2021 
 
Codul MYSMIS: 139579 
 
 
Programul de finanţare: Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020. 
 
Axa prioritară: 9 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate 
de COVID-19. 
 



 

 

Spitalul de boli cronice Smeeni a semnat în data de 1 octombrie 2020 
contractul de finanţare cu Ministerul Fondurilor Europene pentru proiectul 
„Tratamentul şi recuperarea pacienţilor cu sechele post Covid-19 la Spitalul de boli 
cronice Smeeni”, cod SMIS 139579, cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul 
European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 
2014-2020. 

Prin implementarea proiectului este prevăzută achiziţionarea unor 
echipamente utilizate pentru tratamentul pacienţilor cu sechele în urma infecţiei 
cu virusul SARS COV-2, dar şi comorbidităţile acestora (acţiuni esenţiale, 
comorbidităţile putând avea simptomatologie accentuată prin infectarea cu virusul 
SARS COV-2). Astfel, va creşte semnificativ capacitatea de îngrijire şi tratament 
oferită de către spital  pacienţilor şi implicit va contribui la creşterea capacităţii 
de gestionare a crizei sanitare pe plan local.  

Prin dotările prevăzute în cadrul proiectului se vor diversifica atât metodele 
de investigaţie (imagistice şi de laborator), cât şi procedurile de recuperare post 
Covid 19, iar în mod implicit va creşte şi numărul celor care se adresează spitalului 
în acest scop. Totodată, prin achiziţionarea de materiale sanitare, de protecţie şi 
dezinfectanţi va scădea riscul de contaminare, infectare şi transmitere a virusului 
SARS Cov-2 atât la nivelul personalului, cât şi pacienţilor. Adresabilitatea instituţiei 
noastre din punct de vedere geografic, fiind în principal din judeţul Buzău, practic 
pacienţii din întregul judeţ vor putea beneficia de servicii de îngrijire şi tratament, 
în limita capacităţii disponibile.  

  
 
 
 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 

 

 

 

 

 

 

Date de Contact: SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 
Adresa: Şoseaua Principală Nr 991, SMEENI, Judeţul Buzău, cod poştal 127595, România 

Telefon/Fax: 023.732.800/0238.732.513,  E-mail: spitalulsmeeni@gmail.com, 
www.spitalulsmeeni.ro 

mailto:spitalulsmeeni@gmail.com
http://www.spitalulsmeeni.ro/

