
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

 

 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă instituţională, Componenta: 12. Sănătate, Investiţia: I2. Dezvoltarea 

infrastructurii spitaliceşti publice, Investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului 

de infecţii nosocomiale, precum și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

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 tehnică, investiții, infrastructură drumuri publice și transport 

public județean, Direcția managementul proiectelor și relații externe, Direcția buget, finanțe, monitorizare 

servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale și Direcția juridică, dezvoltarea capacității 

administrative, achiziții publice și patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj; 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Planul Național de Redresare și Reziliență al României; 

 Prevederile Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel MS-0024, Pilonul V: Sănătate și 

reziliență instituțională, Componenta:12- Sănătate, Investiția: 12.4 Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale; 

 Adresa Direcției de Sănătate Publică Gorj nr. 15998/09.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj sub nr. 

19008/09.11.2022 privind raportările oficiale; 

 Adresa Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu nr. 42653/18.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Gorj 

sub nr. 19681/21.11.2022, prin care înaintează Studiul de oportunitate privind „Dotarea Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”,  

 

 

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 „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - 

I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. 

 

Art.2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente 

și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, în cuantum de 33.373.023,43 lei (inclusiv TVA).  

 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 58.714,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând achitarea tuturor 

cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Dotarea Spitalului 

Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, 
se vor asigura din bugetul propriu al Județului Gorj, în vederea implementării acestuia în condiții optime. 

 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului „Dotarea Spitalului Județean de 

Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”. 

 



Art.6.  Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0,22%,  Rata infecțiilor Clostridium dificile: 0,04%, Rata 

infecțiilor microorganisme MDR: 0,13%, Numărul de probe analizate de microbiologie: 20881,  Gradul de ocupare 

al unității sanitare 56%, prevăzută în Anexa 1- cererea de finanțare în conformitate cu raportări oficiale aferente 

anului de referință 2019.  

 

Art.7. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Gorj, domnul Cosmin-Mihai Popescu, să semneze toate 

actele necesare și contractul de finanțare în numele Unității Administrativ-Teritoriale Județul Gorj şi al Partenerului, 

Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. 

 

Art.8. Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat, între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Gorj, în calitate 

de Lider de Proiect și Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, în calitate de Partener, conform Anexei 1, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art.9. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, Ministerului Sănătății, precum și Instituției Prefectului - 

Județul Gorj. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 236 

Adoptată în ședința din 23.11.2022 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
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                                Anexa 1 

la HCJ nr. 236 din 23.11.2022 

 

Acord de parteneriat 

 

Județul Gorj 

Nr. _____/_____2022 
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Nr. _____/_____2022 

 

 

pentru realizarea proiectului ,,Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”  
 

 

Art. 1. Părţile 

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

Gorj, CUI 4956057, telefon: 0253 214 006, fax: 0253 212 023, email: consjud@cjgorj.ro, reprezentată prin domnul 

Cosmin-Mihai Popescu - Președinte, având calitatea de Lider de parteneriat – Ordonator principal de credite 

(Partener 1),  

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

Gorj, CUI 4448067, telelfon: 0253 210 432, fax: 0253 210 432, email: office@spitalgorj.ro, reprezentat prin 

domnul  Dumitru Vienescu - Manager, în calitate de Partener 2,  

 

au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

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

fiecărei părți la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în implementarea activităților aferente 

proiectului: „Dotarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu cu echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale”, care este depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul 

V: Sănătate şi reziliență instituțională, Componenta: 12. Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale, precum și pe perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

 

Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1) Partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul proiectului, așa cum 

acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

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

proiectului. 

(3) Partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de etică cele mai 

înalte. 

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

iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea 

lui. 

 

Art. 4. Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

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

finanțare: 

Organizația Roluri şi responsabilități 

UAT Județul Gorj prin 

Consiliul Județean Gorj 

Lider de parteneriat 

 (Partener 1) 

 Asigură prin echipa de implementare, managementul proiectului; 

 Asigură informarea şi publicitatea proiectului, cu respectarea prevederilor 

Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat de Ministerul 

Investițiilor și Proiectelor Europene; 

 Asigură, împreună cu partenerul, monitorizarea post-implementare a 

proiectului; 

 Organizează, derulează și finalizează, împreună cu partenerul, procedurile 

de achiziție publică pentru echipamentele achiziționate în cadrul 

proiectului, materialele folosite pentru activitatea de informare şi 

publicitate, serviciile de asigurare a auditului financiar al proiectului. 

mailto:consjud@cjgorj.ro
mailto:office@spitalgorj.ro
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Spitalul Județean de Urgență 

Târgu-Jiu 

(Partener 2) 

 Asigură personal de specialitate care va elabora documentațiile 

premergătoare inițierii procedurilor de achiziție publică și va colabora cu 

echipa de implementare a proiectului; 

 Asigură personal de specialitate ce va face parte din comisiile de evaluare 

a ofertelor depuse în cadrul procedurilor de achiziții publice inițiate;  

 În perioada post-implementare are responsabilitatea de a asigura 

exploatarea și întreținerea investiției realizate în proiect. 

(1)  Contribuția la finanțarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este suportată de la bugetul de stat. 

Cheltuielile proiectului se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din cadrul apelului de proiecte.  

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 33.373.023,43 (inclusiv TVA). 

 

(2) Plățile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu prevederile Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 124/2021 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 214/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de 

redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în 

cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. 

 

Art. 5. 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. 6. Drepturile şi obligațiile Liderului de parteneriat (Partener 1) 

A. Drepturile Liderului de parteneriat 

(1) Liderul de parteneriat are dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 

(2) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite celorlalți parteneri furnizarea oricăror informații şi documente 

legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de transfer/plată, sau a verificării respectării 

normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziție. 

B. Obligațiile Liderului de parteneriat 

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

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

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

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

cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către MS. 

(4) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MS a cererilor de transfer/plată, împreună cu 

documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale și procedurale.  

(5) Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, precum şi copii ale 

documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activitățile şi cheltuielile eligibile în vederea 

asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația comunitară şi națională. Toate documentele vor 

fi păstrate până la închiderea oficială a PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare 

intervine ultima.  

(6) Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor constată neîndeplinirea sau îndeplinirea 

parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți 

activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerul răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate 

din sumele solicitate la transfer/plată.   

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

prejudiciul.  

(8) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul răspund în 

solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

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

proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către MS.  
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Art. 7. Drepturile şi obligațiile partenerului 

A. Drepturile Partenerului 2  

(1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie informat despre 

progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de parteneriat copii ale rapoartelor de 

progres şi financiare. 

(2) Partenerul are dreptul să fie consultați, de către liderul de parteneriat, în privința propunerilor pentru modificări 

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

 

B. Obligațiile Partenerului 2 

(1) Partenerul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale și comunitare în vigoare în domeniul 

achizițiilor publice, ajutorului de stat, egalității de șanse, dezvoltării durabile, comunicării şi publicității în 

implementarea activităților proprii. 

(2) Partenerul este obligați să pună la dispoziția liderului de parteneriat documentațiile premergătoare inițierii 

procedurilor de achiziții publice (ex: caiete de sarcini, note justificative, valori estimate etc.) necesare în vederea 

inițierii procedurilor de achiziții publice; participă cu personal de specialitate în comisiile de evaluare/recepție; 

(3) Partenerii sunt obligați să transmită copii conforme cu originalul după documentele justificative, în scopul 

elaborării cererilor de rambursare/plată  

(4) Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția MS 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. 

(5) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au 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. 

(6) Partenerii sunt obligați să furnizeze liderului de parteneriat orice informații sau documente privind 

implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(7) Ȋn cazul în care autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene constată neîndeplinirea sau 

îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție 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.   

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

proiect. 

(9) În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și partenerul răspund în 

solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

 

Art. 8. Achiziții publice  

(1) Achizițiile publice în cadrul proiectului vor fi realizate de  către Liderul de parteneriat, cu respectarea legislației 

în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare şi a instrucțiunilor emise de MS și/sau alte organisme abilitate. 

 

Art. 9. Proprietatea 

(1) Părțile au obligația să mențină proprietatea bunurilor achiziționate şi natura activității pentru care s-a acordat 

finanțare, pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data efectuării plății finale/ de dare în exploatare şi să asigure 

exploatarea şi întreținerea în această perioadă. 

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

a echipamentelor, bunurilor etc., ce au făcut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi atașate 

raportului final. Părţile au obligația de a asigura funcționarea tuturor bunurilor, echipamentelor ce au făcut obiectul 

finanțărilor nerambursabile, la locul de desfășurare a proiectului şi exclusiv în scopul pentru care au fost 

achiziționate. Părțile au obligația să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, sub 

orice formă obiectele / bunurile finanțate prin PNRR, pe o perioadă de 5 ani de la de la efectuarea plății finale. De 

asemenea, părțile au obligația respectării prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în 

scopul realizării proiectului. 

 

Art. 10. Confidențialitate 

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

cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată 

a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 
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Art. 11. Legea aplicabilă 

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

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

prin act adițional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci când este convenită de toate 

părțile.  

 

Art.12.  Dispoziții finale 

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

cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original pentru cererea de 

finanțare. 

 

Organizația 
Numele, prenumele și funcția 

reprezentantului legal 
Semnătura 

Data și locul 

semnării 

 

UAT Județul Gorj prin 

Consiliul Județean Gorj, 

lider de parteneriat 

(Partener 1) 

COSMIN-MIHAI POPESCU 

PREȘEDINTE 
 Târgu-Jiu 

Spitalul Județean de 

Urgență Târgu-Jiu 

(Partener 2) 

DUMITRU VIENESCU 

MANAGER 
 Târgu-Jiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
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