
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul 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  

 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referatul  de aprobare a proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanțe; 

 Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;  

 Raportul de avizare al Comisiei pentru sănătate și asistență socială; 

 Raportul de specialitate comun întocmit de Direcția managementul proiectelor şi relații externe, Direcția 

buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

 prevederile art. 173, alin. 1, lit. d), coroborat cu alin. 5, lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM /819/9/1 Consolidarea capacității 

de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul 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; 

 Prevederile Ordonanței de urgență nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-

2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre 

finanțare prin intermediul 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; 

 Scrisorile de clarificări nr. 1 și 2, emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 în procesul de evaluarea a verificării administrativă și a eligibilității  

proiectului, aprobat prin H.C.J. nr. 82/24.06.2020, supusă modificării și completării; 

 Rezultatele analizei de verificare a oportunității și/sau necesității dotării unităților sanitare publice, avizate 

de Ministerul Sănătății și valorificate de Autoritatea de Management pentru Programul Infrastructură 

Mare 2014-2020, prin solicitarea de clarificare nr. 2, adresate Județului Gorj; 

 Necesitatea modificării listei inițiale de echipamente medicale, în funcție de lista finală a echipamentelor 

aprobată de către Ministerul Sănătății, în relația instituțională cu Ministerul Fondurilor Europene în 

calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare; 

 Comunicarea rezultatului etapei de evaluare tehnico-economică a cererii de finanțare „Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”. 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, propus spre finanțare prin 

intermediul 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, se modifică și completează după cum urmează: 

 

Art. I. - Art. 2 se modifică și va avea următorul cuprins: „se aprobă valoarea totală a proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” în cuantum 

de 14.682.746,93 lei cu TVA, precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de 

evaluare și a perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului 

solicitantului și bugetului proiectului”.  

 

Art. II. - Se aprobă lista finală de dotări a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu echipamente și 

aparatură medicală, în forma avizată de către Ministerul Sănătății (conform Notificării nr. 6671/07.08.2020), 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

 

Art. III. - Celelalte prevederi al Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 rămân 

neschimbate. 

 

Art. IV. - Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Gorj, Autorității de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare 

și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 
 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din 04.09.2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  



 

Anexă la H.C.J. nr._______ din 04.09.2020 

 

Lista cu echipamentele avizate de către Ministerului Sănătății (conform Notificării nr. 6671/07.08.2020), 

 pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”,  

cod SMIS 138189,  

(indicatori ai proiectului) 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denumire echipament Unitate de 

măsură 

Nr.  

Paturi terapie intensivă electrice cu saltea antiescară pasivă buc. 25 

Saltea antiescară activă buc. 13 

Monitor funcții vitale cu suport de prindere buc. 41 

Monitor funcții vitale cu trepied buc. 4 

Ventilator mecanic buc. 26 

Laringoscop cu fibră optică buc. 20 

Aspirator chirurgical buc. 25 

Injectomat buc. 74 

Infuzomat buc. 17 

Ecograf cu 3 sonde buc. 2 

Aparat radiologie mobil buc. 3 

Videolaringoscop buc. 8 

EKG cu 12 canale buc. 8 

Izoletă cu presiune negativă pentru transport pe targă buc. 5 

Cort modular buc. 1 

Cort pentru decontaminare buc. 1 

Stație centrală monitorizare buc. 2 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea 

proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus 

spre finanțare prin intermediul 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  

 

Prin proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, se 

propune, dotarea corespunzătoare cu echipamente de strictă necesitate a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, 

respectiv a secțiilor de Anestezie și Terapie Intensivă și a Unității de Primiri Urgențe, pentru desfășurarea serviciilor 

medicale în condiții optime și de maximă securitate, precum și pentru respectarea normativelor în vigoare de la această 

dată. 

 

Având în vedere interesul major al Consiliului Județean Gorj de a obține finanțări nerambursabile pe fondul 

oportunităților create de Guvernul României prin Programul 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 și determinat de circuitele de avizare și aprobare a 

cererilor de finanțare, aferente acestui tip de proiecte, precum și de exigențele și condiționalitățile impuse de 

Autoritatea de Management în procesul de evaluare tehnico-economică, se impune modificarea, în regim de maximă 

urgență, a Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82/24.06.2020. 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 82/24.06.2020 a fost aprobat proiectul „Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, propus spre finanțare 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. 

 

În relația instituțională dintre Ministerul Fondurilor Europene, în calitatea de Autoritate de Management pentru POIM 

și Ministerul Sănătății autoritatea avizatoare a oportunității și necesității dotării unităților sanitare publice, în procesul 

de evaluare a proiectului a fost emisă o notificare a Ministerului Sănătății, cu valoare juridică de avizare a listei de 

dotări a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și aparatură medicală, document ce urmează să fie 

valorificat de Autoritatea de Management, cu acordul beneficiarului, în etapa de precontractare.  

 

În concret, prin raportare la lista inițială de dotări, a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, cu echipamente și 

aparatură medicală, în urma emiterii de către Ministerul Sănătății a avizului de necesitate și oportunitate, Autoritatea 

de Management a solicitat ca beneficiarul proiectului să decidă sau nu cu privire la menținerea în cererea de finanțare 

a echipamentelor neavizate. În cazul în care beneficiarul proiectului va decide cu privire la menținerea, în cererea de 

finanțare a echipamentelor neavizate acestea vor fi incluse în categoria cheltuielilor neeligibile. Motivul neavizării de 

către Ministerul Sănătății în integralitate a listei inițiale depuse de către Consiliul Județean Gorj, se întemeiază pe 

considerente de existență a unei duble finanțări, în condițiile în care o parte din echipamente au fost achiziționate, între 

timp, de către Ministerul Sănătății, prin proiectul Băncii Mondiale – ”Proiectul privind reforma sectorului sanitar – 

Îmbunătățirea calității și eficienței sistemului sanitar” Acord de împrumut 8362RO”. 

 

Având în vedere că impactul asupra bugetului propriu al județului Gorj este semnificativ, în situația menținerii listei 

inițiale, prin efectul suportării cheltuielilor neeligibile aferente echipamentelor neavizate de Ministerul Sănătății, 

propun modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82/24.06.2020, în sensul aprobării valorii 

diminuate a bugetului proiectului, prin efectul modificării listei inițiale de dotări cu echipamente și aparatură medicală, 

respectiv aprobării listei modificate, ce urmează să fie valorificate în procesul premergător semnării contractului de 

finanțare pentru acest proiect.  

 

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propun adoptarea proiectului de hotărâre privind 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82/24.06.2020, în forma prezentată.  

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

Raport de specialitate 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind 

aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul 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  

 

Astfel, având în vedere: 

 Prevederile Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului 

„Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus 

spre finanțare prin intermediul 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; 

 Scrisorile de clarificări nr. 1 și 2, emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 în procesul de evaluarea administrativă a proiectului, aprobat prin 

H.C.J. nr. 82/24.06.2020, supusă modificării și completării; 

 Rezultatele analizei de verificare a oportunității și/sau necesității dotării unităților sanitare publice, 

avizate de Ministerul Sănătății și valorificate de Autoritatea de Management pentru Programul 

Infrastructură Mare 2014-2020, prin solicitarea de clarificare nr. 2, adresată Județului Gorj; 

 Necesitatea modificării listei inițiale de echipamente medicale, în funcție de lista finală a 

echipamentelor aprobată de către Ministerul Sănătății, în relația instituțională cu Ministerul 

Fondurilor Europene, în calitate de finanțator; 

 Comunicarea rezultatului etapei de evaluare tehnico-economică a cererii de finanțare „Consolidarea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, 

 

și luând în considerare: 

- apelul de proiecte CONSOLIDAREA CAPACITĂȚII DE GESTIONARE A CRIZEI 

SANITARE COVID-19 în cadrul Axei prioritare (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul 

pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Creșterea capacității de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19, din Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, ce permite 

acordarea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin sistemul 

medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19,  

 

prin prezentul proiect de hotărâre se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj 

nr. 82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul 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, în sensul - aprobării valorii diminuate a bugetului proiectului, prin efectul modificării listei 

inițiale de dotări cu echipamente și aparatură medicală, respectiv aprobării listei modificate, ce urmează să 

fie valorificată în procesul premergător semnării contractului de finanțare pentru acest proiect. 

 

Bugetul total al proiectului este de 14.682.746,93 lei cu TVA, din care: 

- 14.673.626,06 lei cu TVA - valoarea echipamentelor și aparaturii medicale pentru gestionarea crizei 

sanitare cauzate de SARS-CoV-2; 

- 1.385,87 lei cu TVA - valoarea informării și promovării proiectului; 

- 7.735,00 lei cu TVA - valoarea serviciilor de audit financiar extern.  

 

 

 



 

 

Facem precizarea că finanțare acestui proiect este asigurată în integralitate din Fondul European de 

Dezvoltare Regională (FEDR). 

 

Apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Gorj nr. 

82 din 24.06.2020 privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 la nivelul județului Gorj” propus spre finanțare prin intermediul 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 este oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în 

forma prezentată. 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 

 


