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AVIZAT: 

SECRETAR AL JUDEŢULUI, 
CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 
 

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 

județelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat 
 

PROIECT „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea” 
Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale 
Prioritatea de Investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi 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. 
Operațiunea 8.1.A - Ambulatorii 
Apel de proiecte nr. POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate   

 
Consiliul Județean Gorj: 
Având în vedere: 

 Expunerea de motive la proiectul de hotărâre; 
 Raportul de specialitate comun de compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Gorj; 
 Prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 

(cu modificările și completările ulterioare), respectiv prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice 
de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate-Ambulatorii și Unități de primiri 
urgențe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate şi 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, 
Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii și Operațiunea 8.2.B-Unități de primiri urgențe; 

 Adresa Ministerului Sănătății nr.1090 din 25.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8597 
din 27.06.2018 referitoare la ședința de lucru privind proiectele retrospective finanțate din fonduri externe 
nerambursabile aferente 2014-2020 proiecte nefinalizate POR-Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii și 
Operațiunea 8.2.B-Unități de primiri urgențe;  

 Prevederile art. 91, alin.1, lit. d) și e), corelat cu alin.5, lit. a), pct.3 și alin.6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

 
În temeiul art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare: 
  

HOTĂRĂŞTE 
 

ART 1. Se aprobă proiectul „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația 
județelor Gorj și Vâlcea”, ce se va depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, 
Proiecte nefinalizate-Ambulatorii și Unități de primiri urgențe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa 
Prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1–Investiții în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A- Ambulatorii. 
 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 
pentru populația județelor Gorj și Vâlcea”, în cuantum de 9.261.047,731 lei (inclusiv TVA). 
 
ART 3. Se aprobă Acordul de Parteneriat, în forma prevăzută în Anexa la prezenta hotărâre, pentru realizarea 
proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și 
Vâlcea”. 
 



ART 4. (1) Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Gorj în cuantum de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, respectiv 6.036,46 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea”. 
 (2) Se aprobă contribuția în proiect a județului Gorj pentru cheltuielile neeligibile ale proiectului în sumă 
de 0 lei. 

(3) Sumele aprobate la alineatele precedente vor fi revizuite în conformitate cu ultimul buget rezultat în 
urma evaluării tehnice și financiare a cererii de finanțare. 

(4) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata pregătirii, implementării și 
sustenabilității proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime, se vor asigura din bugetul județului 
Gorj. 

(5) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 
 
ART 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Județului Gorj tuturor celorlalți parteneri prevăzuți în 
Acordul de Parteneriat, precum și direcțiilor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Gorj, în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor ei. 
 
ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul Consiliului Județean Gorj şi va fi 
publicată pe site-ul propriu al Consiliului Județean Gorj www.cjgorj.ro. 
 
 
 

PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ:  
      Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
           

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.____________ 
Adoptată în ședința din 10.08.2018 
cu un număr de ______ voturi din  
totalul numărului de consilieri. 



R O M Â N I A          
JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 

ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat 
 
 
 
 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului de Parteneriat 
2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în concret, cele provenite din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). 
 
Obiectivul general al Programului Operațional Regional 2014-2020 îl constituie creșterea competitivității 
economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunitățiilor locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, 
capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului 
tehnologic. 
 
Axa Prioritară 8-Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează 
investiții ce vizează reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor 
provenite din reorganizarea/raționalizarea spitalelor mici, ineficiente. 
 
Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 
regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea”  și a Acordului de Parteneriat, proiect care se va 
depune spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Proiecte nefinalizate-Ambulatorii 
și Unități de primiri urgențe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A - 
Ambulatorii. 
 
Prin realizarea acestui proiect se urmărește rambursarea sumelor plătite din resursele proprii ale spitalelor, din bugetele 
locale sau de la bugetul de stat/accize pentru investițiile în unitățile sanitare aflate pe raza județului, în perioada 2014-
2018.  
 
Din bugetul propriu al județului Gorj s-au achiziționat echipamente pentru dotarea ambulatoriului-videobronhoscop cu 
accesorii. 
 
Partenerii din proiect sunt următorii: 
1) Ministerul Sănătății; 
2) Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj; 
3) Spitalul Municipal Motru; 
4) Spitalul Orășenesc de Urgență Târgu-Cărbunești; 
5) Spitalul Orășenesc „Sfântul Ștefan” Rovinari; 
6) Spitalul Orășenesc Turceni; 
7) Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vâlcea; 
8) Spitalul Județean de Urgență Vâlcea; 
9) Spitalul Municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani; 
10) Spitalul Orășenesc Horezu; 
11) Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu”; 
12) Unitatea Administrativ-Teritorială Orașul Brezoi 
 



Cheltuielile legate de informare, comunicare și publicitate și/ sau orice alte eventuale cheltuieli ocazionate de 
proiect vor fi asigurate de județul Vâlcea. 
  
Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea”, supus adoptării este de 9.261.047,73 lei (inclusiv T.V.A), 
din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 6.036, 46 lei (inclusiv T.V.A), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 6.036, 46 lei, inclusiv T.V.A; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile – 0 lei, inclusiv T.V.A. 

 
Față de motivele invocate, consider că proiectul de hotărâre este oportun și întocmit cu respectarea prevederilor 
legale, drept pentru care propun aprobarea lui în forma prezentată. 

 
 

INIȚIATOR PROIECT 
PREȘEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu 



R O M Â N I A          
JUDEŢUL GORJ           
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcția managementul proiectelor şi relații externe 
Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice  
Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte  
și programe naționale 

 
Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea” și a Acordului de Parteneriat 

 
 
Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 
 Prevederile art. 91, alin.1, lit. d) și e), corelat cu alin.5, lit.a), pct.3 și alin.6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit cărora: 
”consiliul județean îndeplinește următoarele categorii principale de atribuții: (…) atribuții privind 
gestionarea serviciilor publice din subordine; atribuţii privind cooperarea interinstituţională”; ”consiliul 
județean asigură, potrivit competențelor sale şi în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor 
publice de interes județean privind (…) sănătatea”; ”consiliul județean hotărăște, în condițiile legii, 
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, 
în vederea finanțării şi realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public 
județean”. 

 Prevederile Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 (cu 
modificările și completările ulterioare), respectiv prevederile Ghidului solicitantului - Condiții specifice de 
accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Proiecte nefinalizate-
Ambulatorii și Unități de primiri urgențe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8- 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în 
ceea ce privește starea de sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii și Operațiunea 8.2.B-Unități de primiri urgențe; 

 Adresa Ministerului Sănătății nr.1090 din 25.06.2018, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 8597 din 
27.06.2018 referitoare la ședința de lucru privind proiectele retrospective finanțate din fonduri externe 
nerambursabile aferente perioadei 2014-2020, proiecte nefinalizate POR-Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii și 
Operațiunea 8.2.B-Unități de primiri urgențe; 

 
Axa Prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând 
inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A-Ambulatorii și Operațiunea 8.1.2 B-Unități de primiri urgențe din cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, finanțează investiții ce vizează 
reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din 
reorganizarea/raționalizarea spitalelor mici, ineficiente, respectiv reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea 
infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe. 
 
Prin acest proiect de hotărâre, se propune aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 
regim ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea” , a acordului de parteneriat și a cheltuielilor legate 
de implementarea acestuia, proiect ce a fost depus spre finanțare în cadrul POR 2014-2020 Proiecte nefinalizate-
Ambulatorii și Unități de primiri urgențe, în cadrul apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8- 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi 
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate şi 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, Operațiunea 8.1.A 
- Ambulatorii. Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, de la semnarea contractului de finanțare. 
 
Prin realizarea acestui proiect se urmărește rambursarea sumelor plătite din resursele proprii ale spitalelor, din bugetele 
locale sau de la bugetul de stat/accize pentru investițiile în unitățile sanitare aflate pe raza județului, în perioada 2014-
2018. Din bugetul propriu al județului Gorj s-au achiziționat echipamente pentru dotarea ambulatoriului-
videobronhoscop cu accesorii. 
 



Față de cele expuse, valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim 
ambulatoriu pentru populația județelor Gorj și Vâlcea”, supus adoptării este de 9.261.047,73 lei (inclusiv T.V.A), 
din care contribuția proprie totală a U.A.T. – Județul Gorj în proiect, este 6.036, 46 lei (inclusiv T.V.A), din care:  

- contribuția la cheltuieli eligibile – 6.036, 46 lei, inclusiv T.V.A; 
- contribuția la cheltuieli neeligibile – 0 lei, inclusiv T.V.A. 

 
Condiționalitățile obținerii finanțării nerambursabile se conformează Ghidului solicitantului – Condiții specifice de 
accesarea fondurilor nerambursabile – apelurilor pentru proiecte nefinalizate, Axa Prioritară 8- Dezvoltarea 
infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate 
şi 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, Operațiunea 8.1.A - Ambulatorii, precum și 
dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și modificările ulterioare, 
în ceea ce privește cheltuielile aferente sumelor ce vor fi alocate din bugetele anuale proprii ale județului Gorj, 
corespunzător perioadei de implementare a proiectului. 
 
Apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât propunem spre adoptare proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populația județelor Gorj și Vâlcea”, a acordului de parteneriat  și a cheltuielilor legate de proiect. 
 

 
 
 

Direcția juridică și dezvoltarea capacității 
administrative și achiziții publice 

 
Director executiv, 

Marcău Costel 

Serviciul managementul 
proiectelor, dezvoltare 

regională și relații externe 
 

Șef serviciu, 
Achim Florinel 

Serviciul financiar-
contabilitate 

 
 

Șef serviciu, 
Ungureanu Victoria 

Direcția tehnică, investiții, 
infrastructură, drumuri publice 

și transport public județean 
 

Director executiv adjunct, 
Bajmatără George-Cosmin 
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ACORD DE PARTENERIAT 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului  

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru 
populația județelor Gorj și Vâlcea 

 

 

Art. 1. Părţile 

1. MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 
010024, Bucureşti, codul fiscal  4266456, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 
reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății: 

Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată: 
…………………… Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: …………………………… 

Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare :……… 

Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

2. U.A.T. JUDEȚUL GORJ, cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj, Strada Victoriei, nr. 
4, cod poștal 210165, codul fiscal 4956057, tel. 0253214006, fax. 0253212023, având calitatea de 
Partener 2, reprezentat legal prin Cosmin-Mihai POPESCU, în calitate de Președinte, 

 Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele reprezentând  
prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri 
europene: FEDR, RO32TREZ33621A480101XXXX  - Sume primite în contul plăților efectuate 
în anul curent; RO76TREZ33621A480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în 
anii anteriori; RO23TREZ33621A480103XXXX - Prefinanțare, deschise la Trezoreria 
Municipiului Târgu-Jiu, adresa: Strada Siretului, nr. 6, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj. 

 Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofinanţării 
de la bugetul de stat: RO89TREZ33621A426900XXXX - Subvenţii de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschise la 
Trezoreria Municipiului Târgu-Jiu, adresa: Strada Siretului, nr. 6, Municipiul Târgu-Jiu, județul 
Gorj. 
 

3. SPITALUL MUNICIPAL MOTRU, cu sediul în municipiul Motru, judetul Gorj, Strada Carol 
Davilla, nr. 4, cod poștal 215200, cod fiscal 5632555, tel. 0253410003, fax 0253410078, având 
calitatea de Partener 3, reprezentat legal prin EFRIM ALIN CRISTIAN, în calitate de Manager, 

       Contul de venituri proprii RO83TREZ33821F30800XXXX, deschis la Trezoreria  
Municipiului Motru, adresa: strada Tineretului . BL17, loc. Motru, Judetul Gorj. 

4. SPITALUL DE URGENȚĂ TÂRGU-CĂRBUNEȘTI, cu sediul in TG CARBUNESTI, județul 
GORJ, Strada Eroilor, nr. 51, cod poștal 215500 , cod fiscal 4510266 , tel. 0253378165 , fax 
0253378085 , având calitatea de Partener 4, reprezentat legal prin  Tirziu Constantin  în calitate de 
Manager, 

 Contul de venituri proprii RO61TREZ33721F330800XXXX, deschis la Trezoreria Orasului Tg. 
Carbunesti, adresa: Strada Trandafirilor, nr. 71, Orasul Tg. Carbunesti, județul Gorj. 
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5. SPITALUL ORĂȘENESC “SFÂNTUL ȘTEFAN” ROVINARI, cu sediul în Rovinari, județul 
Gorj, strada Jiului, nr. 1, cod poștal 215400, cod fiscal 4351810, tel. 0253371318, fax. 0253371400,  
având calitatea de Partener 5, reprezentat legal de Murea Adrian, în calitate de manager, 

 Contul de venituri proprii RO30TREZ34021F330800XXXX, deschis la Trezoreria Orasului 
Rovinari, adresa: Strada Florilor, Nr. 1, Orașul Rovinari, Județul Gorj. 
 

6. SPITALUL ORĂȘENESC TURCENI, cu sediul în Turceni, județul Gorj, strada Sănătății, nr. 1, 
cod poștal 217520, cod fiscal 7530616, tel. 0253 335 035, fax. 0253 335 034,  având calitatea de 
Partener 6, reprezentat legal de Dragoș Ionuț Hațegan, în calitate de manager, 

 Contul de venituri proprii RO45TREZ34021F335000XXXX, deschis la Trezoreria Orasului 
Rovinari, adresa: Strada Florilor, Nr. 1, Orașul Rovinari, Județul Gorj, 
 

7. U.A.T. JUDEȚUL VÂLCEA, cu sediul în municipiul Râmnicu Vâlcea, str. General Praporgescu 
nr. 1, cod poștal 240595, telefon 0250.732.901, fax 0250.735.617, e-mail: consiliu@cjvalcea.ro, cod 
fiscal 2540929, având calitatea de Partener 7, reprezentat prin Constantin RĂDULESCU, în 
calitate de Președinte al Consiliului Județean Vâlcea; 
 
 Conturi de venituri ale bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele reprezentând  

prefinanţarea şi rambursarea aferentă cheltuielilor corespunzătoare finanţării din fonduri 
europene: RO30TREZ67121A480101XXXX – FEDR- Sume primite în contul plăților efectuate 
în anul curent; RO74TREZ67121A480102XXXX - FEDR - Sume primite în contul plăților 
efectuate în anii anteriori; RO21TREZ67121A480103XXXX - FEDR - Prefinanțare, deschise la 
Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr.18, Municipiul 
Rm. Valcea, județul Valcea. 

 Contul de venituri al bugetului local (codul IBAN), în care se virează sumele aferente cofinanţării 
de la bugetul de stat: RO87TREZ67121A426900XXXX - Subvenţii de la bugetul de stat către 
bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe 
nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020, deschis la 
Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr.18, Municipiul 
Rm. Valcea, județul Valcea. 

 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: RO07TREZ671504102X011578 – Disponibil al instituțiilor publice din administrația 
publică locală aferent mecanismului decontării cererilor de plată pentru perioada de programare 
2014-2020, conform OUG nr. 40/2015, deschis la Trezoreria Municipiului Râmnicu Vâlcea, 
adresa: Strada Tudor Vladimirescu nr.18, Municipiul Rm. Valcea, județul Valcea. cu  

8. SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ VÂLCEA, cu sediul in municipiul Rm. Valcea, 
județul Valcea, Strada Calea lui Traian nr.201, tel 0250/741814, fax 0250/746989, codul fiscal 
2540589, reprezentat legal de Ponoran Eleodor Dan, in calitate de Manager, 

 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: RO89TREZ671504102X012236, deschis la Trezoreria Rm. Valcea, adresa: Strada Tudor 
Vladimirescu nr.18, Municipiul Rm. Valcea, județul Valcea. 

 Conturile de venituri (codul IBAN) FEDR în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:  

RO53TREZ67121F480101XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anul current; 
RO97TREZ67121F480102XXXX - Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori; 
RO44TREZ67121F480103XXXX - Prefinantare; 
RO48TREZ67121F427000XXXX -Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice, 
finantate integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor  finantate 
din FEN postaderare aferent perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria Rm. 
Valcea, adresa: Strada Tudor Vladimirescu  nr.18, Municipiul Rm. Valcea, județul Valcea. 
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9. SPITALUL MUNICIPAL COSTACHE NICOLESCU DRAGASANI, cu sediul in Municipiul 
Dragasani, Județul Vâlcea, str.Dr.Bagdasar, nr.2, codul fiscal 2574042, avand calitatea de Partener 
9, reprezentat legal de Alina TALPALARIU, în calitate de Manager, 
 
 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată: RO13TREZ672504102X002008, deschis la Trezoreria Municipiului Dragasani, 
adresa:Strada Regele Carol, nr.55,Municipiul Dragasani, județul Valcea. 

 Conturile de venituri (codul IBAN) FEDR în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:   
RO75TREZ67221F480101XXXX-FEDR - Sume primite în contul plăților efectuate în anul 
curent  
RO22TREZ67221F480102XXXX-FEDR -  Sume primite în contul plăților efectuate în anii 
anteriori, 
RO66TREZ67221F480103XXXX-FEDR   - Prefinantare  
RO70TREZ67221F427000XXXX-FEDR - Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice, 
finantate integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor  finantate 
din FEN postaderare aferent perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria  
Municipiului Dragasani, adresa:Strada Regele Carol,nr.55,Municipiul Dragasani, județul Valcea. 

 
10. SPITALUL ORĂȘENESC HOREZU, cu sediul în Orașul Horezu, str. A. I. Cuza, nr 4, 245800, 
județul Vâlcea, codul fiscal 2541266,  având calitatea de Partener 10, reprezentat legal de 
Constantin POPESCU, în calitate de Manager; 
 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 

plată: RO16TREZ674504102X002333, deschis la Trezoreria Operativă Horezu; 
 Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare: 

 RO13TREZ67421F480103XXXX- FEDR – Prefinantare 
 RO22TREZ67421F480101XXXX – FEDR– Sume primite in contul platilor efectuate in anul 
curent, 

 RO66TREZ67421F480102XXXX – FEDR – Sume primite in contul platilor efectuate in anii 
anteriori 

 RO17TREZ67421F427000XXXX – FEDR – Subventii de la Bugetul de stat catre institutii publice 
finantate partial sau integral din venituri proprii necesare sustinerii derularii proiectului finantat 
din FEN postaderare aferent perioadei de programe 2014 – 2020,  

 deschise la Trezoreria Operativă Horezu. 
 
11. SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE CONSTANTIN ANASTASATU cu sediul în 
comuna Mihăești, Strada Principala, Nr. 150, Județul Vâlcea, codul fiscal 2541878, tel: 0250/768282, 
fax: 0250/768045, având calitatea de Partener 11, reprezentat legal de Constantin –Marius 
LUMINEANU, în calitate de Manager; 

 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: RO_______________, deschis la Trezoreria ____________, adresa: ________________, 
județul Valcea. 

 Conturile de venituri (codul IBAN) FEDR în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:   
RO_____________________ - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO______________________ -  Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, 
RO_____________________   - Prefinantare  
RO_____________________  - Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice, finantate 
integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor  finantate din FEN 
postaderare aferent perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria _____________, 
adresa: _______________, județul Valcea. 
 

12. U.A.T. ORAȘUL BREZOI,  cu sediul în orașul Brezoi, str. Lotrului, nr. 2, cod poștal 245500, 
Județul Vâlcea, codul fiscal 2541894, tel: 0250/778240, fax: 0250778240, având calitatea de 
Partener 12, reprezentat legal de Robert-Adrian SCHELL, în calitate de Primar; 



4 
 

 Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: RO_______________, deschis la Trezoreria ____________, adresa: ________________, 
județul Valcea. 

 Conturile de venituri (codul IBAN) FEDR în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:   
RO_____________________ - Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 
RO______________________ -  Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, 
RO_____________________   - Prefinantare  
RO_____________________  - Subvenții de la bugetul de stat catre institutii publice, finantate 
integral sau partial din venituri proprii, necesare sustinerii derularii proiectelor  finantate din FEN 
postaderare aferent perioadei de programare 2014-2020, deschise la Trezoreria _____________, 
adresa: _______________, județul Valcea. 

 
 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia financiară 
proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea 
activităţilor aferente proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 
pentru populația județelor Gorj și Vâlcea, care este depus în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea 
de investiție 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la 
nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv 
specific 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel 
secundar, în special pentru zonele sărace și izolate apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 
regiuni – Nefinalizate  precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de 
finanțare.  

(2) Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 
din Cererea de finanţare: 

ORGANIZAŢIA ROLURI ŞI RESPONSABILITĂŢI 
ACTIVITĂŢI/SUBACTIVITĂŢI 

VALORI IN LEI, CU TVA INCLUS 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

(Partener 1) 
 

Activitatea de management a proiectului - Unitatea de Implementare a 
Proiectului va asigura managementul organizational al proiectului, 
managementul financiar, gestionarea achizitiilor, precum si managementul 
tehnic. 
 
Activitatea de informare si publicitate 
Transmite un anunt de presa la inceperea si la finalizarea proiectului. 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
1. Managementul de proiect 0,00 
1.1. Desfasurarea managementului de proiect 0,00 
2. Servicii de informare si publicitate necesare 
proiectului 

7.140,00 

2.1. Achizitia si prestarea serviciilor de informare si 
publicitate 

7.140,00 

 

U.A.T JUDEȚUL GORJ 
(Partener 2) 

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

 Valoare (lei) 
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Activitate/Subactivitate 
1. 125532_GJ_UATJG_AMB_Managementul de proiect 91.824,00 
1.1. 125532_GJ_UATJG_AMB_Desfasurarea 
managementului de proiect 

91.824,00 

1. 125532_GJ_UATJG_AMB_Decontare achizitii UAT-
Judetul Gorj pentru Spitalul Județean de Urgență 
Târgu-Jiu 

209.998,96 

1.1. 125532_GJ_UATJG_AMB_Decontare 
Videobronhoscop cu accesorii 

209.998,96 

 

SPITALUL MUNICIPAL 
MOTRU  

(Partener 3) 

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

                            
                          Activitate/Subactivitate                                         Valoare 

(lei) 
1. 125532 _GJ_SMM_AMB_Decontare achizitii Spitalul 
MUNICIPAL MOTRU 

1.632.853.20 

1.1. 125532_GJ_SMM_AMB_Decontare  Analizor automat 
Biochimie 

140.658,00 

1.2. 125532_ GJ_SMM_AMB_Decontare Analizor automat 
hematologie 

121.975,00 

1.3. 125532_GJ_SMM_AMB_Decontare Procesor 
developare KODAK 

20.825,00 

1.4. 125532_GJ_SMM_AMB_Decontare Computer 
Tomograf 

1.349.395.20 

 

SPITALUL ORĂȘENESC DE 
URGENȚĂ  

TÂRGU-CĂRBUNEȘTI  
(Partener 4) 

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
1. 125532_GJ_SUTC_AMB_Decontare achizitii UAT-
Judetul Gorj pentru Spitalul de Urgenta Tg Carbunesti 

193.211,25 

1.1. 125532_GJ _SUTC_AMB_Decontare Tonometru XL 
Reichert -1 buc 

14.000,00 lei   

1.2. 125532_GJ_ SUTC_AMB_Decontare Mobilier 
cabinete Ambulatoriu -  

12.207,34 lei 

1.3. 125532_GJ_ SUTC_AMB_Decontare Unit dentar -1 
buc  

28.550,40 lei 

1.4. 125532_GJ_ SUTC_AMB_Decontare Lucrari de 
reparatii instalatii 

7.129,96 lei 

1.5. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare Electrocauter 
Surtron 1 buc 

4.884,95 lei 

1.6. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare Aparat aer 
conditionat -5 buc 

10.888,50 lei 

1.7. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare Aparatura 
Fizioterapie -3 buc 

37.703,96 lei 

1.8. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare Tamplarie PVC 
Ambulatoriu 

34.992,60 lei 

1.9. 125532_GJ _SUTC_AMB Decontare Mobilier 
Ambulatoriu 

11.953,55 lei 

1.10. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare Scaune vizitator 
Ambulatoriu 

4.499,99 lei 

1.11. 125532_GJ_ SUTC_AMB Decontare 
Autorefractometru -1 buc 

26.400,00 lei 

 

SPITALUL ORĂȘENESC 
“SFÂNTUL ȘTEFAN” 

ROVINARI 
 (Partener 5) 

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
1. 125532_GJ_SOR_AMB_Decontare achizitii UAT-
Judetul Gorj pentru Spitalul Orasenesc Rovinari 

56.980,44 

1.1 125532_GJ_SOR_AMB_Decontare Colposcop KP3000 
– 1 bucata 

26.486,40 

1.2 125532_GJ_SOR_AMB_Decontare Aparat terapie 
combinata – 1 bucata 

22.045,04 

1.3 125532_GJ_SOR_AMB_Decontare electrocardiograf – 
1 bucata 

8.449,00 
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SPITALUL ORĂȘENESC 
TURCENI  

(Partener 6) 

Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru 
asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
1. 125532_GJ_SOT_AMB_Spitalul Orășenesc Turceni 221.415,55 
1.1. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 6_Dotarea 
TONOMETRU PULSER 

31.248,00 

1.2. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 7_Dotarea SYSTEM 
DE EXAMINARE CU ULTRASUNETE 

82.116,00 

1.3. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 8_ Dotarea MOTOR 
ELECTRIC DE GĂURIT DE UZ ORTOPEDIC 

19.159,00 

1.4. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 9_Dotarea PIESĂ 
DE MÂNĂ SHAVER 

20.726,23 

1.5. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 10_Dotarea 
PEDALĂ SHAVER 

7.987,28 

1.6. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 11_Dotarea 
CONSOLĂ SHAVER 

24.149,86 
 

1.7. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 12_Dotarea 
CANULĂ DOUĂ VALVE 

3.135,65 

1.8. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 13_Dotarea 
ARTROSCOP 

10.099,53 

1.9. 125532_GJ_SOT_AMB_Contract 16_Dotarea 
MAȘINĂ DEVELOPAT AUTOMATĂ KODAK 

22.794,00 

 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ JUDEȚUL 

VÂLCEA (Partener 7) 
 

                                                                                                      1.502.608,50 

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ VÂLCEA (Partener 

8) 
 

                                                                                                       4.296.774,71 

SPITALUL MUNICIPAL 
„COSTACHE NICOLESCU” 
DRĂGĂȘANI (Partener 9) 

 

                                                                                                               8.720,40 

SPITALUL ORĂȘENESC 
HOREZU (Partener 10) 

 

                                                                                                           317.563,80 

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„CONSTANTIN 
ANASTASATU” (Partener 11) 

 

                                                                                                          170.088,63 

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ ORAȘUL 

BREZOI (Partener 12) 
 

                                                                                                          559.008,29 

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizația Valoarea 
contribuției la 
total cheltuieli 
eligibile (în lei 

și %) 

Valoarea 
contribuției 

la total 
cheltuieli 
eligibile 

nefinalizate 
(în lei) 

Valoarea 
contribuției 

la total 
cheltuieli 

neeligibile (în 
lei și %) 

Valoarea 
contribuției 
la valoarea 

totală a 
proiectului 

(%) 

Nr. și data Hotărârii 
de aprobare a 
proiectului și a 

cheltuielilor legate de 
proiect, semnată de 

ordonatorul de 
credite al fiecărui 

partener 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 
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U.A.T JUDEȚUL GORJ 
(Partener 2) 

4.199,98 
 

    

SPITALUL 
MUNICIPAL MOTRU  

(Partener 3) 

32.657,06 
 

    

SPITALUL 
ORĂȘENESC DE 

URGENȚĂ  
TÂRGU-CĂRBUNEȘTI  

(Partener 4) 

3.864,22 
 

1.543,93    

SPITALUL 
ORĂȘENESC 

“SFÂNTUL ȘTEFAN” 
ROVINARI 
 (Partener 5) 

1.139,61 
 

168,98    

SPITALUL 
ORĂȘENESC 

TURCENI  
(Partener 6) 

4.428,31 
 

    

UNITATEA 
ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ 
JUDEȚUL VÂLCEA 

(Partener 7) 

30.052,17     

SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ VÂLCEA 

(Partener 8) 

85.935,49     

SPITALUL MUNICIPAL 
„COSTACHE 
NICOLESCU” 

DRĂGĂȘANI (Partener 
9) 

174,41     

SPITALUL 
ORĂȘENESC HOREZU 

(Partener 10) 

6.351,28     

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„CONSTANTIN 
ANASTASATU” 

(Partener 11) 

3.401,77     

UNITATEA 
ADMINISTRATIV-

TERITORIALĂ 
ORAȘUL BREZOI 

(Partener 12) 

11.180,17     

 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile 
O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015, 
aprobate prin HG nr. 93/2016.  

a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat 
o cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat şi toate 
documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia, dacă este 
cazul, pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;  

b) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererilor de rambursare/plată către 
OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea 
verificărilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de 
parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare  
activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin. (1) și (2) din 
acordul de parteneriat. 
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c) Liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru 
creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor 
acordului de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a 
fost făcută plata . 

 
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

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. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor 
de achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 

fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a 
cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., 
conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în 
original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum şi copii 
electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 
comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 
Programului sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la 
rambursare/plată. 

(7) În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul, urmând ca acesta să formulize acțiune în regres, conform prevederilor art. 
1384-1386 Cod Civil, împotriva celui din culpa căruia s-a creat.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului  de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund 
în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(9) Liderul 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. 
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Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 
către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au 
dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 

(2) Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informaţi 
despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de parteneriat 
copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 

(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către AM / OI POR. 

 
B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 

(1) Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării 
şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(2) Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată 
aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de 
rambursare. 

(3) Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, 
și să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 

(4) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă obligația să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la 
sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 
solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format 
electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea 
lor. 

(5) Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(6) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional 
sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   

(7) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii  notificării. 

(8) Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 
în conformitate cu dispozițiile legale. 

(9) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 
verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu. 

(10) Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, 
privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel 
puțin 5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 

(11) În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar 
cu liderul de parteneriat. 



10 
 

(12) Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe 
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, 
conform legislației în vigoare. 

(13) Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse 
în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 

(14) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

(15) Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 

 
Art. 7. Achiziții publice  
 
(1) Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu 

respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare 
şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 8. Proprietatea 
 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 

bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 

(2) În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății/Direcția de Sănătate Publică 
și al căror beneficiar este unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu 
valoare vor fi ataşate raportului final. 

(3) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este 
cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.  

(4) Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 
orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale, cu excepția cazului în care durata de viață normală, 
așa cum este prevăzută de legislația națională în vigoare, este mai mică.  De asemenea, părțile au 
obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în 
scopul realizării proiectului. 

 
Art. 9. Confidențialitate 

(1) Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice 
utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 
informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 
Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă 

(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 
atunci când este convenită de toate părţile.  

Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în  (.......) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru 
cererea de finanţare. 



11 
 

Semnături 

Organizația Numele, prenumele şi funcţia 
reprezentantului legal al 

organizaţiei/instituției 

Semnătura Data și locul 
semnării 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 

SORINA PINTEA 
Ministru al sănătății 

 

  

U.A.T JUDEȚUL GORJ 
(Partener 2) 

Cosmin-Mihai POPESCU 
Președinte C.J. Gorj 

 

  

SPITALUL MUNICIPAL 
MOTRU  

(Partener 3) 

Alin Cristian EFRIM  
Manager 

  

SPITALUL ORĂȘENESC DE 
URGENȚĂ  

TÂRGU-CĂRBUNEȘTI  
(Partener 4) 

Constantin TÎRZIU  
Manager 

  

SPITALUL ORĂȘENESC 
“SFÂNTUL ȘTEFAN” 

ROVINARI 
 (Partener 5) 

Adrian MUREA 
Manager 

  

SPITALUL ORĂȘENESC 
TURCENI  

(Partener 6) 

Dragoș Ionuț HAȚEGAN 
Manager 

  

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ JUDEȚUL 

VÂLCEA (Partener 7) 

Constantin Rădulescu 
Președinte 

  

SPITALUL JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ VÂLCEA (Partener 8) 

Ponoran Eleodor Dan 
Manager 

  

SPITALUL MUNICIPAL 
„COSTACHE NICOLESCU” 

DRĂGĂȘANI (Partener 9) 

Talpalariu Alina 
Manager 

  

SPITALUL ORĂȘENESC 
HOREZU (Partener 10) 

Constantin Popescu 
Manager 

 
 

  

SPITALUL DE 
PNEUMOFTIZIOLOGIE 

„CONSTANTIN ANASTASATU” 
(Partener 11) 

Constantin –Marius 
Lumineanu 

Manager 

  

UNITATEA ADMINISTRATIV-
TERITORIALĂ ORAȘUL 

BREZOI (Partener 12) 

Robert-Adrian Schell 
Primar 

  

 

 

 

PREŞEDINTE,                                              CONTRASEMNEAZĂ:  
      Cosmin-Mihai Popescu                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI, 

                                                                                    Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
           

 


	PR HCJ ASIGURAREA ACCESULUI LA SERVICII
	ACORD

