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Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Direcția Medicală a finalizat implementarea proiectului „Do-

tarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor 

în contextul pandemiei COVID -19”, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  REACT 

- EU prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 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, Obiectivul Specific (OS) 10.1 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 

contextul pandemiei de Covid-19 și al consecințelor sale sociale. 

Potrivit Contractului de finanțare, perioada de implementare a proiectului a fost 01 aprilie 2020 – 30 aprilie 

2022. 

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea capacității celor 13 spitale din subordinea MTI aflate în 

regiuni mai puţin dezvoltate,  prin asigurarea de echipamente medicale destinate intervenţiilor, dar și  îmbu-

nătăţirii capacităţii de îngrijire și tratament a pacienţilor în cazul infectării cu virusul SARS-CoV-2, cât și asi-

gurarea de materiale sanitare pentru protecția personalului angajat, a beneficiarilor și aparținătorilor acestora.  

Proiectul gestionat de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are ca rezultat așteptat final achiziționarea 

următoarelor: 

a) echipamente medicale: 

 Ventilator mecanic tip 1 – 90 bucăți; 

 Statie centrala monitorizare – 4 bucăți; 

 Aparat determinare germeni patogeni PCR - 4 bucăți; 

 Sistem incalzire pacient prin patura cu flux de aer – 55 bucăți; 

 Ecograf Tip 1 cu 3 sonde – 8 bucăți; 

 Pat terapie intensiva – 79 bucăți; 

 Sistem transfer pacient lateral(glisante) – 33 bucăți; 

 Troley de urgenta(carucior) – 19 bucăți; 



 
 

 

 Sistem de reglare temperatura intravenous – 8 bucăți; 

 Troley terapie intensiva de pat – 48 bucăți; 

 Ventilator non invaziv cu flux inalt – 24 bucăți; 

 Defibrilator cu monitorizare functii vitale+accesorii – 22 bucăți; 

 Monitor functii vitale ATI Tip II – 139 bucăți;  

 Consola cu 3 seringi automate si  infuzomat – 98 bucăți; 

 Injectomat – 176 bucăți; 

b) materiale sanitare de protecție: 

 combinezon de înaltă protecție – 22270 bucăți; 

 masca de protectie tip FFP2 – 71220 bucăți. 

 

Valoarea totală a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului a fost de 60.680.091,79 lei, respectiv 

48.159.537,88 lei valoare (inclusiv TVA) totală eligibilă nerambursabilă din FEDR REACT – EU iar valoarea neel-

igibila inclusiv TVA a fost de 12.520.553,91 lei. 

Proiectul s-a finalizat cu atingerea tuturor rezultatelor și obiectivelor specifice propuse prin cererea de fi-

nanțare și anume: 

Îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a pacienților  prin dotarea a 13 spitale din subordinea Minis-

terului Transporturilor și Infrastructurii cu echipamente medicale adecvate gestionării crizei medicale generată 

de pericolul infectării cu SARS-CoV-2, cât și asigurarea de materiale sanitare cu rol de protecție împotriva 

îmbolnăvirii COVID-19 pentru beneficiari, angajați și aparținători. 

Echipa responsabilă cu implementarea proiectului „Dotarea spitalelor din rețeaua sanitară proprie a Minis-

terului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în contextul pandemiei COVID -19”: 

Anca-Carmen TUDOR – Manager proiect 
Adriana-Lucia CONSTANTINESCU – asistent manager 
Valerica LUNGU – expert achiziții publice 
Irina CHIRIȚĂ – consilier administrația publică 
Mirela MIHALACHE – consilier Juridic 
Iulia ȚUGULESCU – consilier economic 
Valentina VOINEA – expert 
Ramona-Elena STĂNESCU - expert 
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