
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  

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; 

 Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 19543 din 09.06.2020, înregistrată la registratura 

Consiliului Județean Gorj sub nr. 7702 din 11.06.2020 privind echipamente medicale de strică necesitate pentru 

desfășurarea activității la nivelul secțiilor de terapie intensivă și primiri urgențe, în contextul pandemiei cauzate de 

COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

 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 Ordinului nr. 753/07.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind 

aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 

spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi 

a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 

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

urmează fi 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. 

 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

județului Gorj” în cuantum de 16.629.359,07 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.3. 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 

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

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite 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 ------06.2020 

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 „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 prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, ce urmează a fi 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. 

 

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

 

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

finanțare în cadrul apelului de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” are ca 

obiectiv general - Dotarea unității sanitare publice județene cu echipamente și aparatură medicală, pentru 

îmbunătățirea capacității de răspuns la criza COVID – 19. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

județului Gorj” vizează:  

- Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu cu echipamente și aparatură medicală pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2; 

- Creșterea capacității adecvate de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 la 

nivelul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.  

- Durata de implementare a proiectului Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la 

nivelul județului Gorj”  prevăzută în cererea de finanțare este de 6 luni, de la data semnării contractului de 

finanțare.  

 

Bugetul total al proiectului în valoare de 16.629.359,07 lei cu TVA reprezentând valoarea maximă a finanțării pentru 

costurile totale eligibile (FEDR). 

 

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

de fundamentare nr. 19543 din 09.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7702 din 

11.06.2020, solicită suplimentarea listei de investiții, necesitate determinată de urgentarea luării unor măsuri cu 

caracter excepțional pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul populației județului Gorj și pentru tratarea 

pacienților infectați, solicitare ce presupune cu prioritate achiziționarea unor dotări medicale de strictă necesitate în 

vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități spitalicești. 

 

Având în vedere situația actuală generată de epidemia de coronavirus COVID-19, se impune, de urgență, dotarea 

corespunzătoare cu echipamente de strictă necesitate a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu și în special 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. 

 

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. 

 

Având în vedere că la nivelul județului Gorj rata mortalității datorită infecției cu COVID-19 se ridică la 8,62%, la 

data de 28.05.2020, depășind-o pe cea de la nivelul României, care este de 6,59% conform ultimelor date raportate, 

considerăm absolut necesară dotarea acestor secții cu echipamentele medicale necesare pentru îngrijirea pacienților 

critici. 

 

De asemenea, timpul de vindecare a pacienților este foarte mare, ceea ce necesită internarea acestora în cadrul 

spitalului pe o perioadă medie de 3 săptămâni, monitorizarea permanentă, precum și existența de aparatură necesară 

pentru investigații și pentru susținerea organelor vitale. 

 

În vederea respectării reglementărilor medicilor epidemiologi cu privire la limitarea răspândirii infecției cu COVID-

19, pentru acordarea îngrijirilor medicale pacienților suspecți și/sau ulterior confirmați ca fiind infectați cu 

coronavirus, a fost necesară efectuarea următoarelor modificări de circuite: 

- a fost delimitat un spațiu la fiecare din cele 3 locații ale spitalului pentru efectuarea triajului epidemiologic 

la pacienții care se prezintă în cadrul unității spitalicești, pacienți care, conform recomandărilor Institutului 

Național de Sănătate Publică, trebuie considerați ca fiind suspecți de infecție cu coronavirus, indiferent de 

cauza pentru care se prezintă la consult; 

- au fost comasate și mutate secții întregi astfel ca în locul acestora să se creeze compartimentele pentru 

spitalizarea pacienților confirmați pozitiv fără forme grave; 

- au fost create compartimente de ATI-COVID în cadrul locației din str. A.I. Cuza nr. 1 pentru îngrijirea 

pacienților infectați cu COVID-19 și care necesită monitorizare permanentă, prezentând forme grave ce 

impun intubarea, urmând ca dacă evoluția stării de sănătate va fi favorabilă, aceștia să fie transferați pe secția 

de Boli Infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu până la obținerea a 2 rezultate negative la 2 

testări succesive efectuate la interval de 48 ore, moment în care vor fi externați; 

- au fost delimitate compartimente ATI speciale pentru pacienții suspecți de infecție cu COVID-19 pentru 

asigurarea îngrijirilor medicale și a suportului respirator vital necesar până la obținerea rezultatului testului 

astfel încât, dacă testul este pozitiv pacientul va fi mutat în compartimentul de ATI COVID, iar dacă este 

negativ va fi internat pe secție alături de ceilalți pacienți; 

- au fost create săli speciale pentru intervenții chirurgicale asupra pacienților infectați cu COVID-19. 

- Toate aceste compartimente funcționale trebuie dotate urgent cu echipamente medicale pentru a se  putea 

asigura îngrijirile medicale optime necesare pacienților în contextul actual, echipamentele existente la această 

dată acoperind necesarul inițial al secțiilor, în condiții normale de funcționare. 

 

De asemenea, având în vedere atenționările experților Organizației Mondiale a Sănătății privind posibilitatea foarte 

ridicată de a exista un al II-lea val al pandemiei de COVID-19, precum și situația recentă din China unde o altă 

provincie a intrat în carantină datorită unor noi focare de coronavirus, considerăm necesară dotarea urgentă cu 

echipamentele solicitate de către Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  pentru a fi pregătiți pentru orice situație în 

cazul în care, o dată cu venirea sezonului rece – propice răspândirii virusului, o să apară un alt val de infectări. 

 

Astfel, având în vedere cele prezentate mai sus, vă solicit sprijinul în vederea accesării fondurilor necesare pentru 

achiziția de echipamente, după cum urmează: 
Nr. 

crt. 

Denumire echipament ATI 2 

La locația din 

str.Tudor 

Vladimirescu 

ATI 1 

La locația din 

str. Progresului 

nr.18 

UPU 

La locația din 

str.Tudor 

Vladimirescu 

TOTAL 

1.  Paturi terapie intensivă electrice cu saltea 

antiescară pasivă 

25 20 0 45 

2.  saltea antiescară activă 3 13 0 16 

3.  Monitor funcții vitale cu suport de 

prindere 

25 23 4 52 

4.  Monitor funcții vitale cu trepied 0 0 2 2 

5.  Ventilator mecanic 10 13 1 24 

6.  Laringoscop cu fibră optică 12 4 2 18 

7.  Aspirator chirurgical 12 6 2 20 

8.  Injectomat 25 45 3 73 

9.  Infuzomat 5 12 0 17 

10.  Ecograf cu 3 sonde 1 1 0 2 

11.  Aparat radiologie mobil 1 1 1 3 

12.  Videolaringoscop 2 2 1 5 

13.  EKG cu 12 canale 1 2 2 5 



14.  Izoletă cu presiune negativă pentru 

transport pe targă 

0 1 1 2 

15.  Cort modular 0 0 1 1 

16.  Cort pentru decontaminare 0 0 1 1 

17.  Stație centrală monitorizare 1 1  0 2 

18.  Sistem extracorporal de susținere a vieții 2 1  0 3 

 

Prin raportare la argumentația și situația de fapt prezentată, propunem adoptarea proiectului de hotărâre 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 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 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 contextul actual, limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populației 

României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale, în special 

ventilatoare, paturi și infrastructură de terapie intensivă suplimentară, dublate de asigurarea necesarului de 

echipamente specializate de protecție pentru personalul medical şi pentru efectuarea transportului izolat al 

persoanelor afectate, pentru obținerea unui răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza 

COVID-19. 

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

cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Astfel, având în vedere: 

- nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 19543 din 09.06.2020, înregistrată la 

registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7702 din 11.06.2020, prin care se solicită suplimentarea listei 

de investiții, necesitate determinată de urgentarea luării unor măsuri cu caracter excepțional pentru limitarea 

infectării cu COVID-19 în rândul populației județului Gorj și pentru tratarea pacienților infectați, solicitare 

ce presupune cu prioritate achiziționarea unor dotări medicale de strictă necesitate în vederea asigurării unei 

funcționări optime a întregii activități spitalicești, 

 

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 aprobarea proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 la nivelul județului Gorj”, ce vizează dotarea cu dispozitive/echipamente medicale a secțiilor de 

Terapie Intensivă și a Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 

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

județului Gorj” prevăzută în cererea de finanțare este de 6 luni, de la data semnării contractului de finanțare.  

 

Bugetul total al proiectului este în valoare de 16.629.359,07 lei cu TVA, reprezentând valoarea maximă a finanțării 

pentru costurile totale eligibile (FEDR). 

 

La nivelul județului Gorj, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, în vederea respectării reglementărilor 

medicilor epidemiologi cu privire la limitarea răspândirii infecției cu COVID-19, pentru acordarea îngrijirilor 

medicale pacienților suspecți și/sau ulterior confirmați ca fiind infectați cu coronavirus, a fost necesară efectuarea  de 

modificări de circuite.  

 

A fost delimitat un spațiu la fiecare din cele 3 locații ale spitalului, au fost comasate și mutate secții întregi astfel ca 

în locul acestora să se creeze compartimentele pentru spitalizarea pacienților confirmați pozitiv fără forme grave, au 

fost create compartimente de ATI-COVID în cadrul locației din str. A.I. Cuza nr.1 pentru îngrijirea pacienților 

infectați cu COVID-19, au fost delimitate compartimente ATI speciale pentru pacienții suspecți de infecție cu 

COVID, au fost create săli speciale pentru intervenții chirurgicale asupra pacienților infectați cu COVID-19. 

 

Toate aceste compartimente funcționale trebuie dotate urgent cu echipamente medicale pentru a se  putea asigura 

îngrijirile medicale optime necesare pacienților în contextul actual, echipamentele existente la această dată acoperind 

necesarul inițial al secțiilor, în condiții normale de funcționare. 

 



În acest scop, în cadrul proiectului, ce va fi propus spre finanțare, se impun următoarele activități principale:  

- Furnizare produse specifice crizei sanitare COVID-19 necesare dotării cu echipamente și aparatură medicală 

a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu;  

- Servicii de informare și publicitate; 

- Management de proiect.  

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de 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; 

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

 Ordinului nr. 753/07.05.2020 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 555/2020 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei 

spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a 

II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 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. 

 

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

proiectul de hotărâre 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 

 

 

 

 


