
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

     
    PROIECT 

 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic 

de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din 
fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”   

 
 
 

    Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit de îndată, în şedinţa 
extraordinară din data de 22.05.2020; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.72963/2020, raportul nr.72971/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și nr.73129/2020 al Directiei Juridice, 
Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se propune aprobarea 
proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  
prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”;  
 În conformitate cu prevederile Decretului nr. 195/2020 al Preşedintelui României 
privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, Decretul nr. 240/2020 al 
Presedintelui Romaniei privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei,  
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 11/ 2020 privind stocurile de urgenţă medicală, 
precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri 
europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgenţă, Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.555/2020 privind aprobarea Planului de 
măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a 
Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii 
testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările 
ulterioare, GhidulUI Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul 
pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020, aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene 
nr. 613/15.05.2020, Pachetului de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării 
regulilor de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde 
bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate publică 
în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale Regulamentului privind 
Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor (1303/2013),  Comunicării CE (2020/C 
108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului privind achiziţiile 



  

publice în situaţia de urgenţă legată de criza COVID-19, Regulamentului nr.460/2020, 
art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente 
situaţiei de urgenţă cauzate de criza Covid 19, Legii nr. 98/2016 2016 privind achiziţiile 
publice ,  Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Directivei 2014/24/UE a 
Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice 
şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE, Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt 
descrise şi în Comunicarea CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru 
utilizarea cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza 
COVID- 19,  Regulamentului (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire 
a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 2020, Regulamentului (UE) nr. 
1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 
stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor 
dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, Regulamentului (UE) nr. 
1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
Fondul de Coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, Hotărârea 
Guvernului nr.399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, Legii 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 
1043/2010 privind aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificările şi completările ulterioare şi  Hotărârii Guvernului nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.40/2015, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Potrivit Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.311/2010 
privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia a resurselor 
materiale, umane si financiare şi nr.239/2010 privind preluarea ansamblului de atribuţii şi 
competenţe, constând în managementul asistenţei medicale ale Spitalului Clinic 
Municipal „Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie „Victor Babeş” şi Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova,   din 
subordinea Ministerului Sănătăţii şi Direcţiei de Sănătate Publică Dolj, către Consiliul 
Local al Municipiului Craiova  

   În temeiul art.129, alin.2, lit.b şi d coroborat cu alin.4 lit.a şi alin.7 lit.c, art.139, 
alin.3 lit.a, art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ;  
 

 



  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
  Art.1.Se aprobă proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare 
din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”,  
în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură 
Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul 
pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19, având indicatorii prevazuţi în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  Art.2.Se aprobă valoarea totală a proiectului prevăzut la art.1, în cuantum de 13.294.472 
lei. 

 Art.3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile, cat si orice alta cheltuială ce poate 
apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru implementarea  
proiectului prevăzut la art.1, se vor asigura din bugetul propriu al unităţii 
administrativ teritoriale - Municipiul Craiova.   

   Art.4. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte şi 
Direcţia Economico-Financiară şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor 
aduce la îndeplinire prevederile prezentei  hotărâri. 
 
 

 
 
 

 
                   INIŢIATOR,  AVIZAT, 
                      PRIMAR,   SECRETAR GENERAL, 
                 Mihail GENOIU    Nicoleta MIULESCU 

   



MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 72963/21.05.2020 

 

          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare 

din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 

 

 

 In contextul evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale 

determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, Comisia Europeană a 

propus mobilizarea fondurilor aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-

o manieră flexibilă la nevoile apărute în contextul pandemiei în sanatate intrucat 

trebuiau luate masuri suplimentare de prevenire şi limitare a posibilelor cazuri de 

infecţii cu impact major asupra stării de sănătate publică. 

 Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului, precum şi a 

efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populaţiei , poate fi realizată doar 

prin asigurarea disponibilităţii aparaturii şi dispozitivelor medicale,  in 

conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 

sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19 si a prevederilor Ghidului Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de 

gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii 

populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul 

Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

 corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat 

prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020 pot fi decontate 

din fonduri europene  cheltuielile efectuate   pentru  dotarea unităţilor sanitare 

publice   cu echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi de protecţie 

medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru 

decontaminare şi suport triaj.  

 Tocmai de aceea , sustinerea financiara a unitatilor sanitare aflate in 

subordinea Consiliului Local al Municipiului Craiova constituie o oportunitate 

pentru ca acestea sa acceseze fonduri europene in scopul dotarii cu aparatura 



medicala si de protectie medicala necesare pentru tratamentul pacienţilor cu 

infecţie COVID – 19 şi pentru gestionarea situaţiei de urgenţă provocată de criza 

COVID – 19 la nivelul unităţilor sanitare . 

In conformitate cu prevederile art. 134 , alin. (4) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in caz de 

forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea intereselor locuitorilor 

comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori 

în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 

local, convocarea acestuia pentru şedinţa extraordinară, prin excepţie de la 

prevederile alin. (3) lit. b), se face de indata.  

Totodată, potrivit prevederilor Programului Operaţional Infrastructură Mare 

(POIM) 2014-2020, în categoria riscurilor pentru care se asigură dotarea 

echipajelor de intervenţii la dezastre, sunt  cuprinse, conform Evaluării Naţionale a 

Riscurilor, inclusiv riscurile de epidemii şi zoonoze. 

Tinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter 

excepţional, în domeniul sanatatii, pentru limitarea infectării cu coronavirusul 

SARS-CoV-2 în rândul populaţiei ar avea un impact deosebit de grav, în principal 

asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al 

persoanelor, se impune convocarea de indata a consiliului local . 

 Fata de cele mentionate, propun aprobarea proiectului  „ COmbaterea 

VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în vederea 

finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-

2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei 

cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a 

crizei sanitare COVID-19  si asigurarea din bugetul local a sumelor reprezentând 

cheltuieli neeligibile cat si orice alta cheltuiala ce poate apărea pe durata de 

valabilitate a contractului de finantare  .   

 

 

  Pt. Director Executiv,     Intocmit, 

          Pirvu Nelu     Cristiana Ghitalau 

               Insp. Oana Radulescu 

   

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr.72971/21.05.2020 

 
 
          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 

 
 

RAPORT 

privind aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre 

finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 
2014-2020 

 
 Conform aspectelor comunicate prin scrisoarea Comisiei Europene nr. 
Ares(2020)1847818 privind iniţiativa de investiţii de răspuns la pandemia cu 
coronavirusul COVID-19, Comisia Europeană a propus mobilizarea fondurilor 
aferente politicii de coeziune pentru a răspunde într-o manieră flexibilă la nevoile 
apărute în contextul pandemiei în sectoarele cele mai afectate (ex. sănătate, IMM-
uri, forţa de muncă). 
      Totodată, potrivit prevederilor Programului Operaţional Infrastructură Mare 
(POIM) 2014-2020, în categoria riscurilor pentru care se asigură dotarea 
echipajelor de intervenţii la dezastre, sunt  cuprinse, conform Evaluării Naţionale a 
Riscurilor, inclusiv riscurile de epidemii şi zoonoze. 
      Conform prevederilor pct. 3 al art. 2 din Regulamentul (UE) 2020/460 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 30 martie 2020 de modificare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013 şi (UE) nr. 508/2014 în 
ceea ce priveşte anumite măsuri specifice menite să mobilizeze investiţii în 
sistemele de sănătate ale statelor membre şi în alte sectoare ale economiilor 
acestora ca reacţie la epidemia de COVID-19 (Iniţiativa pentru investiţii ca reacţie 
la coronavirus), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 99/5 din 
31.03.2020, care modifică Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului 
European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 
Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul 
european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 



Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului:  „La articolul 65 
alineatul (10), se adaugă următorul paragraf: „Prin derogare de la alineatul (9 ), 
cheltuielile pentru operaţiunile de sprijinire a capacităţilor de reacţie în situaţii de 
criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 
2020”. 
 In conformitate cu prevederile OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19 si a prevederilor Ghidului Soilicitantului - 
Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 
9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-

19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19  corespunzator  Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020 aprobat prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020 pot 
fi decontate din fonduri europene  cheltuielile efectuate incepand cu data de 
01.02.2020 pana la momentul depunerii cererii de finantare sau care urmeaza a fi 
realizate aferente actiunilor finantabile in cadrului apelului de proiecte de tip A 
pentru  dotarea unităţilor sanitare publice / unităţilor publice de intervenţie 
integrată/  entităţilor publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu 
echipamente şi aparatură medicală, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, 
echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi 
suport triaj, necesare pentru tratamentul pacienţilor cu infecţie COVID – 19 şi 
pentru gestionarea situaţiei de urgenţă provocată de criza COVID – 19 la nivelul 
unităţilor sanitare publice / unităţilor publice de intervenţie integrată, în special, dar 
fără a fi limitate la: 

• Ventilatoare / monitoare medicale / injectomate /infuzomate/  paturi 
suplimentare şi altă  infrastructură de terapie intensivă suplimentară faţă 
de cea existentă în unităţile sanitare, recoltoare / teste extracţie şi 
diagnostic SARS-Cov-2 / substanţe necesare pentru decontaminare / 
biocide, etc; 

• Combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte, vizieră de 
protecţie, mănuşi de unică folosinţă, măşti de protecţie, izolete cu 
presiune negativă pentru transportul pe targă.   

 Prin acest tip de proiecte nu se poate solicita finanţare pentru crearea unor 
secţii noi în cadrul unităţilor sanitare ci exclusiv pentru dotarea suplimentară a 
secţiilor existente la data de 01.02.2020 sau extinderea acestora.  
  Vor fi eligibile doar costurile aferente achizitiilor pentru dotarile relevante in 
combaterea crizei sanitare cauzată de virusul COVID-19, care au fost derulate 
începând cu data de 01.02.2020. 



 Pentru proiecte de tip A, sunt eligibili următorii solicitanţi şi parteneriatele 
între aceştia:  
 - Unităţile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi 
pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 / Unităţile sanitare publice de suportpentru 
pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute înOrdinul 
ministrului sănătăţii nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de 
măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-
19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu 
virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport 
pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - Alte unităţi sanitare publice inclusiv unităţi sanitare cu personalitate 
juridică aferente sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate 
naţională pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea dotării; 
 - Ministerul Sănătăţii / alte autorităţi publice centrale şi autorităţi publice 
locale, sau unităţi aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora 
care au derulat / derulează achiziţii în beneficiul unor unităţi sanitare publice / 
unităţi publice de intervenţie integrată / entităţilor publice implicate în activitatea 
de transfuzie sanguină, pentru care Ministerul Sănătăţii stabileşte necesitatea 
dotării. 
 Bugetul alocat apelului de proiecte este de 300.000.000 euro , iar valoarea 
maximă eligibilă a fiecărui proiect este de 10 milioane euro.  
 Cumulativ, valoare eligibilă a proiectelor aceluiaşi solicitant, individual sau 
în parteneriat, în cadrul apelului nu poate depăşi pragul de 10 milioane euro. 
 Valoarea maximă eligibilă a investiţiilor propuse pentru o unitate sanitară 
publică printr-unul sau mai multe proiecte, indiferent de tipul solicitantului, nu 
poate depăşi 10 milioane euro. 
 Pentru proiectele finanţate în cadrul apelului, se asigură finanţarea integrală 
a cheltuielilor eligibile astfel:  
 - Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 
(FEDR) 100% 
 - Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului (buget de stat) 0% 
 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova ne-a comunicat faptul ca doreste 
achizitionarea de echipamente / dispozitive / aparatură medicală necesare pentru 
tratarea în sistemul medical public a cazurilor de infecţie cu virusul COVID-19 si 
decontarea acestora din fonduri europene in cadrul Programului Operational 
Intrastructura Mare 2014-2020, 2020 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii 
populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 
Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin depunerea 



proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova” 

 Prin situatia necesarului de echipamente medicale si de protectie medicala 
transmisa Municipiului Craiova , Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiovaa 
detaliat dotarile propuse si a explicat modul in care contribuie la realizarea 
programului privind tratarea pacientilor infectati cu coronavirus. 
 A fost , deasemenea , prezentata situatia dotarilor cu echipamente medicale 
si de protectie medicala existenta la nivelul unitatii sanitare inainte de epidemie si 
situatia acestor echipamente achizitionate ulterior datei de 01.02.2020 determinand 
astfel capacitatea suplimentara de ingrijire si tratament exprimata in numar de 
cazuri care necesita spitalizare. 
 Au fost identificati factorii de risc si impactul acestora asupra persoanelor 
influentate pozitiv sau negativ, precum si indicatori fizici constand in numarul de 
bolnavi tratati si estimarea numarului acestora in raport de evolutia extinderii 
pandemiei si necesitatea achizitionarii(inclusiv a celor deja achizitionate) acestor 
echipamente medicale in vederea atingerii indicatorilor respectivi.  
 Pentru a demostra capacitatea financiara de implementare a proiectului si 
sustenabilitatea acestuia Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiovatrebuie sa faca 
dovada includerii in bugetul propriu a valorii proiectului, sa fie in masura sa 
garanteze lichidităţile necesare pentru o finanţare adecvată a proiectului, astfel 
încât să se asigure implementarea cu succes a acestuia şi funcţionarea în viitor, sa 
determine modul în care va fi gestionată investiţia după încheierea proiectului, 
măsurile planificate/luate de către acesta pentru a asigura utilizarea optimă a 
investiţiei în faza de exploatare, capacitatea de a asigura mentenanţa şi păstrarea în 
bune condiţii a echipamentelor , capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea 
investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri, activităţi, orizont de timp), 
dar si determinarea modului în care proiectul se va autosusţine financiar după 
încetarea finanţării solicitate prin cererea de finanţare. 
 În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
României nr. 162/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul 
sănătăţii în vederea descentralizării, a fost transferat ansamblul de atribuţii şi 
competenţe ale Ministerului Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei 
publice locale, concomitent cu asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare 
necesare exercitării acestora. 
  Prin Hotărârea Guvernului României nr. 529/2010 pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative din domeniul sănătăţii a fost aprobată lista 
unitaţilor sanitare publice cu paturi pentru care s-a transferat managementul 
asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale, la poziţiile 148-
150 din această listă regăsindu-se Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, 



Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova 
 Conform Legii nr. 95/2006 bugetele locale participă la finanţarea unor 
cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, reparaţii 
capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale, a 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean sau local, în limita creditelor bugetare 
aprobate cu această destinaţie în bugetele locale.   
 Potrivit Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind 
aprobarea Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare,  anexa 1, 
pct. 1 alin. 1 lit. c spitalul public este unitatea sanitară cu paturi, de utilitate 
publică, cu personalitate juridică, care furnizează servicii medicale. 
  Spitalul public este instituţie publică finanţată integral din venituri proprii şi 
funcţionează pe principiul autonomiei financiare, care presupune inclusiv 
aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, la propunerea managerului 
spitalului, de către ordonatorul de credite ierarhic superior, respectiv conducătorul 
direcţiei de sănătate publică sau ministrul sănătăţii ori, după caz, consiliul local, 
judeţean sau primarul general al municipiului Bucureşti; 
 Avand in vedere : 
 - Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Preşedintelui României privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  
 - Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Presedintelui Romaniei privind 
prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei  
 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei;  
 - Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor 
măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 
coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă  
 - Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea 
Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de 
coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală 
pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a 
Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul 
SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare; 
 -Ghidul Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 
sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul 
pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 Creşterea 
capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  Programului 



Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Ordinul Ministrului 
Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020 
 - Pachetul de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor 
de utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde bine 
nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de sănătate 
publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare ale 
Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor 
(1303/2013)  
 - Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru 

utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de criza 

COVID-19  
 - Regulamentul nr. 460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost 

prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de criza 

Covid 19 

 - Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice  
 - Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale  
 - Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 
februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE  
Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea CE 
(2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea cadrului legal, 
privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza COVID- 19. 
 - Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 
decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014 – 
2020;  
 - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european 
pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale 
privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul 
de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;  
 - Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,  
 - Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020  



 - Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 - Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare 
 - Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si 
completarile ulterioare 
 - OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 
pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările 
ulterioare 
 - HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare 
 - HCL nr. 311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic 
Municipal Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare. 
 - HCL nr. 239/2010 privind preluarea ansamblului de atributii si competente 
, constand in managementul asistentei medicale a Spitalului Clinic Municipal 
Craiova. 
 - prevederile art. 129, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 7, lit. c , art. 134, alin. 4 
si art. 196 alin. 1, lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 
propunem Consiliului Local al Municipiului Craiova : 
 1. aprobarea proiectului  „ COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în vederea finanţării acestuia în cadrul 
Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 Axa Prioritară 9 
Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 

Obiectivul Specific 9.1 Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-

19, cu indicatorii prevazuti în anexa nr.1 care face parte integrantă a prezentului 
raport. 
  2. aprobarea valorii totale a proiectului „ COmbaterea VIrusului prin 
Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova”, în cuantum de 13.294.472 
lei .  
 3. Sumele reprezentând cheltuielile neeligibile , cat si orice alta cheltuiala ce 
poate apărea pe durata de valabilitate a contractului de finantare pentru 
implementarea  proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic 
de Neuropsihiatrie Craiova”  se vor asigura din bugetul propriu al unităţii 
administrativteritorială - Municipiul Craiova.   
 
  Pt. Director Executiv,       Intocmit, 

         Pirvu Nelu      Cristiana Ghitalau 

          Insp. Oana Radulescu 



Cantitate U.M.

1 Combinezon de protectie categoria III unica folosinta 7.800 BUC

2 Masca FFP2 cu supapa unica folosinta 5.760 BUC

3 Masca FFP3 cu supapa unica folosinta 4.200 BUC

4 Manusi lungi (cu manseta tip nitratex) unica folosinta 127.440 BUC

5 Manusi unica folosinta 127.440 BUC

6 Masca unica folosinta cu 3 pliuri 217.350 BUC

7 Ochelari protectie 3.600 BUC

8 Capeline unica folosinta 42.480 BUC

9 Botosi unica folosinta scurti 127.440 BUC

10 Botosi unica folosinta lungi 127.440 BUC

11 Viziera de protectie 4.200 BUC

12 Halate chirurgicale captusit (impermeabil) 21.240 BUC

13 Halate unica folosinta 26.400 BUC

14 Sort impermeabil 708 BUC

15 Cizme cauciuc 50 PER

16 Lenjerii pat-unica folosinta 10.800 BUC

17 Pijamale unica folosinta - adulti 4.500 BUC

                                                                             Anexa la HCL nr. 



18 Camasi de noapte - unica folosinta 4.500 BUC

19 Patura termica 6 BUC

20 Saltele antiescara 26 BUC

21 Saci transport cadavre 600 BUC

22 Saci vinilin cadavre 600 BUC

23 Brancarda transport 4 BUC

24 Targa 4 BUC

25 Tampon nasofaringian si orofarigian

- tampon din dacron sau poliester

2700 BUC

26 Noptiere cadru metalic antivatamare 60 BUC

27 Paturi cu protectie laterala si sistem de ridicare 

mecanic

6 BUC

28 Dezinfectant TP1 pentru dezinfectia igienica a mainilor 

prin

frictiune

18000 litrii

29 Dezinfectant TP 2 pentru dezinfectia de nivel inalt a 

suprafetelor critice

27000 litrii

30 Dezinfectant TP 2 ultrarapid gata preparat

pentru

suprafete si dispozitive aparte medicale critice

18000 litrii

31 Dezinfectant pentru suprafete semicritice 18000 litrii

32 Dezinfectant pentru suprafete noncritice 18000 litrii

33 Set dezinfectant aeromicroflora 6000 litrii

34 Nebulizator dezinfectie aeromicroflora 10 BUC



35 Monitor functii vitale mobile 10 BUC

36 Injectomat 2 BUC

37 Lampa bactericida UV pentru suprafete (mobila) 10 BUC

38 Lampa bactericida pentru sterilizarea aerului 26 BUC

39 Aspirator chirurgical 7 BUC

40 Defibrilator 7 BUC

41 Vein Finder 2 BUC

42 Sterilizator medical de aer 2 BUC

43 Dozator dezinfectant maini 40 BUC

44 EKG portabil 4 BUC



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr. 73129/21.05.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 72963/21.05.2020 

- Raportul nr. 72971/21.05.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare 

Proiecte privind necesitatea aprobarii proiectului COmbaterea VIrusului 

prin Dotarea Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova Craiova si a 

cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri europene  

prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020  

- Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 al Preşedintelui României privind 
instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;  

- Decretul nr. 240 din 14 aprilie 2020 al Presedintelui Romaniei privind 
prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei  

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 11 din 4 februarie 2020 privind stocurile de 
urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei;  

- Ordonanţa de Urgenţă nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri 

de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii 

coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă  

- Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de 

coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală 

pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a 

Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu 

virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ghidul Soilicitantului - Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei 

sanitare  COVID - 19 Axa Prioritară 9 Protejarea sănătăţii populaţiei în 

contextul pandemiei cauzate de virusul COVID-19 Obiectivul Specific 9.1 

Creşterea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19  corespunzator  

Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 aprobat prin Ordinul 
Ministrului Fondurilor Europene nr. 613/15.05.2020 

- Pachetul de măsuri al Comisiei Europene în scopul flexibilizării regulilor de 

utilizare a fondurilor europene structurale şi de investiţii pentru a răspunde 

bine nevoilor generate de eforturile pentru combaterea efectelor crizei de 

sănătate publică în contextul COVID-19, respectiv modificările suplimentare 

ale Regulamentului privind Dispoziţiile Generale pentru utilizarea fondurilor 
(1303/2013)  



- Comunicarea CE (2020/C 108 I/01) Orientările Comisiei Europene pentru 

utilizarea cadrului privind achiziţiile publice în situaţia de urgenţă legată de 

criza COVID-19  

- Regulamentul nr. 460/2020, art. 2, par. 3, respectiv data de la care a fost 

prevăzută eligibilitatea cheltuielilor aferente situaţiei de urgenţă cauzate de 

criza Covid 19 

- Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice  

- Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale  

- Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 

februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 

2004/18/CE  

− Opţiunile şi mecanismele legale disponibile sunt descrise şi în Comunicarea 

CE (2020/C 108 I/01): Orientările Comisiei Europene pentru utilizarea 

cadrului legal, privind achiziţiile publice în situaţia de urgentă legată de criza 

COVID- 19. 

- Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 

decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 

2014 – 2020;  

- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, 

Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi 

Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a 

unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, 

Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit 

şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului;  

- Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de Coeziune şi de abrogare 

a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006,  

- Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 

efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020  

- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1043 din 16 iulie 2010 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificarile si 

completarile ulterioare 

- OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare 



- HG nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 40/2015, cu modificările şi completările ulterioare 

- HCL nr. 311/2010 privind darea in administrarea Spitalului Clinic Municipal 

Filantropia a resurselor materiale, umane si financiare. 

- HCL nr. 239/2010 privind preluarea ansamblului de atributii si competente , 

constand in managementul asistentei medicale a Spitalului Clinic Municipal 

Craiova. 
- prevederile art. 129, alin. 2, lit. d coroborat cu alin. 7, lit. c , art. 134, alin. 4 

si art. 196 alin. 1, lit. a din  OUG 57/2019 privind Codul Administrativ. 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

-Potrivit Legii 514/2003, privind organizarea şi exercitarea profesiei de 

consilier juridic.  

    AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea privind aprobarea proiectului COmbaterea VIrusului prin Dotarea 

Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova si a cheltuielilor legate de proiect, 

propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional 

Infrastructură Mare 2014-2020  

 

 

 Director Executiv     Intocmit           

 Ovidiu Mischianu                            cons. jur. Claudia Calucica  
































	1proiect
	2referat aprobare
	3raport 
	4Anexa- Indicatori proiect
	5raport avizare neuro
	6note justificative Spitalul Neurologie Craiova

