
 
 

 

ANUNȚ DE PRESĂ (ERATĂ)
 

13.04.2022 
 

Privind finalizarea proiectului: 
“Consolidarea capacității Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" 

Botoșani de gestionare a crizei sanitare COVID-19” 
 

SPITALUL DE RECUPERARE "SF. GHEORGHE" BOTOSAN1, anunță finalizarea activităților 
Proiectului "Consolidarea capacității Spitalului de Recuperare "Sf. Gheorghe" Botoșani de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19", Cod SMIS 2014+ 141032 
 
Proiectul a fost implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul 
Operațional Infrastructura Mare 2014 - 2020 
Beneficiar: Spitalul de Recuperare ”Sf. Gheorghe" Botoșani 
Contract de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE NR. 647/ 21.10.2021 
 

Obiectiv general: creșterea capacității de gestionare a situației de urgență cauzată de criza 
sanitară COVID- 19. 

Obiective specifice: 
1. Asigurarea disponibilității echipamentelor specializate de protecție pentru personalul medical. 
2. Aprovizionarea cu dezinfectanți, materiale dezinfectante, reactivi și produse conexe, de 

calitate și avizate de Ministerul Sănătății. 
3. Dotarea cu echipamente și aparatură medicală pentru gestionarea situațiilor de urgență 

generate de criza COVID-19. 
 

Rezultate obținute în urma implementării proiectului: 
Proiectul, prin toate acțiunile sale, a permis acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea 

creșterii capacității de gestionare, prin sistemul medical, a situației de urgență cauzată de criza sanitară 
COVID-19 prin transmiterea virusului SARS-CoV-2, virus care a determinat criza sanitara la nivel mondial 
și a provocat decesul unui număr mare de persoane. 

Prin achiziția de aparatură și dispozitive medicale, echipamente de protecție specializate, 
dezinfectanți, materiale dezinfectante, reactivi și produse conexe, în cantități suficiente și de calitate, 
unitatea a putut gestiona criza generate de virusul SARS-CoV-2, limitând efectele dezastruoase ale 
acestuia.  

 

Valoare totala proiect aprobat cerere finanțare: 517.666,70 lei, finanțare nerambursabila 100% 
Valoarea totala la finalizarea proiectului, aferentă cererilor de rambursare: 506.080,19 lei (ERATA) 
Durata proiectului: 25 de luni, respectiv 01.02.2020 - 28.02.2022 

 

Spitalul de Recuperare "Sf.Gheorghe" Botoșani 
Calea Națională nr. 2, mun. Botoșani  
Tel.: 0231-512822, Fax: 0231-512823 
E-mail: carmen.amanaloie@spitalbt-sfgheorghe.ro 
 
"PROIECT FINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAŢIONAL 

INFRASTRUCTURA MARE 2014-2020" 


