
 

 
 

 
 
 
 

17.11.2021 

 
Demararea proiectului ”Creşterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" 
în municipiul Marghita și județul Bihor” 

 
Spitalul Municipal ”Dr. Pop Mircea” Marghita anunță demararea proiectului ”Creşterea ca-
pacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mir-
cea" în municipiul Marghita și județul Bihor”, Cod Smis 142024, în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.   

 Axa Prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19. 

 Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-
19. 

Valoare totală: 22.588.551,35 lei 
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR:  22.588.551,35 lei. 
Durata proiectului este de 8 luni, cu începere în data de 19.05.2021 și finalizare la data 
31.12.2021. 
Obiectivul general al proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare CO-
VID-19 a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" în municipiul Marghita si județul Bihor”, constă 
în consolidarea capacității de reacție a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" Marghita la criza 
de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt reprezentate de:  

 Echiparea și dotarea cu 63 de categorii de echipamente/ aparatură medicală / mate-
riale sanitare a Spitalului Municipal "Dr. Pop Mircea" din Marghita în vederea creșterii 
capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19. 

 Îmbunătățirea actului medical în cadrul mai multor secții ale spitalului. 

 
Prin implementarea proiectului, se vizează obținerea următoarelor rezultate: 

 63 de categorii de echipamente/ aparatura medicala / materiale sanitare necesare 
gestionarii crizei COVID-19 achiziționate prin proiect 

 Management adecvat al proiectului prin rapoarte de progres. 
 Vizibilitatea si informarea privind proiectul prin comunicări în presă. 
 Auditarea proiectului prin raport de audit. 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 
 
Date de contact: 
SPITALUL MUNICIPAL ,, DR. POP MIRCEA ” MARGHITA 
judeţul Bihor , 415300 Marghita , Str. Eroilor nr. 12-14 
Tel.: 0259/362475 ; 0259362309 ; Fax : 0259362595 
E-mail: spitalulmarghita@yahoo.com , Pagina web: www.spitalulmarghita.ro 


