
 

 

 

 

 

              

   

 

DESCRIERE PROIECT  

 

„Creșterea siguranței pacienților Spitalului de Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea 

unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală și 

înlocuirea instalației electrice”, cod SMIS 2014+ 152377 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, Beneficiarii finanțărilor 

nerambursabile au obligația de a asigura informarea și promovarea proiectului, 

finanțatorului și a finanțării obținute.  

Municipiul Botoșani în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie-în calitate de 

Beneficiar a încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene-în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare contractul 

de finanțare nr. 1683/06.09.2022 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru 

implementarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților Spitalului de 

Pneumoftiziologie Botoșani prin instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii cu acoperire totală și înlocuirea instalației electrice”. 

Obiectivul general al proiectului este Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare provocate de COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Botosani prin 

instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală 

și înlocuirea instalației electrice. 

Obiectivele specifice propuse sunt: 

1. Îmbunătățirea infrastructurii existente și creșterea securității la incendii prin 

instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 

totală în Spitalul de pneumoftiziologie Botoșani; 

2. Reabilitarea/ înlocuirea infrastructurii electrice din Spitalul de pneumoftiziologie 

Botoșani în scopul consolidării infrastructurii pentru a face față provocărilor 

legate de COVID-19. 

3. Realizarea unui management eficient al proiectului. 

4. Realizarea auditului financiar al proiectului. 

5. Realizarea publicității și informării în cadrul proiectului. 

 

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului: 

• Înlocuirea totală a instalației electrice din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie; 



 

 

 

• Instalarea unui sistem de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire 

totală; 

• Proiectare și execuţie lucrări de suplimentare a capacităţii electrice pentru buna 

funcţionare a computerului tomograf.  

Valoarea totală a proiectului este de 6.638.113,19 lei, din care 6.560.926,79 lei 

reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 

Regională.  

 

Durata implementării proiectului este de 30 luni, respectiv între 01.07.2021 – 

31.12.2023 aceasta cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului 

înainte de semnarea Contractului de Finanțare. 

 

Date de contact: 

Primar Municipiul Botoșani - Cosmin Ionuț Andrei - primaria@primariabt.ro 

Manager Spitalul de Pneumoftiziologie – Costel Lupașcu – office@pneumobt.ro 

Manager proiect – Marilena Beatris Petrariu – beatris.petrariu@primariabt.ro 

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 

Operațional Infrastructură Mare 2014-2020. 
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