
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

29 noiembrie 2021 
 

Spitalul de boli cronice Smeeni derulează activitățile pentru im-
plementarea proiectului „Tratamentul si recuperarea pacienților 

cu sechele post Covid-19 la Spitalul de boli cronice Smeeni” 
 
Beneficiar: Spitalul de Boli Cronice Smeeni 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacitații Spitalului de 
Boli Cronice Smeeni de a răspunde în timp util și eficient la criza COVID – 19, con-
tribuind astfel la creșterea capacitații de îngrijire și tratament a pacienților cu se-
chele post Covid-19, și gestionarea la nivel local a crizei sanitare. 
 
Rezultate așteptate: îmbunătățirea infrastructurii sanitare la nivelul  spitalului 
prin dotarea cu aparatură medicală, echipamente si materiale de protecție,      
inclusiv dezinfectanți, mobilier medical, destinate diversificării procedurilor de 
recuperare post Covid 19 și îngrijirii pacienților, care necesită intervenții medicale 
speciale adaptate patologiei post COVID. 
 
Valoarea totală a proiectului: 14,657,255.18 lei 
Valoarea cofinanțării Uniunii Europene: 12,538,716.72 lei 
 
Durata de implementare: 01.10.2020-31.12.2021 
 
Codul MYSMIS: 139579 
 
Programul de finanțare: Program Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 
 
Axa prioritară: 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate 
de Covid-19 

SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI, în calitate de beneficiar, continuă im-
plementarea proiectului „Tratamentul si recuperarea pacientilor cu sechele post 
Covid-19 la Spitalul de boli cronice Smeeni”, cod MySmis 139579, cofinanțat de 
Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Progra-
mul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, in baza contractului de finantare 



 

 

încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene prin Direcția Generala Programe Euro-
pene Infrastructura Mare, Axa Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în con-
textul pandemiei cauzate de COVID-19, OS 9.1 Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19. 

 
Rezultate atinse în perioada de referință: dotarea unității spitalicești cu 

echipamente imagistică medicală și radiologie, precum și implementarea sistemului 
de TELEMEDICINĂ performant, astfel încat pacienții să beneficieze de toate tipurile 
de investigații în condiții de pandemie. 

  

Dotări/Achiziții Valoare (lei cu TVA) 

Sistem de TELEMEDICINĂ pentru monitorizare în trata-
mentul și recuperarea pacienților cu sechele post 
COVID-19 – soluție mobilă de colectare și procesare 
date medicale 

3.480.274,00 

Echipamente imagistică medicală și radiologie  
- RMN VANTAGE ORIAN,  
- APARAT RADIOLOGIE digital RADEX,  
- ecograf OSTEO-MUSCULO-SCHELETAL,  
- ecograf portabil CHISON SONOEYE P5 

2.324.016,43 

 
Obiectivul principal al acestei achiziţii este integrarea sistemelor portabile 

de telemedicină în cadrul informatizării deja existente în cadrul unităţii medicale, 
care vor asigura transmiterea în timp real a principalelor date biometrice şi clinice 
ale pacienţilor, dar şi transmiterea indicaţiilor medicului către personalul medical 
şi de îngrijire din spital. 

Implementarea sistemului de telemedicină permite lucrul in echipe multidis-
ciplinare, de profesioniști care pot colabora în scopul soluționarii unui caz medical, 
indiferent de locația în care se află. 
 
Locul de implementare: Romania, Judetul Buzau, Comuna Smeeni, Sat Smeeni, 
Șoseaua Principală, Nr 991, Cod postal 127595 

 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014 -2020.  

 

Date de Contact: SPITALUL DE BOLI CRONICE SMEENI 
Adresa: Soseaua Principala Nr 991, SMEENI, Judetul Buzau, cod postal 127595, Romania 

Telefon/Fax: 023.732.800/0238.732.513,  E-mail: spitalulsmeeni@gmail.com, 
www.spitalulsmeeni.ro 

mailto:spitalulsmeeni@gmail.com
http://www.spitalulsmeeni.ro/

