
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 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 

apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează 

fluide medicale, Cod SMIS 153076  

 

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), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 

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

 Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Prevederile CAP. V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile 

administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și 

competențe exercitate de Ministerul Sănătății Publice către autoritățile administrației publice locale; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 562/2009 pentru aprobarea Strategiei de descentralizare în 

sistemul de sănătate; 

 Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului 

asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum 

şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei 

medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei 

unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către 

autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti; 

 Prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței 

pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, 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; 

 Ordinul Ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 

spitalelor şi a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi 

unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate şi suspecte de 

COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență;   

 Ordinul nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la 

incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ 

P118/3-2015, cu modificările și completările ulterioare; 

 Adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 42707 din 16.11.2021, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 18928 din 23.11.2021, prin care a fost înaintată 

documentația tehnică - Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Instalații de gaze medicale (oxigen 

medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, 



semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu”; 

 Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 191 din 25.11.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat 

medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii 

cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”; 

 Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, care este 

depus 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, apel de proiecte: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide 

medicale, Cod proiect: 153076. 

 

 

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 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

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, apel de proiecte: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, 

Cod SMIS 153076. 

 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de 

Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, în cuantum de 9.304.248,12 lei cu TVA, din care:  

- 9.188.699,12 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile; 

- 115.549,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile, 

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. 3. Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Gorj și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în vederea 

implementării, în comun, a proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență 

Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, prin semnarea Acordului de parteneriat, prevăzut în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.4. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj, să 

semneze, în numele și pe seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare 

depunerii și implementării proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență 

Târgu Jiu”, cod SMIS 153076. 

 

Art.5. Prezenta hotărâre se va comunica compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj, precum și Instituției Prefectului – Județul Gorj. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

Nr. _____ 

Adoptată în ședința din______02.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  



ROMÂNIA                                                                                   

JUDEŢUL GORJ                                                                          

CONSILIUL JUDEŢEAN                                                Anexa  

                                                                                         la Hotărârea CJ Gorj nr. ____ din _____2022 

 
JUDEȚUL GORJ 

Nr._______ din ______2022 
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU JIU  

Nr. ____ din _____2022 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Art. 1. Părţile 

1. Județul Gorj, cu sediul social și adresa de corespondență în Strada Victoriei, nr. 4, Municipiul 

Târgu Jiu, Județul Gorj, CUI 4956057, tel. 0253 214 006, fax 0253 212 023, email: 

consjud@cjgorj.ro, reprezentată prin domnul Cosmin-Mihai Popescu, în calitate de Președinte 

– Partener 1 (Lider).  

2. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, cu sediul în Strada Progresului, nr. 18, Municipiul 

Târgu Jiu, Județul Gorj, CUI 4448067, tel. 0253 210 432, fax 0253 210 432, email: 

office@spitalgorj.ro, reprezentat prin domnul Vienescu Dumitru, în calitate de Manager – 

Partener 2 (Membru 2), 

 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile și obligațiile părților, contribuția financiară 

proprie a fiecărei părți la bugetul proiectului, precum și responsabilitățile ce le revin în implementarea 

activităților aferente proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu”, Cod proiect: 153076, care este depus 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,  apel de proiecte: 

POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale. 

(2) Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord. 

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Toți partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

proiectului, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

(2) Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind 

evoluția proiectului. 

(3) Toți partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică 

cele mai înalte. 

(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la 

evitarea, respectiv stingerea lui. 

Art. 4 Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile și responsabilitățile sunt descrise în tabelul de mai jos și corespund prevederilor din Cererea 

de finanțare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate de fiecare partener: 

 

Organizația Roluri și responsabilități 

Județul 

Gorj - Lider 

de proiect – 

(Partener 1) 

Activitate 2 - Informare si publicitate. 

Subactivitate 2.1 - Achiziție servicii de publicare comunicate de presă. 

Subactivitate 2.2 - Publicare comunicate de presă. 

Subactivitate 2.3 - Achiziție realizare și montare panouri temporare și placi permanente. 

Subactivitate 2.4 - Realizare și montare panouri temporare. 

Subactivitate 2.5 - Realizare și montare plăci permanente. 

Activitate 3 - Audit financiar. 

Subactivitate 3.1 - Achiziție servicii de audit financiar. 

Subactivitate 3.2 - Realizare servicii de audit financiar extern. 

Activitate 4 - Proiectare si execuție lucrări. 

Subactivitate 4.1 -Achiziție servicii de proiectare, asistență tehnică din partea 

proiectantului și execuție lucrări. 

mailto:consjud@cjgorj.ro
mailto:office@spitalgorj.ro


Subactivitate 4.2 - Realizare Documentații tehnice. 

Subactivitate 4.3 - Execuție lucrări. 

Subactivitate 4.4 - Asistență tehnică din partea proiectantului. 

Subactivitate 4.5 - Modificare nesubstanțială a contractului. 

Subactivitate 4.6 - Recepție la terminarea lucrărilor. 

Activitate 5 - Comisioane, cote, taxe, costul creditului. 

Subactivitate 5.1 - Cota aferenta ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții. 

Subactivitate 5.2 - Cota aferenta ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, 

urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții. 

Subactivitate 5.3 - Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC. 

Activitate 6 - Verificare tehnică de calitate a documentației tehnice. 

Subactivitate 6.1-Achiziție servicii de verificare tehnică de calitate a documentațiilor 

tehnice. 

Subactivitate 6.2-Realizare servicii de verificare tehnica de calitate a documentației 

tehnice. 

Activitate 7 - Servicii de asistenta tehnica prin diriginți de șantier. 

Subactivitate 7.1 - Achiziție Servicii de asistentă tehnică prin diriginți de șantier. 

Subactivitate 7.2 - Realizare Servicii de asistentă tehnică prin diriginți de șantier. 

Activitate 8 - Management de proiect. 

Subactivitate 8.1-Achiziție servicii de management de proiect pentru obiectivul de 

investiție. 

Subactivitate 8.2-Prestare servicii de management de proiect pentru obiectivul de investiție. 

Subactivitate 8.3 - Management contract de finantare. 

Spitalul 

Județean de 

Urgență 

Târgu Jiu - 

Membru 2 

(Partener 2)                                         

Activitate 1 - Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Instalații de gaze 

medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații 

electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în 

toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu”. 

Subactivitate 1.1 - Realizare Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiție „Instalații 

de gaze medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații 

electrice, sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală – în 

toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență Tg-Jiu” (servicii achiziționate, 

recepționate și plătite anterior depunerii cererii de finanțare). 

Activitate 4 - Proiectare si execuție lucrări. 

Subactivitate 4.6 -  Receptie la terminarea lucrarilor. 

 

(2) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 

 Partenerii vor asigura contribuția la cheltuielile totale ale proiectului așa cum este precizat în Cererea 

de finanțare și în prezentul acord. 

Organizația Contribuția (unde este cazul) 

Județul Gorj 

Lider de proiect (Partener 1) 

 0,00 lei 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - 

Membru 2 ( Partener 2)                                         

0,00 lei 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 

financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 

 

Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 

Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la data la care 

Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a 

contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord. 

 

Art. 6. Drepturile și obligațiile liderului de proiect (Partenerului 1) 

Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații și 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 

Obligațiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanțare și Contractul de finanțare. 



(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre 

progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres și financiare. 

(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite cu 

partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul intermediar pentru 

POIM 2014-2020. 

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfășurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor 

de achiziție publică, de către ceilalți parteneri, conform normelor în vigoare 

(5) Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare 

către autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanțare, conform procedurii. 

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obținute din procesul de rambursare pentru 

cheltuielile angajate de către ceilalți parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(7) în cazul în care unul din partenerii 2, 3, n, nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligațiile 

care le revin (e.g. implementarea unor activități, asigurarea contribuției la cofinanțarea proiectului, 

respectarea normelor în vigoare privind procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică), liderul de 

parteneriat va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligații sau va înlocui partenerul 

respectiv. 

(8) Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 

cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către Autoritatea de 

management. 

Art. 7 Drepturile și obligațiile Partenerilor 2,3, n 

Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în același fel ca și cheltuielile angajate de 

către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(2) Partenerii au dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obținute din procesul de 

rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceștia, care au fost certificate ca eligibile. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultați cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informați despre 

progresul în implementarea proiectului și să li se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale rapoartelor 

de progres și financiare. 

(4) Partenerii au dreptul să fie consultați, de către liderul de proiect, în privința propunerilor pentru 

modificări importante ale proiectului (e.g. activități, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către 

Autoritatea de management. 

 

Obligațiile Partenerilor 2,3, n 

(1) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția liderului de proiect documentațiile de atribuire elaborate 

în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, spre verificare. 

(2) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentațiile complete de 

atribuire elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziție publică, în scopul elaborării 

cererilor de rambursare. 

(3) Partenerii sunt obligați să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de proiect, 

solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia 

Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare 

a proiectelor cofinanțate din instrumente structurale. 

(4) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(5) Partenerii sunt responsabili pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente cheltuielilor 

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lor de către Autoritatea de management. 

Art. 8 Achiziții publice 

(1) Achizițiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu respectarea 

condițiilor din contractul de finanțare și a instrucțiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea 

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat 

finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și 

întreținerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni constând în investiții în infrastructură sau producție. 

Părțile au obligația să mențină proprietatea proiectului și natura activității pentru care s-a acordat finanțare, 

pe o perioadă de cel puțin 3 ani după finalizare / dare în exploatare și să asigure exploatarea și întreținerea în 

această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă create de IMM-

uri. 



(2) înainte de sfârșitul proiectului, părțile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului 

de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziționate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de 

proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi 

atașate raportului final. 

(3) Părțile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor achiziționate din 

finanțarea nerambursabilă, la locul de desfășurare a proiectului și exclusiv în scopul pentru care au fost 

achiziționate. 

(4) Părțile au obligația să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziționate ca urmare a obținerii 

finanțării prin 

Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, 

conform paragrafului (1). 

Art. 10 Confidențialitate 

(1)       Părțile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidențialitate informațiile 

primite în cadrul și pe parcursul implementării proiectului și sunt de acord să prevină orice utilizare sau 

divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar 

în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 11 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica și va fi interpretat în conformitate cu legea română. 

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină în scris asupra modificării anumitor 

clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au 

putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 12 Dispoziții finale 

(1)      Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le pot 

soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

Întocmit în număr de 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte si un original pentru 

cererea de finanțare. 

 

Semnături: 

 

Județul Gorj  

Lider de parteneriat  -  

(Partener 1) 

Popescu Cosmin-Mihai 

Președinte 

Semnătura _____2022, Târgu Jiu 

Spitalul Județean de 

Urgență Târgu Jiu  
Membru 2 (Partener 2) 

 

Vienescu Dumitru 

Manager 

 

Semnătura 

_____2022, Târgu Jiu 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL 

JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 
Nr. _____ 

Adoptată în ședința din______02.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 

  



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu”, 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 

apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076  

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 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 apel de proiecte: POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, Cod SMIS 153076. 

 

Astfel, în contextul consolidării infrastructurii medicale a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru a 

face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, Consiliul Județean Gorj a evaluat și 

a pregătit un proiect care are drept scop Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență 

Târgu Jiu prin extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide 

medicale și de ventilare și tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii. 

 

Proiectul ,,Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, 

propus spre aprobare, se va implementa, în condițiile în care va fi declarat eligibil spre finanțare, de către 

U.A.T.-Județul Gorj care va avea calitatea de beneficiar de finanțare, iar  Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu va avea calitatea de beneficiar al rezultatelor proiectului. 

 

În prezent, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășoară activitatea în trei locații distincte, respectiv: 

în strada Progresului nr. 18, în strada Tudor Vladimirescu nr. 32 și în strada A.I. Cuza, nr. 1. În ultimii ani, 

a crescut adresabilitatea pentru secțiile din cadrul SJU, cât și pentru Ambulatoriul integrat. Astfel, prin 

investițiile care au  fost făcute în infrastructură, a crescut gradul de confort al bolnavilor internați și s-a mărit 

numărul și tipul investigațiilor medicale, datorită faptului că a fost achiziționată aparatură medicală de ultimă 

generație. Toate acestea au condus la solicitarea tot mai mare a instalațiilor de gaze medicale existente. 

 

Conform prevederilor art.3.3.1, alin. 1, lit. c) din Normativul P 118/3 - 2015, pentru clădiri cu destinația 

îngrijirea sănătății, dotate cu paturi staționare, indiferent de numărul de persoane este obligatorie echiparea 

clădirilor cu instalații de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu, inclusiv instalațiile de 

monitorizare a concentrației maxime de oxigen din spațiile închise. De asemenea, conform standardului 

internațional ISO-7396-1/2016, sistemele de gaze medicale trebuie să cuprindă cel puțin trei surse de 

alimentare, după cum urmează: sursa principală de alimentare, sursa secundară de alimentare și sursa de 

rezervă. 

 

Axa Prioritară 9-Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prin prioritatea 

de investiții 9a - Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, 

regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială 

prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile 

instituționale la serviciile prestate de comunități și Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19 vizează promovarea investițiilor necesare pentru consolidarea capacității de 

reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV.2.   

 

 

 

 



Proiectul „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 153076,  

propus spre finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în 

structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale are ca: 

 Obiectiv general: 

 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu prin realizarea unui sistem smart integrat al instalațiilor de gaze medicale (oxigen 

medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme electrice, sisteme de 

detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală în toate cele trei locații ale unității 

sanitare publice județene. Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu este spital suport COVID-19 și 

asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate sau suspecte de COVID -19. Prin 

atingerea obiectivului general va crește gradul de siguranță al pacienților COVID-19 care vor fi tratați 

în acest spital. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 

 OS1. Creșterea capacității de gestionare, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul 

COVID-19 în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 OS2. Îmbunătățirea infrastructurii medicale și creșterea securității la incendii în cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 

Bugetul total al proiectului ,,Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

cod SMIS 153076 este în cuantum de 9.304.248,12 lei cu TVA, din care:  

- 9.188.699,12 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile; 

- 115.549,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a interesului public comunitar și este determinată de 

imperativul completării/achiziționării de dotări medicale de primă necesitate, Programul Operațional 

Infrastructură Mare 2014-2020 venind în sprijinul autorităților administrației publice locale, care au în 

subordine unități sanitare publice, prin deschiderea unui apel de proiecte ce vizează finanțarea din fonduri 

europene nerambursabile a echipamentelor medicale necesare funcționării acestora. 

 

Acest proiect este vital în contextul actual și vine în sprijinul  Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, care 

prin adresa  nr. 42707 din 16.11.2021, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 18928 din 

23.11.2021, a  înaintat documentația tehnică - Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Instalații de gaze 

medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de 

detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean 

de Urgență Târgu Jiu”, dotări medicale de strictă necesitate, în vederea asigurării unei funcționări optime a 

întregii activități spitalicești. 

 

Din punct de vedere medical se impune dotarea corespunzătoare a unității sanitare, în vederea desfășurării 

unui act medical de calitate în condiții de siguranță. 

 

Prin implementarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu”, cod SMIS 153076 se va asigura protejarea sănătății pacienților în contextul pandemiei cauzate de 

COVID-19, impactul social fiind unul pozitiv, rezultând creșterea calității serviciilor medicale oferite 

populației, dar mai ales creșterea gradului de satisfacție a pacientului. 

 

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

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

cod SMIS 153076, 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 forma prezentată.  

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   
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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 
Direcția tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport public județean 

 

Raport de specialitate 

privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu”, cod SMIS 153076,  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 contextul consolidării infrastructurii medicale a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu pentru a face 

față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19, Consiliul Județean Gorj a evaluat și a 

pregătit un proiect care are drept scop Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu 

Jiu prin extinderea, reabilitarea și modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide medicale și de 

ventilare și tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii. 

 

Prin urmare, se impune dotarea corespunzătoare a unităților sanitare publice în care sunt tratate cazurile de 

infecție cu virusul SARS-CoV-2. 

 

În prezent, Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu își desfășoară activitatea în trei locații distincte, respectiv: 

în strada Progresului nr. 18, în strada Tudor Vladimirescu nr. 32 și în strada A.I. Cuza, nr. 1. În ultimii ani, 

a crescut adresabilitatea pentru secțiile din cadrul SJU, cât și pentru Ambulatoriul integrat. Astfel, prin 

investițiile care au făcute în infrastructură, a crescut gradul de confort al bolnavilor internați și s-a mărit 

numărul și tipul investigațiilor medicale, datorită faptului că a fost achiziționată aparatură medicală de ultimă 

generație. Toate acestea au condus la solicitarea tot mai mare a instalațiilor de gaze medicale existente. 

 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu a analizat nevoile și a întocmit documentația tehnico-economică, în 

vederea realizării lucrărilor de intervenție la infrastructura electrică, de ventilare și tratare a aerului, precum 

și la infrastructura de fluide medicale. Documentația tehnico-economică a fost înaintată Consiliului Județean 

Gorj, în vederea accesării finanțării nerambursabile, deoarece, conform Ghidului Solicitantului, este singurul 

beneficiar eligibil, ca și lider de parteneriat. În acest sens, se propune și semnarea unui Acord de parteneriat, 

pentru implementarea eficientă a contractului de finanțare. 

 

Astfel, având în vedere: 

- adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 42707 din 16.11.2021, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Gorj sub nr. 18928 din 23.11.2021, prin care a fost înaintată documentația 

tehnică - Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Instalații de gaze medicale (oxigen medical, aer 

comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean de Urgență 

Târgu Jiu”; 

- Ordinul nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la 

incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ 

P118/3-2015 (prevederilor art. 3.3.1, alin. 1, lit. c) din Normativul P 118/3 - 2015, conform cărora 

pentru clădiri cu destinația de sănătate, cu paturi staționare/pentru supravegherea, îngrijirea ori 

cazarea/adăpostirea bătrânilor, persoanelor cu dizabilități sau lipsite de adăpost, cu aria 

desfășurată mai mare de 150 m2 este obligatorie echiparea clădirilor cu instalații de detectare, 

semnalizare și avertizare în caz de incendiu);  

- standardul internațional ISO-7396-1/2016, conform căruia sistemele de gaze medicale trebuie să 

cuprindă cel puțin trei surse de alimentare, după cum urmează: sursa principală de alimentare; sursa 

secundară de alimentare și sursa de rezervă, 

și luând în considerare: 

- Ghidul 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, 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 aprobarea proiectului ,,Creșterea siguranței pacienților în 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, ce vizează îmbunătățirea capacității de îngrijire 

și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19 prin realizarea unei instalații integrate de gaze 

medicale (oxigen medical, aer comprimat medical și vacuum medical), instalații electrice, sisteme  de 

detectare, semnalizare, alarme incendii cu acoperire totală - în toate cele trei locații ale Spitalului Județean 

de Urgență Târgu Jiu. 

 

Durata de implementare a proiectului ,,Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență 

Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, prevăzută în cererea de finanțare este de 21 luni, de la data semnării 

contractului de finanțare.  

 

Bugetul total al proiectului „Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, 

cod SMIS 153076 este în valoare de 9.304.248,12 lei cu TVA, din care:  

- 9.188.699,12 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile; 

- 115.549,00 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli neeligibile. 

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

 art. 173, alin. 1, lit. d), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. c) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în 

structuri spitalicești publice care utilizează fluide medicale, 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; 

 Ordinul Ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea 

spitalelor şi a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi 

unităților de dializă care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate şi suspecte de 

COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență;   

 Ordinul nr. 364/2015 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind securitatea la 

incendiu a construcțiilor, Partea a III-a - Instalații de detectare, semnalizare şi avertizare", indicativ 

P118/3-2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

În contextul actual în care interesul este justificat și prin raportare la argumentația juridică prezentată, 

considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea siguranței pacienților în 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu”, cod SMIS 153076, 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 și întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care 

propunem aprobarea lui în forma prezentată. 

 
Direcția managementul  

proiectelor și relații externe 

 

 

Direcția buget, finanțe, 

monitorizare servicii 

comunitare de utilități publice, 

proiecte și programe naționale 

Direcția juridică, 

dezvoltarea capacității 

administrative și achiziții 

publice 

 

Direcția tehnică, investiții, 

infrastructură drumuri 

publice și transport public 

județean 

Director executiv 
Giurgiulescu Ileana-Claudia 

 

Director executiv 
Ungureanu Victoria 

Director executiv, 

Marcău Costel  

Director executiv, 

Cimpoieru Cornel-Lucian 

    

   Director executiv adjunct, 

Barjmatără George-Cosmin  

 

 


