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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" 

TIMIȘOARA, anunță începerea proiectului cu titlul “Creșterea 
capacității administrative și de reacție în situația de urgență 
generată de COVID - 19 în Spitalul Clinic Județean de Urgență 

"Pius Brânzeu" Timișoara - Acronim CAPACOV” 
 

La 23.12.2020, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA, 
în calitate de beneficiar, a semnat Contractul de Finanțare pentru implementarea 
proiectului “Creșterea capacității administrative și de reacție în situația de urgență 
generată de COVID - 19 în Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brânzeu" 
Timișoara - Acronim CAPACOV”, cod MySmis 139640, în baza unui contract de 
finanţare încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare. Obiectivul 
general al proiectului “Creșterea capacității administrative și de reacție în situația 
de urgență generată de COVID - 19 în Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius 
Brânzeu" Timișoara - Acronim CAPACOV” constă în creșterea capacității 
administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID - 19 în Spitalul 
Clinic Județean de Urgență "Pius Branzeu" Timișoara, prin dotarea corespunzătoare 
cu echipamente și aparatură medicală, necesare pentru asigurarea răspunsului în 
timp uitil și eficient al spitalului la criza sanitară COVID-19. Sursa de finanțare este 
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 Protejarea 
sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, OS 9.1 Creșterea 
capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. Valoarea totală a proiectului 
este de 48.322.661,41 lei, din care valoarea totală eligibila este de 48.322.661,41 
lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 48.322.661,41 
lei, valoarea eligibila nerambursabila din bugetul național este de 0 lei, valoarea co-
finanțării eligibile a Beneficiarului este de 0 lei, iar valoarea neeligibilă de 0 lei. 
Perioada de implementare a proiectului este de 15 luni. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
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SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "PIUS BRÎNZEU" TIMIȘOARA, în calitate de 
beneficiar, a semnat la 23.12.2020, Contractul de Finanțare pentru proiectul “Creșterea 
capacității administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID - 19 
în Spitalul Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara - Acronim CAPACOV”, 
cod MySmis 139640. Contractul de finanţare pentru proiectul CAPACOV s-a încheiat cu 
MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru 
Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020.

Obiectivul general al proiectului “Creșterea capacității administrative și de 
reacție în situația de urgență generată de COVID - 19 în Spitalul Clinic Județean de 
Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara - Acronim CAPACOV” constă în creșterea capacității 
administrative și de reacție în situația de urgență generată de COVID - 19 în Spitalul 
Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu" Timișoara, prin dotarea corespunzătoare cu 
echipamente și aparatură medicală, necesare pentru asigurarea răspunsului în timp 
util și eficient al spitalului la criza sanitară COVID-19. Proiectul propus contribuie la 
îndeplinirea Obiectivului General al axei prioritare 9, O.S 9.1., prin creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19, deoarece prin proiect se urmărește dotarea cu 
echipamente medicale necesare pentru consolidarea capacității de reacție la criza de 
sănătate publică cauzata de răspândirea COVID 1.

Sursa de finanțare este Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.                                                                        

Valoarea totală a proiectului este de 48.322.661,41 lei, din care valoarea totală 
eligibilă este de 48.322.661,41 lei din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din 
FEDR este de 48.322.661,41 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 
este de 0 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 0 lei, iar valoarea 
totala neeligibilă din bugetul proiectului CAPACOV este de 0 lei. Rezultatele proiectului 
în principal includ achiziționarea a 17 tipuri de echipamente medicale și a 2 tipuri de 
materiale de protecție și decontarea a 44 de tipuri de echipamente medicale deja 
achiziționate începând cu data de 1 februarie 2020. Data de începere a proiectului este 
23.12.2020, data de finalizare a acestuia fiind 30.04.2021.

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