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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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, 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 de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” nr. 6263 din 

06.08.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 10368 din 06.08.2020 

privind necesitatea și oportunitatea dotării cu echipamente medicale, echipamente de protecție și 

materiale sanitare necesare funcționării optime a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor 

Vladimirescu” în contextul epidemiei de 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. 1343/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii 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;   

 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 

Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 

140366, în cuantum de 5.807.960,51 lei cu TVA, din care:  

- 5.606.207,91 lei cu TVA, reprezentând cheltuieli eligibile, 100% finanțare din FEDR; 

- 201.752,60 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 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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 

140366. 

 

Art.4. 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 ------08.2020 

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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS140366, 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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 

140366, 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 Spitalului de 

Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, 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 de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj 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 Spitalului de 

Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, propus spre finanțare în cadrul apelului 

de proiecte „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19” are ca obiectiv general - Creșterea 

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

 

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

Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,  vizează: 

 

1. Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj cu echipamente medicale 

pentru gestionarea crizei sanitare cauzata de COVID 19; 

2. Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj cu echipamente de protecție, 

dispozitive și materiale sanitare  pentru gestionarea crizei sanitare cauzata de COVID 19. 

 

Bugetul total al proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului 

de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 este în valoare de 5.807.960,51 lei cu 

TVA, reprezentând: 

 Cheltuieli eligibile, 100% finanțare din FEDR: 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, dispozitive și 

materiale sanitare de la 01.02.2020 până în prezent în valoare de 78.275,98 lei cu TVA; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente medicale, în valoare de  

2.252.546,14 lei cu TVA; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, dispozitive 

sanitare și materiale sanitare, în valoare de 3.266.579,79 lei cu TVA; 

- Informarea și promovarea proiectului, în valoare de 1.071,00 lei cu TVA; 

- Servicii de audit financiar, în valoare de 7.735,00 lei cu TVA; 

 

 Cheltuieli neeligibile: 

- amenajare spațiu, protecție radiologică, întocmire documentație și achitarea taxelor și tarifelor pentru 

obținerea tuturor autorizațiilor în vederea punerii în funcțiune a computerului tomograf, în valoare de 

201.752,60 lei cu TVA. 

 



Prin Ordinul nr. 1343/2020, Spitalul de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj, a 

fost introdus spital de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 cu un număr de 65 

de paturi prin modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul nr. 555/2020 - privind aprobarea Planului de măsuri pentru 

pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența 

medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport 

pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Acest proiect este vital în contextul actual, și vine, în sprijinul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 

care prin nota de fundamentare nr. 6263 din 06.08.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 

10368 din 06.08.2020, solicită suplimentarea listei de investiții, ca necesitate determinată de urgentarea luării unor 

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

tratării 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 de Pneumoftiziologie ”Tudor 

Vladimirescu”. 

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. 

 

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. 

 

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

medical de calitate în condiții de siguranță. 

 

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, 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 medicale, după cum urmează: 

- computer tomograf – 1 buc.; 

- monitor funcții vitale cu suport mobil – 6 buc.; 

- aparate de oxigenoterapie – 30 buc.; 

- echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare. 

 

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 Spitalului de 

Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS140366, 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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366,  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 de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” nr. 6263 din 

06.08.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 10368 din 06.08.2020 

privind necesitatea și oportunitatea dotării cu echipamente medicale, echipamente de protecție și 

materiale sanitare necesare funcționării optime a Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor 

Vladimirescu” în contextul epidemiei de COVID-19; 

- prevederile Ordinului nr. 1343/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

sănătăţii 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 

 

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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul 

Gorj”, cod SMIS 140366, ce vizează dotarea cu echipamente de protecție, dispozitive și materiale sanitare 

cât și cu echipamente medicale a celor trei secții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 

Județul Gorj. 

 

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

la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366, 

prevăzută în cererea de finanțare este de 7 luni, de la data semnării contractului de finanțare.  

 

Bugetul total al proiectului „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul Gorj”, cod SMIS 140366 este în valoare 

de 5.807.960,51 lei cu TVA, reprezentând: 

 Cheltuieli eligibile, 100% finanțare din FEDR: 



- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, 

dispozitive și materiale sanitare de la 01.02.2020 până în prezent în valoare de 78.275,98 lei cu 

TVA; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente medicale, în 

valoare de  2.252.546,14 lei cu TVA; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, 

dispozitive sanitare și materiale sanitare, în valoare de 3.266.579,79 lei cu TVA; 

- Informarea și promovarea proiectului, în valoare de 1.071,00 lei cu TVA; 

- Servicii de audit financiar, în valoare de 7.735,00 lei cu TVA; 

 

 Cheltuieli neeligibile: 

- amenajare spațiu, protecție radiologică, întocmire documentație și achitarea taxelor și tarifelor 

pentru obținerea tuturor autorizațiilor în vederea punerii în funcțiune a computerului tomograf, în 

valoare de 201.752,60 lei cu TVA. 

 

La nivelul județului Gorj, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, 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.  

 

Prin Ordinul nr. 1343/2020 Spitalul Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, comuna Runcu, județul Gorj 

a fost introdus spital de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2 cu un 

număr de 65 de paturi prin modificarea Anexei nr. 3 la Ordinul nr. 555/2020 - privind aprobarea Planului 

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

care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a 

și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Pentru asigurarea infrastructurii necesare respectării circuitelor epidemiologice stabilite pentru limitarea 

răspândirii infecției cu COVID-19 structurile funcționale ale celor 3 secții ale spitalului au fost modificate. 

 

Ca măsura organizatorică, toate compartimentele din Corpul B, latura de est a spitalului (Parter, Etaj I si II) 

sunt organizate ca ZONĂ TAMPON/ZONĂ COVID, fiind internați temporar atât pacienții suspecți covid, 

până la primirea rezultatului probelor transmise la unitățile de specialitate care efectuează testare RT-PCR 

pentru identificarea SARS-CoV-2, cât și pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. 

  

Secția I (etaj I)   -  11 saloane x 3 paturi = 33 paturi 

Secția II (parter) -   9 saloane x 1 pat       =  9 paturi 

Secția III (et.2)   -   5 saloane x 1 pat       =  5 paturi 

                                9 saloane x 2 paturi  = 18 paturi 

TOTAL                                                   = 65 paturi 

 

Compartimentele de Pneumologie și Recuperare medicală respiratorie din Corpul A, latura de vest al 

spitalului (Parter, Etaj I și etaj II) sunt organizate pentru continuarea acordării asistenței medicale de 

pneumologie pacienților care au fost testați RT-PCR negativ cu virusul SARS-CoV-2.     

Având în vedere situația actuală generată de epidemia de coronavirus COVID-19, complexitatea patologiei 

infecțioase cu COVID-19, a handicapului respirator, precum și asocierea mai multor co-morbitati, se 

impune achiziționarea echipamentelor medicale sus menționate în vederea diagnosticării cu acuratețe, în 

timp real,  a pacienților internați, efectuarea unui număr mai mare de analize medicale de calitate în aceeași 

unitate de timp și diminuarea duratei de spitalizare și a cheltuielilor aferente.  

 

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

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, 

dispozitive și materiale sanitare de la 01.02.2020 până în prezent; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente medicale; 

- Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu” cu echipamente de protecție, 

dispozitive sanitare și materiale sanitare; 

- Informarea și promovarea proiectului; 

- Servicii de audit financiar; 



- 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 asistență medicală pacienților testați 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; 

 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 

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 Spitalului de Pneumoftiziologie ”Tudor Vladimirescu”, Județul 

Gorj”, cod SMIS 140366, 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. 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 

 

 


