
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
    Nr.4035/13.03.2023 
 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr.73/2023 
pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 
îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru 
realizarea proiectului 

 
 Având ȋn vedere : 
- referatul de aprobare nr.4035/13.03.2023 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr.5758/09.03.2023, înregistrată 

la Consiliul județean Vaslui sub nr.3936/10.03.2023; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare 

nr.4114/14.03.2023 din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean;  
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, 
protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de 
interes judeţean și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte 
și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art.173 alin.(1) lit.b), d) și e), alin.(5). lit.c)  și alin.(7) lit.a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
                - Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: MS-0023  
Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-
născuți; 
               în temeiul art.182 și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă proiectul „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 
îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta C12 
– Sănătate, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - I2.3 – Secții de 
terapie intensivă pentru nou-născuți, apelul de proiecte MS-0023. 

Art.2. – Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat pentru realizarea 
proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului 
de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
260.163,75 lei (inclusiv TVA), din care suma de 240.600,15 lei (inclusiv TVA) reprezintă 



valoarea cheltuielilor eligibile și suma de 19.563,60 lei (inclusiv TVA) reprezintă valoarea 
cheltuielilor neeligibile.  

Art.4. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui în cuantum de 19.563,60 lei (inclusiv TVA), reprezentând valoarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului. 

Art.5. - Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 
îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al 
liderului de parteneriat - Spitalul Județean de Urgență Vaslui. 

Art.6. – Liderul de parteneriat va asigura toate resursele financiare necesare 
implementării proiectului.  

Art.7. – Se certifică valorile menționate în Cererea de Finanțare pentru: gradul de 
ocupare al secției de terapie intensivă pentru nou-născuți – 146,38; rata pacienților secției 
de terapie intensivă pentru nou-născuți – 40,10; mortalitatea neonatală precoce (0-6 zile) 
la 1000 născuți vii – 1,4; mortalitatea neonatală (0-27 zile) la 1000 născuți vii – 2,5; 
mortalitatea postneonatală (28 – 365 zile) la 1000 născuți vii – 3,0; născuți vii la 1000 
femei în vârstă fertilă – 69,1; rata de nupțialitate la 1000 de locuitori – 5,1; în 
conformitate cu raportările oficiale ale Spitalului Județean de Urgență Vaslui și ale 
Direcției de Sănătate Publică Vaslui, aferente anului de referință 2018 și cu anexele nr.14 -
16 la Ghidul beneficiarului. 

Art.8. - Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.2, în numele și pentru Județul 
Vaslui. 

Art.9. – Se mandatează doamna Ana–Smaranda Rinder, managerul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui, să semneze toate actele necesare depunerii cererii de 
finanțare, încheierii și executării contractului de finanțare, în numele spitalului și al 
parteneriatului.    

Art.10. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui 
consiliului județean și Spitalului Județean de Urgență Vaslui. 

Art.11. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia 
pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 

            
                                                                                         Vaslui, ___________ 2023 

 
                PREȘEDINTE, 

                     Dumitru Buzatu 
                                                                                          Avizat pentru legalitate:                                                                                  
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                                           Diana-Elena Ursulescu 

 
 

  Direcția Administrație Publică, 
                                                                Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și 

îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                                                                                  Director executiv, 
                                                                                         Mihaela Dragomir                                                                                             

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre   
       este necesar votul majorității absolute.    
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                                                                                               Anexă  
                                                                                                la Hotărârea nr.____/2023 

 
Acord de Parteneriat 

 
 

Încheiat între, 
 

Județul Vaslui – cu sediul în municipiul Vaslui, strada Ștefan cel Mare, nr. 79, Județul 
Vaslui, codul fiscal 3394171, reprezentat legal de domnul Dumitru Buzatu, în calitate de 
președinte al Consiliului Județean Vaslui, denumit în continuare “Ordonator principal de credite 
Județul Vaslui” (Partener) 
și 

Spitalul Județean de Urgență Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ștefan cel 
Mare, nr. 233, Județul Vaslui, cod poștal: 730006, telefon: 0235312120, fax: 0235314632, cod 
fiscal 3551942, având contul de virament nr. RO13TREZ65621F335000XXX, deschis la 
Trezoreria Vaslui, reprezentat de Ana-Smaranda Rinder, în calitate de manager, denumit în 
continuare ”Solicitant” (Lider de Parteneriat), 

 
denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”, 
 
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 
implementării Proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea 
programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, în cadrul Investiției specifice 
I.2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională - Componenta 12: Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României, după cum urmează: 
 
Art. 1 – Obiectul Acordului 
(1) Prezentul Acord de Parteneriat, denumit ȋn continuare “Acordul”, definește drepturile și 
obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 
implementării Proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea 
programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, denumit în continuare 
”Proiect”.   
(2) Prin prezentul Acord, Ordonatorul principal de credite Județul Vaslui împuternicește 
Solicitantul (Lider de Parteneriat) Spitalul Județean de Urgență Vaslui în vederea realizării 
documentației aferente Proiectului prevăzut la alin. (1), precum și încărcarea Dosarului de 
finanțare aferent acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică 
I.2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. 2.736/2022.  
 
Art. 2 – Durata Acordului  

(1)  Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până 
la data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) este implementat, prin îndeplinirea condițiilor 
privind sustenabilitatea și durabilitatea acestuia, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2026. 
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(2)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și Reziliență 
al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins.  

Art. 3 – Principalele responsabilități ale Părților 

(1)  Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
în vederea asigurării obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor 
acestora.  
(2)  În vederea îndeplinirii obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  
legislația națională și europeană aplicabilă.  
(3)  Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 
transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în 
ceea ce privește cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi 
desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării 
Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României. 

Art. 4 – Drepturile și Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 

(1) Ordonator principal de credite își rezervă dreptul de a verifica informațiile și documentele 
aferente Dosarului de finanțare întocmit de către Solicitant, precum și stadiul de implementare 
a Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord.  
(2) Ordonator principal de credite va realiza toate demersurile necesare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în vederea semnării hotărârii de aprobare a Proiectului, prevăzută 
în Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.736/2022 pentru aprobarea Ghidului 
beneficiarului pentru investiția specifică: I.2.3 Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți din 
cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională – Componenta 12: Sănătate – Investiția 
I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, în funcție de specificul acestuia. 

Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Solicitantului  
(1) Solicitantul este responsabil de informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare 
aferent Proiectului, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I.2.3 
Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. 2.736/2022, precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
(2) Solicitantul este obligat să depună Dosarul de finanțare aferent Proiectului, în termenul 
prevăzut de Ghidul solicitantului prevăzut la alin. (1).  
(3) Solicitantul este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de implementare și 
monitorizare a proiectelor în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului prevăzut la alin. 
(1). 
(4) Solicitantul este obligat să respecte toate drepturile și obligațiile care aferente participării la 
apelul de proiect aferent Investiției specifice I.2.3 Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți 
din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția 
I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României. 
(5) Solicitantul are dreptul de a încărca Dosarul de finanțare aferent Proiectului pe platforma 
dedicată apelurilor de proiecte finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României, https://proiecte.pnrr.gov.ro.  
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Art. 7 – Dispoziții finale  
 
(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie să fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii. 
(3) Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
 
 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., prezentul Acord, în două 
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

   Ordonator principal de credite  
        Județul Vaslui - Partener 
                 Președinte, 
 Dumitru Buzatu 
 
                    
               

                                      Solicitant 
                  Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
                               Lider de Parteneriat 
                              Manager,  
                              Ana-Smaranda Rinder 

 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.4035/13.03.2023          
    

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente 

medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului 
de Urgență Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de 

parteneriat pentru realizarea proiectului 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții finanțate prin 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României pentru Componenta 12 - Sănătate, a 
lansat apelul de proiecte MS-0023 aferent finanțării secțiilor de terapie intensivă pentru 
nou-născuți, Investiția I2, Investiția specifică: I2.3.  

Obiectivul general al apelului de proiecte presupune modernizarea, extinderea și 
furnizarea de echipamente noi pentru 25 de unități de terapie intensivă neonatală pentru 
pacientul critic neonatal, în vederea tratamentului adecvat. În mod specific, subinvestiția 
va acoperi extinderea capacității infrastructurii spitalicești dedicate pacienților critici nou-
născuți cu 124 de paturi suplimentare (inclusiv infrastructura și echipamentele aferente), 
dotarea a minim 90 de paturi existente cu aparatura medicală adecvată, precum și 
îmbunătățirea programului de screening (retinopatie de prematuritate, maladii congenitale 
de cord) prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă, 
achiziționarea a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală de nivel III, 
construirea/amenajarea și dotarea a 8 centre regionale de training care au ca scop 
formarea continuă a cadrelor medicale pentru tratarea corespunzătoare a pacienților nou-
născuți în stare gravă. 

Solicitanții eligibili sunt unitățile sanitare publice din subordinea: 
- unităților administrativ-teritoriale, definite conform O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, și constituite potrivit Legii 
nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și  

- parteneriatelor dintre autoritățile și instituțiile publice centrale și locale. 
 Solicitantul poate accesa finanțare în cadrul acestui apel pentru următoarele 
componente: 
- creșterea capacității secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți; 
- dotarea secțiilor/compartimentelor de terapie intensivă nou născuți existente; 
- centre de formare; 
- screening. 
 Spitalul Județean de Urgență Vaslui, în parteneriat cu Județul Vaslui, prin Consiliul 
Județean Vaslui, intenționează să depună o cerere de finanțare în cadrul acestui apel de 
proiecte, pentru componenta 4 – Screening. Alocarea financiară totală este de 31.085.460 
lei (fără TVA), respectiv 1.282.892 lei (fără TVA)/proiect, pentru maternități, în vederea 
dotării cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening. 
 Obiectivul proiectului propus spre aprobare constă în îmbunătățirea programului de 
screening prin dotarea infrastructurii existente cu aparatură medicală cu un consum redus 
de energie, modernă și corespunzătoare pentru a asigura condiții mai bune de 
diagnosticare și tratament al micilor pacienți.  

Valoarea totală a proiectului este în cuantum de 260.163,75 lei (inclusiv TVA), din 
care valoarea cheltuielilor eligibile este în cuantum de 240.600,15 lei (inclusiv TVA), iar 
valoarea cheltuielilor neeligibile este în valoare de 19.563,60 lei (inclusiv TVA).  

În conformitate cu prevederile Ghidului beneficiarului și ale cerințelor din Grila de 
evaluare, pentru accesarea acestei surse de finanțare nerambursabile, este necesar să fie 
încheiat un acord de parteneriat între unitatea sanitară și ordonatorul principal de credite 
în care să fie menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe 



platforma dedicată, în forma prezentată în anexa la proiectul de hotărâre, dar și 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect. Liderul de parteneriat poate să 
fie orice entitate parte a acordului de parteneriat, inclusiv unitatea sanitară. Prin 
intermediul acestui proiect vor fi achiziționate următoarele dotări: mixer de aer-oxigen 
pentru sală de nașteri și pentru sală operații cezariene, monitor semne vitale sală naşteri, 
monitor semne vitale sală operații cezariene, ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-
100%, incubator de transport.  

Precizăm că termenul limită de depunere a cererii de finanțare este 14.04.2023. 
    Ținând cont de cele mai sus menționate, considerăm că este necesară și oportună 

promovarea acestui proiect de hotărâre. 
II.  Impactul socio-economic:  
Realizarea proiectului va contribui la îmbunătățirea continua a calității actului medical 

și creșterea satisfacției pacienților (atât a copiilor critici, cât și a părinților) și, de 
asemenea, reducerea costurilor. Acest proiect va îmbunătăți accesul la tratament al nou-
născuților cu afecțiuni critice, de la 64% la 83%, ceea ce înseamnă o creștere cu 30% a 
numărului de bebeluși care vor avea acces la asistența medicală adecvată.     
    III.  Impactul financiar asupra bugetului județului: 

Județului Vaslui nu îi revin cheltuieli în cadrul proiectului. Valoarea totală a 
cheltuielilor neeligibile, în sumă de 19.563,60 lei (inclusiv TVA), va fi susținută financiar 
din bugetul propriu al liderului de parteneriat, Spitalul Județean de Urgență Vaslui. 
Această valoare reiese din bugetul proiectului pus la dispoziție de către spital. 

 IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu este 

cazul. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și   

funcționare preconizate: 
       După adoptare, hotărârea va fi comunicată, prin intermediul secretarului general al 
județului, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de 
legalitate și Spitalului Județean de Urgență Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
 Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că este necesară și oportună 

inițierea proiectului de hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea 
adoptării în prima ședință ordinară a autorității deliberative județene.   
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.4114/14.03.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale 

adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, 
a cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat  

pentru realizarea proiectului 
 
 

        În conformitate cu  art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea proiectului „Dotare cu echipamente medicale adecvate pentru 
îmbunătățirea programului de screening în cadrul Spitalului de Urgență Vaslui”, a 
cheltuielilor legate de proiect și a încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea 
proiectului, constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea socio-economică a 
județului/atribuții privind cooperarea interinstituțională pe plan intern; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: Județului Vaslui nu îi revin cheltuieli în cadrul 
proiectului. Valoarea totală a cheltuielilor neeligibile, în sumă de 19.563,60 lei (inclusiv 
TVA), va fi susținută financiar din bugetul propriu al liderului de parteneriat, Spitalul 
Județean de Urgență Vaslui. Această valoare reiese din bugetul proiectului pus la dispoziție 
de către spital. 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, 
regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat 
respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- art. 173 alin. (1) lit. b), d) și e), alin (5). lit. c) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: MS-
0023 Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Investiția I2 – Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 – Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți. 

 Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și poate fi propus spre 
dezbatere plenului Consiliului Judeţean Vaslui.      
 

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat - Agafiței Emilian Director executiv           14.03.2023  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef serviciu 14.03.2023  
Întocmit – Enache Andreea Consilier 14.03.2023  
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Extras din Ghidul beneficiarului – cod apel MS-0023, Anexa 10 
 

Acord de Parteneriat 
- model   - 

 
Încheiat între, 

 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII – având sediul in Str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, Sector 

1, București, tel: 021/307.25.00, cod fiscal 4266456, având contul de virament nr. 
RO70TREZ70023660120XXXXX, deschis la DTMB, reprezentat de Prof. univ. Dr. 
Alexandru Rafila, în calitate de ministru, denumit în continuare “Ordonator principal de 
credite” 
și 

................................................................................., cu sediul în ......................., Str. 
.........................................., Nr. .............., cod poștal: .................., telefon: ..........................., fax: 
............................, cod fiscal .........................., având contul de virament nr. ......................... 
..............., deschis la .................................., reprezentat de   .................................., în calitate de 
............................., denumit în continuare ”Solicitant”, 

 
denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”, 
 
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 
implementării Proiectului ”...............................................”, în cadrul Investiției specifice I. ...... . 
...... - .............................................................., din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României, după cum urmează: 
 
Art. 1 – Obiectul Acordului 
(1) Prezentul Acord de Parteneriat, denumit ȋn continuare “Acordul”, definește drepturile și 
obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 
implementării Proiectului ......................................................................................, denumit în 
continuare ”Proiect”.   
(2) Prin prezentul Acord, Ordonatorul principal de credite împuternicește Solicitantul în vederea 
realizării documentației aferente Proiectului prevăzut la alin. (1), precum și încărcarea Dosarului 
de finanțare aferent acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică 
I. ..... . ..... - ........................................................................ din cadrul Pilonului V: Sănătate și 
reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul 
ministrului sănătății nr. ............/2022.  
 
Art. 2 – Durata Acordului  

(1)  Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până 
la data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) este implementat, prin îndeplinirea condițiilor 
privind sustenabilitatea și durabilitatea acestuia, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2026. 
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(2)  Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 
Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și Reziliență 
al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins.  

Art. 3 – Principalele responsabilități ale Părților 

(1)  Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, 
în vederea asigurării Obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor 
acestora.  
(2)  În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  
legislația națională și europeană aplicabilă.  
(3)  Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, 
transparență și rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în 
ceea ce privește cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi 
desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării 
Proiectului, în interesul realizării acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare și 
Reziliență al României. 
 

Art. 4 – Drepturile și Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 

(1) Ordonator principal de credite își rezervă dreptul de a verifica informațiile și documentele 
aferente Dosarului de finanțare întocmit de către Solicitant, precum și stadiul de implementare 
a Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord.  
(2) Ordonator principal de credite va realiza toate demersurile necesare, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, în vederea semnării Hotărârii de aprobare a Proiectului, prevăzută 
în Anexa nr. ..... la Ordinul ministrului sănătății nr. ......./2022 pentru aprobarea Ghidului......., 
în funcție de specificul acestuia. 
 

Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Solicitantului  
(1) Solicitantul este responsabil de informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare 
aferent Proiectului, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I. ..... . 
..... - ........................................................................ din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 
publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului 
sănătății nr. ............/2022, precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  
(2) Solicitantul este obligat să depună Dosarul de finanțare aferent Proiectului, în termenul 
prevăzut de Ghidul solicitantului prevăzut la alin. (1).  
(3) Solicitantul este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de implementare și 
monitorizare a proiectelor în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului prevăzut la alin. 
(1). 
(4) Solicitantul este obligat să respecte toate drepturi și obligațiile care aferente participării la 
apelul de proiect aferent Investiției specifice I. ..... . ..... - ....................................... 
................................. din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 
12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de 
Redresare și Reziliență al României. 
(5) Solicitantul are dreptul de a încărca Dosarul de finanțare aferent Proiectului pe platforma 
dedicată apelurilor de proiecte finanțate din Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României, https://proiecte.pnrr.gov.ro.  
 
Art. 7 – Dispoziții finale  
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(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie 
transmisă în scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 
primirii. 
(3) Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării. 
(4) Anexele ...... - ........ fac parte integrantă din prezentul Acord, iar cazul unor neconcordanțe 
între Anexe și Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.   
 
 
 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., la sediul Ministerului Sănătății, 
prezentul Acord, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 
 
 
 

   Ordonator principal de credite  
           Ministerul Sănătății  
   
            Ministrul sănătății  
Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA 
 

                                      Solicitant 
                             ........................................ 
  
                            ......................................... 
                            ......................................... 

 
 

 



 
 
 

Extras din Ghidul beneficiarului – cod apel MS-0023, Anexa 11 
 

 
Model orientativ de Hotărâre de aprobare a proiectului 

 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  

-model orientativ- 

PROIECT <Titlu proiect> 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ   

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 

COMPONENTA: 12 - Sănătate 

INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

Investiția specifică: I2.3: Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți 

HOTĂRÂREA NR. <..>/<DATA> 

 

PREAMBUL 

 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

ART 1. Se aprobă proiectul < Titlu proiect > în vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național 
De Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice- I2.3: Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, apelul de proiecte MS-0023. 

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului <Titlu proiect>, în cuantum de <suma în cifre> lei 
(inclusiv TVA). 

 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a <.................>, reprezentând achitarea tuturor 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 

 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
<Titlu proiect>, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
................... 

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 

 



 
 
 

ART. 6. Se certifică valorile menționate în Anexa 1. Cererea de Finanțare pentru: 

........... 

............. 

.............. 

....................... 

în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente anului de referință ........... 

 

ART 7. Se împuternicește .............. <Nume și prenume> ........... să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanţare în numele <.............> şi al Partenerului, dacă este cazul. 

 

 

ART 8. (daca este cazul) Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul <Municipiul/Judeţ/ 
Oraş> în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarul/ Președintele <Nume și prenume> <Municipiul/Judeţ/ Oraş/..> 
- .... 

ART 9. (daca este cazul)Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
CL/CJ <Municipiul/Judeţ/ Oraş/ ...> şi publicare pe site-ul propriu Primăriei/ Consiliului Judeţean 
al <Municipiului/Judeţ/ Oraş/...>.  

 

ART 10. (daca este cazul) Se aprobă Acordul de parteneriat nr...../data de...., anexa nr...la 
prezenta hotărâre . 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, <DATA>, cu un număr de ... voturi pentru, voturi 
abţineri..., voturi împotrivă ..., din totalul de ... consilieri / membri prezenţi. 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 

.......................... 

 

 

SECRETAR 

.............. 

 

 

 


