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ÎNCEPERE PROIECT 

,,Creșterea siguranței pacienților Spitalului 
Municipal Vatra Dornei’’, Cod SMIS 2014+ 152943 

 
UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI, în calitate de Beneficiar, anunță lansarea proiectului 
,,Creșterea siguranței pacienților Spitalului Municipal Vatra Dornei’’, Cod SMIS 2014+ 152943. 
 
Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 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 regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Obiectivul specific 10.1 

Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al 
consecințelor sale sociale, Componenta 1 REACT-EU-Creșterea siguranței pacienților în 
structuri spitalicești publice care utilizeaza fluidele medicale. 
 
Valoarea totală a proiectului este de 10.629.654,15 lei, din care valoarea cheltuielilor eligibile 
este de 10.302.246,39 lei și a cheltuielilor neeligibile de 327.407,76 lei. 
Uniunea Europeană acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 10.302.246,39 lei, 

echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată. 
Valoarea cheltuielilor neeligibile de 327.407,76 lei va fi suportată din Bugetul propriu al 
Beneficiarului.  
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea capacității de îngrijire și 
tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin 
consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Municipal Vatra Dornei, cu accent 
pe infrastructura de fluide medicale. Modul în care proiectul contribuie la indicatorul de 
rezultat al programului, și generează un efect pozitiv pe termen lung, constă în derularea de 
lucrări de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și la 
infrastructura de fluide medicale, cât și în facilitarea dotării unitații sanitare cu sisteme de 
detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu impact pozitiv asupra dezvoltării unei capacități 
adecvate de gestionare a crizei sanitare. Acest lucru va face ca unitatea sanitară să fie mai 
bine pregatită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul 
în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID – 19, dar și în cazul unor 
viitoare amenințări pentru sănătatea publică. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
 
O.S.1: O unitate sanitară publică reabilitată și modernizată, prin derularea de lucrări de 
intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum și la 
infrastructura de fluide medicale. 



O.S.2: O unitate sanitară dotată cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii, 
detectare semnalizare și alarmare în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen, 
ceea ce conduce la creșterea gradului de securitate la incendii. 
 
Rezultatele așteptate:  
R0: O documentație tehnică preliminară (expertiza tehnică, studii teren, audit energetic, SF), 
elaborată în conformitate cu legislația în vigoare. 
R1: O serie de contracte semnate, necesare depunerii și implementării proiectului, după cum 
urmează: Contract de servicii de elaborare și depunere cerere de finanțare, Contract de 
servicii de elaborare DALI - Documentații avize, acorduri, studii de teren și tehnice, Contract 
de proiectare și execuție lucrări, Contract de servicii de consultanță în domeniul 
managementului de proiect, Contract de servicii informare și publicitate, Contract de servicii 
de audit financiar, Contract de servicii dirigenție de santier. 
R2: O entitate publică supusă reabilitării și modernizării infrastructurii instalațiilor electrice, 
de fluide medicale și de ventilare și tratare a aerului, precum și instalării de sisteme de 
detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală. 
R3: Un serviciu de management de proiect prestat, constând în: 
- o cerere de finanțare, însoțită de documentele suport cerute de GS, depusă în termen 
- un proiect implementat conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile 
în vigoare. 
R4: O serie de activități minime obligatorii privind publicitatea proiectului asigurate: 
Comunicate de presă x 2, Panou temporar x 1, Panou definitiv x 1, Autocolante x 156 
R5: Un raport de audit financiar întocmit, care certifică cheltuielile realizate la nivelul 
proiectului. 
 
Localizare proiect: Proiectul se va implementa la sediul Spitalului Municipal Vatra Dornei, 
strada Mihai Eminescu 14, Vatra Dornei, cod postal 725700, județ Suceava 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 32 de luni. 
Data începerii proiectului este 01.05.2021. 
Data de finalizare a proiectului este 31.12.2023.  

 
 

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 

 
Date de contact: UAT MUNICIPIUL VATRA DORNEI 

Email: primaria@vatra-dornei.ro/ Tel/Fax: 0230375229 / 0230375170 
Adresa poștală: Municipiul Vatra Dornei, România, Str. Mihai Eminescu nr. Nr. 17, , Județul 
Suceava, cod postal 725700,România 


