
ROMÂNIA   

JUDEȚUL GORJ         

CONSILIUL JUDEȚEAN  

PROIECT, 

AVIZAT: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

CRISTINA-ELENA RĂDULEA-ZAMFIRESCU 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”, propus spre 

finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19  
 

Consiliul Județean Gorj 
Având în vedere: 

 Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre; 

 Raportul de avizare al Comisiei  buget - finanţe; 

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 

2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru 

prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative; 

 Nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 12467 din 

12.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7772/15.06.2020 privind dotarea centrelor 

sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/ persoane cu dizabilități/copii), a 

unităților/instituțiilor de învățământ de stat cu echipamente de protecție, în contextul pandemiei cauzate de COVID 

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

 Prevederile Ghidului solicitantului aferent Apelului de proiecte POIM /819/9/1 Consolidarea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19, Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 

În baza art. 182, alin. 1 din Ordonanța de urgență 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 „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” ce urmează a fi propus 

spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare 

a crizei sanitare COVID-19. 
 

Art. 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” în 

cuantum de 10.108.518,99 lei cu TVA, precum și eventualele cheltuieli ce pot să apară pe parcursul perioadei de evaluare 

și a perioadei de implementare/sustenabilitate a proiectului, conform cerințelor Ghidului solicitantului și bugetului 

proiectului.  
 

Art.3. Se împuternicește domnul Cosmin-Mihai Popescu, Președintele Consiliului Județean Gorj să semneze, în numele 

și pe seama Județului Gorj, contractul de finanțare, precum și toate documentele necesare depunerii și implementării 

proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”. 
 

Art.4. Prezenta hotărâre se va transmite compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Gorj, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum și Instituției Prefectului – 

Județul Gorj. 

 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu  

CONTRASEMNEAZĂ,  

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu 
Nr. _____ 

Adoptată în ședința din ------06.2020 

Cu un număr de ____ voturi 

Din totalul numărului de consilieri 
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Referat de aprobare a proiectului de hotărâre 

privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” propus spre 

finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea 

sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de 

gestionare a crizei sanitare COVID-19  

 

 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul 

DGASPC Gorj”, ce urmează a fi propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul 

specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

 

Proiectul „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” propus spre aprobare, se va implementa 

în condițiile în care va fi declarat eligibil spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-

2020, Axa prioritară 9, iar semnatarul contractului de finanțare va fi U.A.T.-Județul Gorj, urmând ca de rezultatele 

proiectului să beneficieze categoriile vulnerabile din centrele sociale rezidențiale din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

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 „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” propus spre finanțare în cadrul apelului 

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

centrelor sociale rezidențiale publice pentru categoriile vulnerabile, cu echipamente și materiale de protecție, în 

vederea îmbunătățirii capacității de gestionare și răspuns la criza COVID – 19. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”  vizează:  

- Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Gorj cu echipamente și materiale de protecție pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-

CoV-2; 

- Creșterea capacității adecvate de îngrijire și prevenire a categoriilor vulnerabile, în contextul crizei COVID-

19, la nivelul centrelor sociale rezidențiale publice, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Gorj. 

 

Durata de implementare a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”   prevăzută 

în cererea de finanțare este de 6 luni, de la data semnării contractului de finanțare. 

 

Bugetul total al proiectului este în valoare de 10.108.518,99 lei cu TVA. Facem precizarea, că valoarea finanțării 

acordate prin acest apel de proiecte este eligibilă 100% din Fondul European de Dezvoltare Regională. 

 

Principalele tipuri de acțiuni avute în vedere în cadrul acestui apel de proiecte sunt: dotarea centrelor sociale 

rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane vârstnice/persoane cu dizabilități/copii etc), cu 

echipamente de protecție, în special, dar fără a fi limitate la: combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte, 

vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și 

dezinfecției, alte materiale de protecție etc. 

 

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

centrelor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC Gorj, pentru asigurarea protecției beneficiarilor și a 

angajaților, cu echipamente de protecție, conform notei de fundamentare transmisă de Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Gorj, defalcată pe fiecare structură social rezidențială, constând  în: 

 Mască medicală de unică folosință =552.500 buc.  

 Acoperitori pantofi (botoși)=1.105.000 buc.  

 Mănuși chirurgicale din latex = 1.105.000 buc. 

 Îmbrăcăminte de protecție (halate unică folosință) =552.500 buc. 



 Bonete medicale cu elastic =552.500 buc. 

 Combinezon unică folosință=7.080 buc. 

 Viziere protecție =40.900 buc. 

 Termometru digital=36 buc. 

 Dezinfectant mâini 1 l =2.020 buc. 

 Săpun de mâini 500 ml =5.120 buc. 

 Dezinfectant suprafețe 5 l =1.390 buc. 

 Alcool sanitar 500 ml=3.720 buc. 

 Distribuitor dezinfectant pentru mâini montat pe perete – 210 buc. 

 

Potrivit adresei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj nr. 12467 din 12.06.2020, 

înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7772 din 15.06.2020, necesitatea suplimentării listei de 

materiale este determinată de urgența luării unor măsuri cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu 

COVID-19 în rândul beneficiarilor și angajaților din centrele rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, 

subordonate DGASPC Gorj, în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități. 

 

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a securității sănătății beneficiarilor și a personalului din 

centrele rezidențiale de copii și adulți, de luarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu COVID 19 și este 

determinată de imperativul completării/achiziționării de echipamente de protecție și soluții dezinfectante, de primă 

necesitate și care să respecte normativele în vigoare.  

 

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

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

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

echipamentele solicitate pentru a fi pregătiți în cazul în care, o dată cu venirea sezonului rece – propice răspândirii 

virusului, o să apară un alt val de infectări. 

 

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

aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”  propus spre finanțare prin 

intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației 

în contextul pandemiei cauzate de COVID – 19, Obiectivul specific 9.1 - Creșterea capacității de gestionare a crizei 

sanitare COVID-19 , în forma prezentată.  

 

 

INIŢIATOR PROIECT, 

PREŞEDINTE, 

Cosmin-Mihai Popescu   



ROMÂNIA 

JUDEȚUL GORJ 

CONSILIUL JUDEȚEAN  

Direcția managementul proiectelor şi relații externe 

Direcția buget, finanțe, monitorizare servicii comunitare de utilități publice, proiecte și programe naționale 

Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative și achiziții publice 

 

 

 

Raport de specialitate 

privind aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj”  propus 

spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - 

Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul specific 9.1 - 

Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19  

 

 

În contextul actual, limitarea răspândirii virusului, precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra 

populației României, poate fi realizată doar prin asigurarea disponibilității materialelor de protecție și a 

soluțiilor dezinfectante, respectiv dotarea centrelor sociale rezidențiale din subordinea DGASPC Gorj, cu 

echipamente de protecție, în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități. 

 

Astfel, având în vedere: 

- adresa/nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj 

nr. 12467 din 12.06.2020, înregistrată la registratura Consiliului Județean Gorj sub nr. 7772 din 

15.06.2020, prin care se solicită suplimentarea listei de materiale, necesitate determinată de urgența 

luării unor măsuri cu caracter excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul 

beneficiarilor și angajaților din centrele rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, 

subordonate DGASPC Gorj, în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități; 

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,  

 

prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-

19 la nivelul DGASPC Gorj”, ce vizează dotarea cu echipamente și materiale de protecție a centrelor sociale 

rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj. 

 

Durata de implementare a proiectului „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 la nivelul DGASPC Gorj” 

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

 

Bugetul total al proiectului este în valoare de 10.108.518,99 lei cu TVA, reprezentând valoarea maximă a 

finanțării pentru costurile totale eligibile (FEDR). 

 

Necesitatea suplimentării listei de echipamente este determinată de urgența luării unor măsuri cu caracter 

excepțional, pentru limitarea infectării cu COVID-19 în rândul beneficiarilor și angajaților din centrele 

rezidențiale pentru copii și persoane adulte cu handicap, subordonate DGASPC Gorj, ce presupun cu 

prioritate achiziționarea unor dotări cu echipamente de protecție, soluții necesare asigurării igienei și 

dezinfecției, alte materiale de protecție etc., în vederea asigurării unei funcționări optime a întregii activități. 

 

Oportunitatea este justificată de nevoile de satisfacere a securității sănătății beneficiarilor și a personalului 

din centrele rezidențiale de copii și adulți, de luarea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu Covid 19 

și este determinată de imperativul completării/achiziționării de echipamente de protecție și soluții 

dezinfectante, de primă necesitate și care să respecte normativele în vigoare. 

 

 

 



 

 

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

- Furnizare echipamente de protecție specifice crizei sanitare COVID-19 necesare funcționării în 

codiții optime a centrelor rezidențiale din cadrul DGASPC Gorj; 

- Servicii de informare și publicitate; 

- Management de proiect.        

 

Cadrul legal general de reglementare este asigurat de prevederile: 

- art. 173, alin. 1, lit. b), corelat cu art. 173, alin. 5, lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

ulterioare; 

- Ordonanței de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 

mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului 

SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte 

nomative; 

- 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 „Gestionarea crizei sanitare COVID-19 

la nivelul DGASPC Gorj”  propus spre finanțare prin intermediul Programului Operațional Infrastructură 

Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 

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

oportun şi întocmit cu respectarea prevederilor legale, drept pentru care propunem aprobarea lui în forma 

prezentată. 

 

Director executiv, 

Giurgiulescu Ileana–Claudia  
Director executiv, 

Ungureanu Victoria 

Director executiv, 
Marcău Costel 

 

 


