03.12.2021
Semnarea contractului de finanțare pentru proiectul
Extinderea capacității de răspuns medical în cazul epidemiilor, pandemiilor și evenimentelor cu victime
multiple – regiunea Sud-Est
În data de 19.11.2021, a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului Extinderea
capacității de răspuns medical în cazul epidemiilor, pandemiilor și evenimentelor cu victime multiple –
regiunea Sud-Est, cod SMIS 140378, finanțat prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020,
proiect în care Inspectoratul General pentru Situații de Urgență deține calitatea de Beneficiar.
Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității Inspectoratului General pentru Situații de
Urgenta pentru gestionarea situației de urgenta provocata de criza sanitara COVID -19 în cadrul regiunii
Sud-Est.
REZULTATELE PROIECTULUI: Echipamente medicale și de protecție achiziționate pentru gestionarea
crizei sanitare COVID 19:
1.
Complet combinezon, inclusiv cu glugă și protecție încălțăminte - 280.000 seturi;
2.
Vizieră de protecție - 280.000 buc;
3.
Mănuși de unica folosință cu manșeta medie - 280.000 buc;
4.
Mască de protecție de tip FFP2 sau FFP3 - 280.000 buc;
5.
Camere de izolare cu presiune negativă - 12 cpl;
6.
Izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă - 6 buc;
7.
Filtre pentru camerele de izolare cu presiune negativă existente - 17 seturi;
8.
Dezinfectant TP2 pentru dezinfecția de nivel înalt a suprafețelor critice - 460 l;
9.
Dezinfectant TP2 ultrarapid gata preparat pentru suprafețe și dispozitive - aparate medicale
critice - 1103 l;
10.
Dezinfectant pentru suprafețe semicritice - 280 litri.
Valoarea totală a proiectului este de 44.840.304,56 lei din care 44.840.304,56 lei contribuție UE.
Durata de implementare a proiectului este de 47 de luni, de la 01 februarie 2020 până la data de 31
decembrie 2023.
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