
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
                                

 Data:08 Aprilie 2021 
 

Lansarea proiectului ”Echipamente de protecție personală pentru dotarea Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad în contextul pandemiei Covid-19” – cod SMIS 141199 
 
 
Județul Arad, în calitate de beneficiar, lider în cadrul parteneriatului cu Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Arad, a semnat în data de 27.01.2021 Contractul de Finanțare nr. 483 pentru proiectul: 
”Echipamente de protectie personală pentru dotarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad 
în contextul pandemiei Covid-19”, Cod SMIS 141199, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, Operațiunea: Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19, Cod apel: POIM/819/9/1/. 
 
Obiectivul general al proiectului: Protejarea sănătății populației din județul Arad în contextul generat 
de pandemia COVID-19. 
 
Obiectivul specific al proiectului: Creșterea capacității de protecție și prevenție la nivelul Spitalului 
Clinic Județean de Urgență Arad în contextul crizei Covid-19. 
 
Printre rezultatele preconizate ale proiectului se numără: 

- Achiziționarea de echipamente de protecție personală care permit protejarea cadrelor medicale 
în exercitarea actului medical, precum și a pacienților (Botoșei de unică folosință – 1.000.000 
bucăți; Capeline / Bonete de unică folosință – 1.000.000 bucăți; Combinezoanele Tyvek Clasa 
III, grupele 4,5 și 6, standard minim EN 14126:2003 – 50.000 bucăți; Halate chirurgicale 
ranforsate sterile – 127.000 bucăți; Mască facială protecție 3 pliuri, 3 straturi unică folosință EN 
14683:2019 – 1.000.000 bucăți; Mască protecție FFP2 cu supapă – 45.000 bucăți; Mănuși 
chirurgicale sterile – 30.000 bucăți, etc.).  

Purtarea echipamentului de protecție corespunzător îi permite cadrului medical să se protejeze și în 
același timp să nu transmită infecția pacienților care suferă de alte patologii, colegilor sau familiei. Prin 
asigurarea disponibilității echipamentelor medicale de protecție achiziționate prin proiect, se va putea 
limita răspândirea virusului COVID-19 și se vor elimina efectele grave pe care le poate avea asupra 
sănătății oamenilor. 
 
Valoarea totală a proiectului/Valoarea eligibilă nerambursabilă FEDR: 14.037.597,00 lei.  
 
Durata proiectului: 10 luni, conform contractului de finanțare, respectiv 01.09.2020 – 30.06.2021. 
  
Date de contact: Consiliul Județean Arad, Telefon: 0357.731.296, Fax: 0357.731.280, email: 
consiliul@cjarad.ro, website: www.cjarad.ro, Adresa: municipiul Arad, str. Corneliu Coposu, nr. 22, județ 
Arad.  
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”Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020” 
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