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Gestionarea de către Spitalul Universitar de Urgență Elias  
a crizei sanitare COVID-19 

 
 
Spitalul Universitar de Urgență Elias, în calitate de beneficiar, a demarat 

începând cu data 10.08.2020 proiectul ”Gestionarea de către Spitalul Universitar de 
Urgență Elias a crizei sanitare COVID-19” cod SMIS 138213, cu finanțare din Pro-
gramul Operațional Infrastructură Mare, Axa prioritară 9. Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19.  
 

Obiectivul general al proiectului: Protejarea sănătății populației în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19, prin investiții în infrastructura sanitară care contribuie 
la dezvoltarea la nivel național, regional și local a sistemului, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate, și care consolidează capacitatea de reacție a Spita-
lului Universitar de Urgență Elias la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 
virusului SARS-CoV-2, având ca grup țintă nediscriminatoriu populația României și 
având ca rezultat o entitate dotată pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de COVID-
19, cu capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 
SARS-CoV-2, de gestionare a crizei sanitare.  
 

Limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia 
asupra populației României poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității apara-
turii și dispozitivelor medicale, de aceea se impune dotarea corespunzătoare a unităților 
sanitare publice în care sunt tratate cazurile de infecție cu virusul SARS-CoV-2.  
Implementarea proiectului ”Gestionarea de către Spitalul Universitar de Urgență Elias a 
crizei sanitare COVID-19”, reduce impactul negativ asupra sistemului de sănătate prin 
aplicarea de măsuri eficiente de prevenire și control al infecției și măsuri de creștere a 
capacității de răspuns.  
 
Valoarea totală a proiectului este de: 16.196.187,95 lei. 
 
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9: Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19  
 
Date de Contact: Spitalul Universitar de Urgență Elias, Bd.Mărăști nr.17, București, tel: 
021 316 16 00, fax: 021 316 16 01, email: contact@spitalul-elias.ro 
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