
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

 
H O T Ă R Â R E  

privind aprobarea parteneriatului și Acordului de Parteneriat între Ministerul Sănătății, 

Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova şi Unitatea Administrativ - Teritorială 

Judeţul Dolj în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului 

integrat al  SCJU Craiova” 
 

 Consiliul Judeţean Dolj, întrunit în şedinţă ordinară; 

           având în vedere raportul nr. 31710/18.11.2011 al Direcţiei Afaceri Europene, 

Dezvoltare Regională, Proiecte cu Finanţare Internaţională privind aprobarea Acordului 

de Parteneriat în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale a 

ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova”, ce urmează a fi depus de către Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Craiova în cadrul Investiției specifice I1.3. Unități de 

asistență medicală ambulatorie, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 

instituțională  - Componenta 12: Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al 

României,  raportul Serviciului juridic nr. 31933/21.11.2022, precum şi avizul comisiilor 

de specialitate, 

în baza art.1 din O.G. nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice 

de interes judeţean şi local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

în temeiul art. 173 alin 1 lit. f), art.182 și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

            ART.1 Se aprobă parteneriatul  și Acordul de parteneriat între Ministerul 

Sănătății – Partener 2, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - Lider de Parteneriat 

- Partener 1 şi Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Dolj - Partener 3, în vederea 

depunerii proiectului, conform anexei la prezenta hotarâre, ce constituie parte integrantă 

din aceasta. 

           ART. 2  Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Dolj, domnul Dorin-

Cosmin Vasile să semneze Acordul de parteneriat în numele Unității Administrativ-

Teritoriale Judeţul Dolj. 

    ART. 3  Prezenta hotărâre se va comunica în vederea ducerii sale la îndeplinire, 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova. 

 

             Nr.______                                                Adoptată la data de _____________   

        

      PREŞEDINTE,                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                           SECRETAR GENERAL 

AL JUDEȚULUI, 

 

     DORIN-COSMIN VASILE                             CRISTIAN-MARIAN ȘOVĂILĂ 



 
CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ                                                      SE APROBĂ 

DIRECŢIA AFACERI EUROPENE,                                                       PREŞEDINTE 

DEZVOLTARE REGIONALĂ,   

PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ                DORIN-COSMIN VASILE 

Nr. 31710/ 18.11.2022 

 

RAPORT 

privind aprobarea parteneriatului și Acordului de Parteneriat între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic 

Județean de Urgență Craiova şi Unitatea Administrativ - Teritorială Judeţul Dolj în cadrul proiectului 

”Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova” 

 

 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova intenționează să depună proiectul ”Dotarea cu 

echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova”, în cadrul cadrul Investiției 

specifice I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 

instituțională  - Componenta 12: Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 

Conform adresei SCJUC nr. 53876/18.11.2022, atașata prezentului raport, spitalul solicită UAT 

Județul Dolj încheierea unui Acord de parteneriat pentru depunerea, respectiv implementarea 

proiectului menționat mai sus, invocând  prevederile Ghidului solicitantului dar și corespondența cu 

reprezentantul Ministerului Sănătății. 

Ghidul solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medical prevede că “Pentru depunerea 

proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro va fi necesar să fie realizat un parteneriat între 

unitatea sanitară, ordonatorul principal de credite și/sau UAT în care să fie menționat liderul de 

parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicata”. De asemenea, conform 

corespondenței Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova cu dl. As. Univ. Dr. Alexandru 

ROGOBETE – Consilier Ministru în cadrul Ministerului Sănătății, atașată prezentei, Acordul de 

parteneriat aferent acestui proiect se va semna de către cele trei părti, respectiv Ministerul Sănătății în 

calitate de ordonator principal de credite, Spitalului Clinic Județean de Urgență Craiova în calitate de 

Solicitant și UAT, în speță UAT Județul Dolj, în calitate de proprietar al infrastructurii spitalului. 

Astfel, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova va fi Lider de parteneriat în cadrul acestui 

acord de parteneriat si va avea deptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 

Menționăm că UAT Județul Dolj nu va implementa nicio activitate și nu va avea nicio 

contribuție financiară în cadrul acestui proiect.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 DIRECTOR EXECUTIV,                                                      

  Daniela Baluță                                                                                          

   

 

                                                                                                     Întocmit, 

                                                                                                    Ivona Thorwachter                                                



CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ 

D.J.A.L.S. – Serviciul juridic, Administraţie Locală      

Nr.31933/21.11.2022 

                      

   VIZAT 

  DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                    Adriana-Cristina Vărgatu 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea  parteneriatului și Acordului de Parteneriat 

între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova şi Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj - în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente 

medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova” 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, Direcția Juridică – Serviciul Juridic, Administraţie Locală în calitatea 

sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Dolj, a 

analizat proiectul de hotărâre privind privind aprobarea parteneriatului și Acordului de 

Parteneriat între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova şi Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj - în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale 

a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova” propus de Președintele Consiliului Județean Dolj și 

a constatat următoarele: 

 

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea parteneriatului și Acordului de Parteneriat 

între Ministerul Sănătății, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova şi Unitatea 

Administrativ Teritorială Judeţul Dolj - în cadrul proiectului ”Dotarea cu echipamente 

medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU Craiova”. 

2) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  

în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre. 

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/normele aplicabile 

domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

- art.1 din O.G. nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes 

judeţean şi local, cu modificarile si completarile ulterioare; 

-art. 173 alin 1 lit. f), art.182 și art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a serviciului 

juridic: nu este cazul. 

4 )  Prin prezentul Raport de specialitate, Serviciul Juridic avizează FAVORABIL. 

 

         Avizat         

     Șef Serviciu Juridic 

     

               Daiana Stoica                         Întocmit 

                                                                                                   Consilier juridic 

 

                             Mioara-Veronica Manea 
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Anexa la Hotarârea nr._____________ 

Acord de Parteneriat 

 

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”/ Partener 2 

și 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA, cu sediul în 

Municipiul Craiova, Str. Tabaci, Nr. 1, cod poștal: 200642, telefon: 0251502200, fax: 

0251534523, cod fiscal 5002142, având contul de virament nr. 

RO44TREZ29120F330800XXXX, deschis la Trezoreria Craiova, reprezentat de   Dr. 

Georgescu Eugen-Florin, în calitate de Manager, denumit în continuare ”Solicitant”/ Lider 

de parteneriat/Partener 1 

și 

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDEȚUL DOLJ, cu sediul în 

Municipiul Craiova, Calea Unirii, Nr. 19, cod poștal: 200585, telefon: 0251.408.231, fax: 

0251.408.241, cod fiscal 4417150, având contul de virament nr. 

RO15TREZ24A660601710101X, deschis la Trezoreria craiova, reprezentat de dl. Vasile Dorin-

Cosmin, în calitate de Președinte al Consiliului Județean Dolj, denumit în continuare 

„proprietar infrastructura spital”,  potrivit dispozitiilor art.1 din O.G. nr. 70/2002 privind 

administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificarile si 

completarile ulterioare/ Partener 3  

 

denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”, 

 

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 

implementării Proiectului ”Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  SCJU 

Craiova”, în cadrul Investiției specifice I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie, 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 “ Dotarea cu echipamente medicale a ambulatoriului integrat al  

SCJU Craiova”, denumit în continuare ”Proiect”.   

(2) Prin prezentul Acord, se desemneaza SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 

CRAIOVA Lider de parteneriat si se 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 

I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 
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instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul 

ministrului sănătății nr. 2.735/2022.  

 

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. 

(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. 11 la Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022 pentru aprobarea Ghidului Ghidul 

beneficiarului ÎN CADRUL APELURILOR DE PROIECTE – COD APEL: MS-0013, Pilonul V: 

Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I1. 

Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică: I1.3. Unități de 

asistență medicală ambulatorie. 

 

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 I1.3. 

Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență 

instituțională  - Componenta 12: Sănătate - Investiția I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale 

prespitalicești, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul 

ministrului sănătății nr. 2735/2022, 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). 
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(4) Solicitantul este obligat să respecte toate drepturile și obligațiile aferente participării la apelul 

de proiect aferent Investiției specifice I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie din cadrul 

Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - I1. Dezvoltarea 

infrastructurii medicale prespitalicești, Planul Național de Redresare și Reziliență al României. 

(5)Solicitantul realizeaza achizitiile publice de echipamete si materiale pentru dotarea 

ambulatoriului integrat prin Biroul de achizitii publice propriu. 

(6) 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. 6 – Drepturile și Obligaţiile Partenerului 3 

(1) Partenerul 3 este obligat să furnizeze liderului de proiect informații sau documente, la 

solicitarea Liderului de parteneriat. 

(2) Partenerul 3 nu aloca fonduri financiare pentru realizarea proiectului ce face obiectul 

prezentului acord. 

Art.7 Proprietatea  
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a 

acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale.  

(2) Părţile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate 

din finantarea nerambursabilă, la locul de desfasurare a proiectului şi exclusiv in scopul pentru 

care au fost achizitionate.  

(3) Partile au obligatia să nu instrăineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a 

obținerii finanțării prin Planul National de Redresare si Rezilienta, COMPONENTA: 12 – 

Sănătate, INVESTIȚIA: I1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția 

specifică: I1.3. Unități de asistență medicală ambulatorie pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 

data efectuării plăţii finale.  

 

Art. 8 Confidentialitate  

(1) Părtile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze in strictă confidentialitate 

informatiile primite in cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină 

orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părtile inteleg să utilizeze 

informațiile confidențiale doar in scopul de a-și îndeplini obligatiile din prezentul Acord de 

Parteneriat.  

 

Art. 9 Legea aplicabilă  

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

(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină in scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act aditional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 

circumstante au loc şi nu au putut fi prevăzute in momentul in care sa încheiat prezentul Acord 

de Parteneriat. 

 

Art.10 Modificari ale acordului de parteneriat 

(1) Pe durata prezentului acor părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act aditional, oricând apar circumstanțe ce nu au putut fi prevăzte la 

momentul încheirii prezentului acord. 

 

Art. 11 – Dispoziții finale  

(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie 

transmisă în scris. 

https://proiecte.pnrr.gov.ro/
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(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, .............................., la sediul Ministerului Sănătății, 

prezentul Acord, în trei exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Ordonator principal de credite  

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  

   

Ministrul sănătății  

Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA 

 

 

Solicitant 

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE 

URGENȚĂ CRAIOVA 

 

Manager 

Dr. Eugen Florin GEORGESCU  

 

Partener 

UNITATEA ADMINISTRATIV-

TERITORIALA JUDEȚUL DOLJ 

 

Președinte al Consiliului Județean Dolj 

dl. Dorin-Cosmin VASILE  

 

 




