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Comunicat de presă 

Data: 15.03.2021 

Finanțare nerambursabilă pentru proiectul „Întărirea capacității Spitalului 
Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București în gestionarea crizei COVID-19” Cod 

SMIS 139443 

Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan București anunță începerea activităților proiectului „Întărirea 
capacității Spitalului Clinic de Urgență "Sf. Ioan" București în gestionarea crizei COVID-19”, Cod SMIS 139443. 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei 
cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 
Beneficiarul proiectului este Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Ioan București, valoarea totală a proiectului 
43.940.735,40 RON, din care 43.940.735,40 RON reprezintă finanțare nerambursabilă. 

Obiectivul proiectului: Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea pentru Spitalul Clinic de 
Urgență Sfântul Ioan București (inclusiv pentru Maternitatea Bucur, unitate ce aparține de Spital) capacității 
adecvate de diagnosticare, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS- CoV-2/COVID-19 și pentru 
gestionarea crizei sanitare provocată de acest virus. Proiectul propus spre finanțare acționează în trei direcții 
esențiale în gestionarea crizei sanitare generată de virusul COVID-19: 

- protejarea personalului medical împotriva infectării cu acest virus; 
- protejarea pacienților de a fi infectați cu COVID-19 de către personalul medical; 
- creșterea capacității celor două unități medicale în diagnosticarea și tratarea pacienților infectați cu 

COVID-19. 

Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 17.02.2021 -  31.12.2021, iar locația este Șos. Vitan Bârzești 
nr. 13, Sector 4, județul Ilfov, cod poștal 042122, România. 

Persoană de contact: Cristina Mitran, Manager de proiect, e-mail fonduri.sfioan@gmail.com, tel 0747 177 000. 
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