
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

     
    PROIECT 

 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 

referitoare la aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi 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 09.06.2020; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.80407/2020, raportul nr.80814/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.80850/2020 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.152/2020 
referitoare la aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi 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 şi Legii nr.55/2020 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

             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 modificarea indicatorilor proiectului „COmbaterea VIrusului prin 

Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor 
Babeş » Craiova”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.152/2020, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 Art.2. Se aprobă modificarea  art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 152/2020, care va avea urmatorul continut : 

 „Valoarea totală a proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” este în 
cuantum de 48.248.434,19 lei”. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.152/2020 rămân nemodificate. 

    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 Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie «Victor Babeş » 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. 80407/05.06.2020 

 

          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
152/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 
Craiova” şi a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri 

europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”   

 
 

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 s-a 
aprobat proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 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, cu o valoare totală a 
proiectului în cuantum de 48.178.795,39 lei. 

 Ca urmare a depunerii acestui proiect , in etapa verificarii administrative si a 

eligibilitatii proiectului , Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare , a solicitat  prin Solicitarea de clarificare nr. 1 includerea in 

activitatile proiectului si in buget a cheltuielilor aferente auditului financiar al 
proiectului. 
 De asemenea , avand in vedere noile reglementari referitoare la sistemul de 

indicatori prevazut pentru  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 trebuie actualizata sectiunea 
indicatori suplimentari de realizare. 

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. 

In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului , solicitantul are 
obligatia de a raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la data trasmiterii 
 clarificarii prin MySMIS 2014 , astfel incat se impune convocarea de indata a 

consiliului local . 
 Fata de cele mentionate, propun aprobarea modificarii Hotararii Consiliului 

Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 privind aprobarea proiectului 
„COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” si a cheltuielilor legate de proiect, 
propus spre finanţare din fonduri europene  prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020”,, in sensul celor solicitate de catre Autoritatea de 

Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare. 
 

 

  Pt. Director Executiv,     Intocmit, 

          Pirvu Nelu        Insp. Alina Roşca 

        Insp. Ramona Zegheanu 

   
 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 80814/05.06.2020 

 

          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 
 

 

 

RAPORT 

 

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 
152/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea 

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 
Craiova” şi a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finanţare din fonduri 

europene  prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020”   

 

 
 

  
 In contextul aparitiei OUG nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de 
sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 

COVID-19 si a publicarii 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. 



Astfel , prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

152/2020 s-a aprobat proiectul „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 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, cu o valoare totală a proiectului în cuantum de 48.178.795,39 
lei.  

Ca urmare a depunerii acestui proiect , in etapa verificarii administrative si a 

eligibilitatii proiectului , Autoritatea de Management pentru Programul Operational 
Infrastructura Mare , a solicitat  prin Solicitarea de clarificare nr. 1 includerea in 

activitatile proiectului si in buget a cheltuielilor aferente auditului financiar al 
proiectului. 

 Astfel , valoarea totala actuala a proiectului este de 48.248.434,19 lei , 
echivalentul a 9.993.875,92 Euro la cursul INFOREURO aprilie 2020 de 4,8278 lei 
, din care : 

- 17.678.843,13 lei materiale și echipamente de protecție  
- 30.490.135,89 lei echipamente medicale  

- 9.816,37 lei inclusiv TVA publicitate proiect; 
- 69.638,80 lei inclusiv TVA servicii audit financiar al proiectului 
 De asemenea , avand in vedere noile reglementari referitoare la sistemul de 

indicatori prevazut pentru  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 inclus in Ghidul solicitantului 
AM POIM a solicitat actualizarea sectiunii indicatori suplimentari de realizare , 
prin modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 

de aprobare a indicatorilor proiectului , astfel incat , pe langa indicatorul de 
realizare imediata 2S130 – Entitati publice dotate/sprijinite pentru gestionarea 

crizei sanitare cauzata de SARS-COV-2 , sa fie introdusi si urmatorii indicatori : 
- 2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate, 

unitate de masura – valoare in Euro 

- 2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate , unitate de 
masura – valoare in Euro 

Prin adresa inregistrata sub nr. 80782/05.06.2020 Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova solicita modificarea 
Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020 conform celor 
solicitate de AMPOIM .  



In conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului , solicitantul are 

obligatia de a raspunde in termen de 5 zile lucratoare de la data trasmiterii 
 clarificarii prin MySMIS 2014 , astfel incat se impune convocarea de indata a 

consiliului local . 
 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. 

- Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19 

 - 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. Modificarea indicatorilor proiectului „COmbaterea VIrusului prin 

Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 
Craiova”  prevazuti in anexa la HCL nr. 152/2020,   conform anexei atasata la 
prezentul raport.  
  2. Modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr. 152/2020, care va avea urmatorul continut : 

Valorea totala a proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” este în 
cuantum de 48.248.434,19 lei  .  
 3.Celorlalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 152/2020 raman nemodificate. 

 4. La data aprobarii prezentului proiect de hotarare se modifica in mod 
corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 152/2020. 
 
 
 

 

  Pt. Director Executiv,       Intocmit, 

         Pirvu Nelu        Insp. Alina Roşca 

             Insp. Ramona Zegheanu 



Denumire indicator UM VALOARE

1 Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 nr 1

Denumire indicator UM VALOARE

1 2S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate euro 3.662.401,79

2 2S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate euro 6.315.931,66

3 Combinezon de protectie categoria III unica folosinta buc 25.740

4 Masca FFP2 cu supapa unica folosinta buc 25.740

5 Masca FFP3 cu supapa unica folosinta buc 25.740

6 Manusi lungi (cu manseta tip nitratex) unica folosinta buc 51.480

7 Manusi unica folosinta buc 308.880

8 Masca unica folosinta cu 3 pliuri buc 622.080

9 Ochelari cu ventilatie indirecta buc 25.740

10 Halate unica folosinta buc 154.440

11 Capeline unica folosinta buc 154.440

12 Botosei unica folosinta buc 154.440

13 Viziere unica folosinta buc 25.740

14 Halate chirurgicale unica folosinta buc 10.296

15 Lenjerii pat - unica folosinta set 26.622

16 pijamale unica folosinta - adulti buc 5.481

17 camasi de noapte unica folosinta buc 5.481

18 High Flow Ventilation buc 5

19 Ecograf portabil buc 1

20 Videolaringoscop buc 2

21 Saltele antiescara buc 10

22 Brancarda transport buc 2

23 Targa simpla buc 2

24 Echipament dezinfectie cu ultraviolete buc 20

25 Robot pentru dezinfectie cu lumina ultravioleta (pulsatorie) buc 1

26 Aparat Laborator/TI Markeri Cardiaci buc 1

27 Aparat Radiologie mobil buc 2

28 Pat terapie buc 5

29 Ventilatoare buc 5

30 Monitoare buc 20

31 Injectomate buc 5

32 Infuzomate buc 5

33 Ventilator Transport Urgente buc 2

34 Electrocardiograf (EKG) buc 2

35 Defibrilator buc 2

36 Dispozitiv de dezinfectie prin nebulizare buc 22

37 Tunel ermetic pentru dezinfectie prin nebuluizare buc 2

38 Statie producere oxigen pentru pacienti intubati buc 1

39 echipament sterilizare aer cu UVC si ventilator (lampi UVC) buc 200

40 Pat spital Bariatric buc 2

41 Targa Bariatrica buc 2

42 Dispozitiv dezinfectie cu abur si dezinfectat pentru suprafete greu accesibile si in prezenta umana buc 20

43 Sistem automat de extractie acizi nucleici buc 1

44 Frigider stocare probe laborator buc 6

45 Congelator stocare probe laborator buc 2

46 Camera frigorifica mortuara buc 2

47 Stocator oxigen medicinal lichid buc 1

48 Sistem digital monitorizare/ comunicare pacienti izolati (telemedicina) buc 30

49 Dezinfectanti suprafete clorigen kg 10000

50 dezinfectanti/ antiseptice pt maini tip gel litru 10000

51 dezinfectant pentru microaeroflora litru 6000

52 dezinfectant pentru dezinfectii in prezenta umana(pacienti de terapie si COVID) flacon(0.5L) 2000

I. IINDICATORI PRESTABILITI DE REALIZARE

II. INDICATORI SUPLIMENTARI DE REALIZARE

ANEXA INDICATORI PROIECT COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova

Anexa la HCL nr.      



53 Dezinfectant suprafete nivel inalt litru 5000

54 Dezinfectant aparatura si suprafete cu pulverizator flacon 500 ml 10000

55 kituri PCR pentru extractie, amplificare  si detectie ARN determinare 80000

56 kituri de recoltare COVID set 5000

57 barbotoare unica folosinta buc 1000

58 Camera fixa cu termoviziune, monitorizare personal si pacienti (complet radiometrica) sistem 4

59 Camera mobila cu termoviziune (complet radiometrica) buc 4

60 Containere modulare de logistica medicala (triere si gazduire temporara) buc 1

61 Ecograf stationar multidisciplinar buc 2

62 Sapun lichid antibacterian litru 10000

63 Dozator dezinfectant/sapun buc 1000

64 Centrifuga buc 2

65 Hota Laborator buc 2

66 Echipament determinare Gaze in sange (test cu test) buc 2

67 Autoclav 22-30 litri buc 3

68 Autoclav 150-180 litri buc 3

69 Aparat Radiologie fix containerizat buc 1

70 Computer Tomograf containerizat buc 1

71 Sistem PCR pentru detectie buc 1

72 Sistem de filtrare a aerului pentru ATI buc 30

73 Linie de biologie moleculara complet automata (deja achizitionata) buc 1



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr. 80850/ 09.06.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 80407/05.06.2020 

- Raportul nr.80814/05.06.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare 

Proiecte privind necesitatea modificarii Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 152/2020 privind aprobarea proiectului 

„COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie « Victor Babeş » Craiova” şi 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. 

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

efectelor pandemiei de COVID-19 
- 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 

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

consilier juridic.  

    AVIZAM FAVORABIL 

 

propunerea privind aprobarea modificarii Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 152/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin 

Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Victor Babeş » 

Craiova” şi 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  



Program Operaţional Infrastructură Mare
Apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacităţii de gestionare a crizei sanitare COVID-19

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare

Proiect: cod SMIS 138161 - COmbaterea Virusului prin Dotarea Spitalului Clinic de Boli Infectioase si
Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova

Solicitarea de clarificare 1

In urma verificarii administrative si a eligibilitatii proiectului, membrii comisiei de verificare solicita urmatoarele clarificari:

Evaluare

1. Conform GS, ”Fiecare proiect va demonstra contribuţia la indicatorul de rezultat pentru apelul de proiecte.
Totodată, în ceea ce priveşte monitorizarea efectelor asupra mediului (Anexa 8), deoarece proiectele constau exclusiv în achiziţia de
echipamente, se va urmări în vederea raportării anuale doar indicatorul nr. 6 Număr de persoane influenţate pozitiv sau negativ de fiecare
factor de risc sau formă de impact, identificaţi în cadrul proiectelor POIM”.
Ca urmare, se solicita completarea Anexei 8 in corelare cu cele precizate in Sectiunea Indicatori a CF, si cuantificarea, de ex in Sectiunea
Rezultate asteptate, impactul pozitiv al proiectului facandu-se referire la acest indicator. Se va detalia modul de calcul al acestuia.

In urma verificarii documentului s-a constatat ca unele dintre sectiuni necesita completarea sau revizuirea, dupa cum urmeaza:
- In cadrul sectiunii Localizare proiect, la titlul Informatii proiect, se va elimina inscierea ,,xxxxx,, si se va completa cu nr. exact al
pavilioanelor si localizarea acestora
- Datele prezentate in sectiunea Capacitate tehnica din cadrul CF nu demonstreaza existenta resurselor tehnice necesare implementarii
proiectului. Se solicita completare cu informatii relevante.
-In Sectiunea Resurse umane implicate din cadrul CF a fost descrisa varianta scurta a fiselor de post pentru membrii UIP iar campul
Curriculum vitae nu a fost completat. Se va completa conform observatiei.
- In cadrul sectiunii Obiective proiect din CF, se va explica modul in care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 -
Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul este
unul calitativ: Inainte de interventia POIM: NU; Ulterior interventiei POIM: DA.
Prin urmare, se va preciza faptul ca prin dotarea cu echipamente de protectie si echipamente medicale care vor fi utilizate in mod direct
atat pentru prevenirea infectarii cat si in tratarea infectarii cu COVID-19, se va imbunatati capacitatea de ingrijire si tratament a pacientilor.
Se va descrie pe scurt capacitatea de interventie in prezent si modul in care aceasta va fi imbunatatita dupa implementarea proiectului.

In cadrul sectiunii Principii orizontale nu au fost completate subsectiunile:
-Schimbări demografice
-DEZVOLTAREA DURABILĂ
-Poluatorul plăteşte
-Protecţia biodiversităţii
-Utilizarea eficientă a resurselor
-Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice
-Rezilienţa la dezastre
Se solicita completare. In situatia in care nu este aplicabil proiectului se va mentiona acest lucru.

In sectiunea Bugetul proiectului din CF, pentru cheltuiala Achizitie deja efectuata linie moleculara, nu sunt furnizate informatii in campul
Documente justificative. Se va completa cu informatii.

Solicitantul a incarcat in MYSMIS doc denumit_Anexa privind justificarea dispozitivelor medicale si echip de protectie propuse a se
achizitiona prin proiect. Din analiza comparativa a continutului doc cu CF si anexele la CF,
s-au constatat urmatoarele necorelari:
-pct. 6 Targa simpla si targa bariatrica – se solicita 2 buc, desi in Anexa 10 sunt propuse cate 2 separat
-pct.7 Pat terapie intensiva, pat bariatric- se solicita 5, iar in Anexa 10, HCA si HCL pentru Pat terapie sunt propuse 5 buc. iar pentru pat
bariatric 2 buc.
-pct.18 Sistem PCR pentru detectie virala-se solicita 2 buc, in Anexa 10 si Anexa la HCL este prevazuta 1 buc.
-pct.21 cu privire la sistem automat de extractie, purificare, cuantificare acizi nucleici (2 buc), desi in Anexa 10 si Anexa la HCL este
prevazuta 1 buc.
-pct.24 referitor la sistem de filtrare a aerului, pentru Compartimentul T.U (1 buc). In Anexa 10, in CF, HCL si HCA sunt propuse 30 buc.
Tinand cont de observatiile de mai sus, se solicita revizuire si corelare.
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2. Solicitantul a prezentat urmatoarele documente:
-Hotărâre a CL al Mun. Craiova nr.152/22.05.2020 privind aprobarea proiectului si a valorii totale a proiectului si Anexa la HCL ce contine
Lista indicatorilor aferenti proiectului
-Hotararea CA a Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova, nr.20/20.05.2020 si Anexa la HCA cu
indicatorii pentru proiect.
Din analiza comparativa a doc de aprobare mai sus-mentionate cu CF si anexele la aceasta, s-au constatat urmatoarele:
-pentru investitia Sistem automat de extractie acizi nucleici, in Anexa la HCA sunt incluse 2 buc, pe cand in Anexa la HCL apare doar una.
In CF sunt prevazute 2 bucati.
-pentru investitia Sistem PCR pentru detectie, Anexa  la HCL contine 1 buc, iar Anexa la HCA 2 bucati. In CF sunt prevazute 2 buc.
In Lista echipamentelor/dotarilor propuse prin proiect, Anexa 10 la CF, a fost introdusa achizitia denumita Linia de biologie moleculara
complet automata, investitie care nu apare in HCA, HCL si nici in CF.
Intre cele doua hotarari  exista neconcordante in ceea ce priveste urmatoarele echipamente:
- Sistem automat de extractie acizi nucleici sunt prevazute 2 buc. in Hotararea CA 20/20.05.2020, in timp ce in HCL nr. 152/22.05.2020 e
prevazut a se achizitiona doar 1 sistem
- Sistem PCR pentru detectie  2 buc prevazute in Hotararea CA  20/20.05.2020, in timp ce ce in HCL nr. 152/22.05.2020 e prevazut a se
achizitiona doar 1 sistem
Fata de observatiile de mai sus se solicita clarificare

3. La sectiunea "Plan Achizitii" din MySMIS/Cererea de finantare in curs de evaluare, se regaseste un numar de 9 contracte (furnizare), 1
(unul) dintre acestea fiind incheiat in luna Martie 2020, pentru restul contractelor specificandu-se perioada Iulie 2020 - Oct. 2020 (data
publicare procedura - data publicare rezultat evaluare-data semnare contract). In urma analizei doc s-au formulat urmatoarele observatii :
Referitor la contractul pentru care se specifica Martie 2020 data incheierii (Negociere fara publicare) - linie complet automata biologie
moleculara :
* din analiza documentelor inscrise in My SMIS de catre solicitant, rezulta faptul ca s-a recurs practic la atribuirea contractului in mod
direct, unui singur operator economic preselectat (SC AMS 2000 TRADING IMPEX SRL).
Conform comunicarii CE nr. 2020/C 108 I/01 si Directivei 24/2014 transpusa prin Legea nr.98/2016, se poate distinge ca atribuirea poate fi
realizata unui operator economic preselectat, insa cu conditia ca "acesta din urma sa fie singurul capabil sa asigure livrarile necesare in
limitele tehnice temporale impuse de extrema urgenta".
Totodata, conform art.104 din Legea nr.98/2016, trebuie demonstrat faptul ca produsele respective pot fi furnizate de catre un anumit
operator economic in cazul in care concurenta lipseste din motive tehnice.
Este necesar ca solicitantul sa furnizeze informatii suplimentare in acest sens (argumente in sustinerea Operatorului economic caruia i s-a
atribuit contractul, ca fiind singurul capabil sa asigure livrarile necesare, etc.).
* este necesar ca solicitantul sa transmita si documentele / declaratiile privind conflictul de interese in legatura cu contractul in cauza -
conform prevederilor Instructiunii MFE DGPEIM nr.3 / 07.12.2016 (privind verificarea posibilelor conflicte de interese/suspiciuni de frauda
din cadrul proiectelor finantate din POIM). Anexam Instructiunea mentionata (spre conformarea solicitantului).
* Conform comunicarii CE nr. 2020/C 108 I/01 si Directivei 24/2014 transpusa prin Legea nr.98/2016, intrucat autoritatile contractante
deroga de la principiul de baza din Tratat privind transparenta, Curtea Europeana de Justitie prevede ca utilizarea acestei proceduri
ramane o exceptie, impunandu-se indeplinirea urmatoarelor criterii in mod cumulativ :
- evenimente care nu puteau fi prevazute de catre autoritatea contractanta
- extrema urgenta care face imposibila respectarea termenelor generale
- legatura de cauzalitate dintre evenimentul neprevazut si extrema urgenta
- utilizarea exclusiva pentru a acoperi lacunele, pana la gasirea unor solutii stabile
Avand in vedere documentele prezentate, este necesara prezentarea de argumente suplimentare legate de modalitatea de indeplinire in
mod cumulativ a conditiilor mai sus expuse (conform cerintelor CE).
Referitor la contractul pentru care se specifica Martie 2020 data incheierii (Negociere fara publicare) - linie complet automata biologie
moleculara, cu urmatoarele observatii suplimentare :
*prin parcurgerea documentatiei, s-a constat ca lipsesc anumite documente, dupa cum urmeaza :
- Dispozitia de numire a Comisiei de Evaluare a ofertelor, cu nr. 90/20.03.2020.
- Proces Verbal cu nr.3921/20.03.2020 (Lista documentelor depuse de operatorul economic si datele principale ale ofertei).
Se solicita  transmiterea acestor documente.

4. A fost incarcata in MySMIS Lista echipamentelor/ dotărilor propuse spre finanţare prin proiect
Lista cuprinde 71 de echipamente si dotări propuse a fi achiziţionate prin  proiect. Numărul total al acestora nu este identic cu cel
menţionat în Secţiunea Indicatori a CF. A fost inclusa Linia de biologie moleculara complet automata, investitie care nu apare in HCA,
HCL si nici in CF.
Se solicita clarificare.

5. Nu au fost incarcate in MYSMIS Declaraţiile privind conflictul de interese pentru membrii UIP.
Se solicita transmitere.

6. Solicitantul nu a incarcat in MySMIS Planul de informare şi publicitate.
Se solicita transmitere.
Pentru a fi în deplină conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, la transmiterea documentului se va avea in vedere următoarea
menţiune: ”Proiectul va respecta regulile de informare şi publicitate din Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale
2014-2020.

7. Au fost incarcate in MySMIS CV-urile si fisele de post pentru toti membrii UIP, insa nu sunt mentionate atributiile aferente activitatilor
proiectului.
Se solicita completare.
In Sectiunea Resurse umane implicate din cadrul CF a fost descrisa varianta scurta a fiselor de post pentru membrii UIP iar campul
Curriculum vitae nu a fost completat.
Se solicita completare.

8. Având în vedere că nu au fost incluse în activităţile proiectului şi nici în buget cheltuielile aferente auditului financiar al proiectului, se
cere clarificarea acestei omisiuni.
De asemenea, se cere revizuirea în consecinţă a tuturor documentelor de aprobare care însoţesc proiectul, planul de achiziţii, cererea de
finanţare, bugetul proiectului.
La semnarea HCA si HCL privind aprobarea valorii totale eligibile a bugetului, se va tine cont de aceasta modificare
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9. În Secţiunea Obiective proiect se va explica modul în care proiectul contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate
adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul este unul
calitativ: Inainte de interventia POIM: NU; Ulterior interventiei POIM: DA.
Prin urmare, se va preciza faptul ca prin dotarea cu echipamente de protectie si echipamente medicale care vor fi utilizate in mod direct
atat pentru prevenirea infectarii cat si in tratarea infectarii cu COVID-19, se va imbunatati capacitatea de ingrijire si tratament a pacientilor.
Se va descrie pe scurt capacitatea de interventie in prezent si modul in care aceasta va fi imbunatatita dupa implementarea proiectului.

10. Prin Declaratia de eligibilitate prezentata  se confirma faptul ca activităţile din cadrul proiectului respectă legislaţia
naţională/comunitară şi regulile în domeniul egalităţii de şanse, dezvoltării durabile, achiziţiilor publice (inclusiv dacă sunt incluse activităţi
care au fost demarate anterior depunerii proiectului), informării şi publicităţii şi ajutorului de stat.
In sectiunile CF nu sunt confirmate aceste angajamente.
În Sectiunea Principii orizontale nu sunt detaliate modalitatile in care, in stabilirea UIP, in cadrul procedurilor de achizitie si pe parcursul
implementarii si chiar ulterior, in perioada de operare a investitiei, aceste principii vor fi respectate.
Se solicita clarificare.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Atribute proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Complementaritate finantări ant.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Responsabil de proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Persoană de contact

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Capacitate solicitant

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Localizare proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Obiective proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Rezultate asteptate
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Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Context

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Justificare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Grup tintă

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Sustenabilitate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Relevantă

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Riscuri

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Principii orizontale

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Descrierea investitiei

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Indicatori prestabiliti

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Indicatori suplimentari proiect

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Plan de achizitii

Secţiunea a fost deblocată.

4



Se permite ataşarea de documente.

Resurse umane implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Resurse materiale implicate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Activităti previzionate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Activităti si cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Plan anual de cheltuieli

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Rezultate

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Amplasament

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Câmp de interventie

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Formă de finantare

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Tip teritoriu

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Activitate economică

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.
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Buget - Obiectiv tematic

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Vă menţionăm faptul că în conformitate cu Ghidul Solicitantului, aveţi obligaţia să răspundeţi în maxim 5 zile lucrătoare de la data
transmiterii clarificării prin MySMIS.
Vă rugăm să nu operaţi alte modificări asupra cererii de finanţare şi documentelor suport în afara celor menţionate în prezenta solicitare
de clarificări.

Semnatura:

Mihai Andrei Robert
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Mihai Andrei Robert
O = Ministerul Fondurilor Europene
OU = Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare
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