
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

     
    PROIECT 

 
 

       HOTĂRÂREA NR. ____ 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.150/2020 

referitoare la aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia 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 09.06.2020; 

   Având în vedere referatul de aprobare nr.80403/2020, raportul nr.80812/2020 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.80857/2020 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 Municipal Filantropia 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 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 Municipal Filantropia Craiova”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.150/2020, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.2. Se aprobă modificarea  art.2 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Craiova nr. 150/2020, care va avea urmatorul continut: 

 „Valoarea totală a proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 
Clinic Municipal Filantropia Craiova” este în cuantum de 48.175.635,44 lei”. 

Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova 
nr.150/2020 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 Municipal „Filantropia” 
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. 80403 /05.06.2020 

 

          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

150/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si 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. 150/2020 s-a 

aprobat proiectul  „ COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic 

Municipal Filantropia 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  o valoare totala a proiectului  în cuantum de 13.294.472 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. 150/2020 privind aprobarea proiectului 

„COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia 

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           Elena Petrisor   

               

 



PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 80812/05.06.2020 

 

          SE APROBA, 

             PRIMAR 

          Mihail Genoiu 
 

 

 

RAPORT 

 

privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 

150/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin Dotarea 

Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova” si 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. 

150/2020 s-a aprobat proiectul  „ COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 



Clinic Municipal Filantropia 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  o valoare totala a proiectului  în cuantum de 48.079.959,44 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 48.175.635,44 lei , 

echivalentul a 9.978.796,85 Euro la cursul INFOREURO aprilie 2020 de 4,8278 lei 

, din care : 

- Aparatura si echipamente medicale : 17.991.489,01 lei 

- Materiale sanitare, echipamente de protectie , reactivi si dezinfectanti : 

30.082.389,53 lei 

- Cheltuieli informare si publicitate :  6.080,90 lei 

- Audit financiar : 95.676,00 lei 

 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. 150/2020 

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. 80785/05.06.2020 Spitalul Clinic Municipal 

Filantropia solicita modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 150/2020 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 Municipal Filantropia Craiova” prevazuti in anexa la 

HCL nr. 150/2020,   conform anexei atasata la prezentul raport.  

  2. Modificarea art. 2 al Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova 

nr. 150/2020, care va avea urmatorul continut : 

Valorea totala a proiectului „ COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului 

Clinic Municipal Craiova” este în cuantum de 48.175.635,44 lei .  

 3.Celorlalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului 

Craiova nr. 150/2020 raman nemodificate. 

 4. La data aprobarii prezentului proiect de hotarare se modifica in mod 

corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 150/2020. 

 

 

 

 

  Pt. Director Executiv,       Intocmit, 

         Pirvu Nelu      insp. Elena Petrişor 

           



1 

 

Anexa 
 

Lista privind indicatorii proiectului  
”COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal 

Filantropia Craiova” 
 
 

A. Indicatori prestabiliți de realizare: 

 

Denumire indicator UM Valoare tinta 

2S130 - Entitați publice dotate / sprijinite pentru 

gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2 

buc. 1 

 

B. Indicatori suplimentari proiect 

 
APARATURA ȘI ECHIPAMENTE MEDICALE 

 
Nr. 

crt. 
Denumire produs UM Cantitate 

1 PACS (Sistem de arhivare si acces la imagistica medicala) buc 1 

2 CT (COMPUTER TOMOGRAF) buc 1 

3 

Mamograf cu tomosinteza 

(SISTEM DE DIAGNOSTIC CU RAZE X DIGITAL PENTRU 

MAMOGRAFIE) buc 1 

4 ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-FIX buc 2 

5 ECHIPAMENT DE RADIOLOGIE DIGITAL-MOBIL buc 2 

6 Osteodensitometru  buc 1 

7 Ecograf  buc 4 

8 Aparat anestezie cu Monitor functii vitale si aspiratie buc 1 

9 Incubator transport mobil buc 1 

10 Incubator cu functie dubla inchis/deschis buc 2 

11 

DISPOZITIV DE INCALZIRE (Masa radianta) cu functie de resuscitare  

pentru nou nascuti buc 1 

12 Aparat de ventilatie TERAPIE INTENSIVA PENTRU nou nascuti buc 2 

13 Statie monitorizare functii vitale cu 20 de monitoare buc 1 

14 Pulsoximetru buc 9 

15 pompa automata pentru seringa (injectomat) buc 9 

16 Pompa de perfuzie buc 9 

17 Lampa bactericita UV pentru suprafete mobila buc 25 

18 lampa bactericida sterilizare aer buc 67 

19 Aparat vizualizare vene (Vein finder) buc 3 

20 Videolaringoscop buc 2 

21 sistem complet de videoendoscopie flexibila buc 1 

22 Nebulizator mobil dezinfectie aeromicroflora buc 15 

23 Ecograf portabil buc 2 

24 hota flux laminar buc 3 

25 ANALIZOR AUTOMAT DE HEMATOLOGIE BUC 1 

26 ANALIZOR AUTOMAT DE CUAGULARE BUC 1 

27 ANALIZOR AUTOMAT DE BIOCHIMIE BUC 1 
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28 ANALIZOR AUTOMAT DE IMUNOLOGIE BUC 1 

29 CENTRIFUGA LABORATOR BUC 1 

30 MICROSCOP LABORATOR BUC 1 

31 IZOLETA (CAMERA DE IZOLARE CU PRESIUNE NEGATIVA) buc 1 

32 AUTOSANITARA TIP2 buc 1 

33 TERMOGRAF CU CONTROL LA DISTANTA BUC 2 

34 

Linie de testare pentru coronavirus formata din aparat Real Time PCR, un 

extractor automat de acizi nucleici si pregatire pre-Pcr si kituri aferente buc 1 

 

MATERIALE SANITARE, ECHIPAMENTE DE PROTECTIE, REACTIVI SI DEZINFECTANTI 

 

Nr.  

crt 
DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE 

1 

COMBINEZON COMPLET INCLUSIV CU GLUGA DE UNICA 

FOLOSINTA 

 (impermeabile) BUC 58320 

2 VIZIERA DE PROTECTIE UNICA FOLOSINTA BUC 48780 

3 MANUSI DE UNICA FOLOSINTA CU MANSETA MEDIE cut 100 buc BUC 1016 

4 MANUSI DE UNICA FOLOSINTA CU MANSETA LUNGA cut 100 buc BUC 11708 

5 MASTI FFP2 BUC 40860 

6 MASTI FFP3 BUC 40860 

7 MASTI SIMPLE BUC 117600 

8 OCHELARI DE PROTECTIE BUC 7920 

9 PROTECTIE INCALTAMINTE BUC 205920 

10 SORT IMPERMEABIL BUC 40860 

11 HALAT IMPERMEABIL BUC 40860 

12 HALAT UNICA FOLOSINTA  BUC 48780 

13 CIZME DE PROTECTIE DIN CAUCIUC  PER 7920 

14 SACI PENTRU TRANSPORT  CADAVRE  BUC 78 

15 RECOLTOARE-TAMPON NASOFARINGIAN SI FARINGIAN BUC 2944 

16 

RECOLTOARE- MEDIU TRANSPORT VIRUSURI  CU  

ADAOS DE ANTIBIOTICE SI ANTIFUNGICE  BUC 2944 

17 

DEZINFECTANTI TP1 PERNTRU DEZINFECTIA IGIENICA   

A MAINILOR PRIN FRICTIUNE L 30136 

18 

DEZINFECTANT  TP2 PENTRU DEZINFECTIA DE NIVEL INALT   

A SUPRAFETELOR CRITICE L 28600 

19 

DEZINFECTANT  TP2 ULTRRAPID  GATA PREPERAT PENTRU  

SUPRAFETE SI  DISPOZITIVE APARATE MEDICALE CRITICE L 12000 

20 DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE SEMICRITICE  L/KG 12000 

21 DEZINFECTANT PENTRU SUPRAFETE  NONCRITICE L/KG 12000 

22 SET DEZINFECTANTI AEROMICROFLORA L 12000 

 

Denumire indicator UM Valoare tinta 

2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala 

achizitionate 

euro 6.301.512,33 

2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate euro 3.656.207,24 

 



MUNICIPIUL CRAIOVA                                 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA                            

Directia Juridică, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ 

Nr. 80857/09 .06.2020 

                       RAPORT DE AVIZARE 

 Având in vedere: 

- Referatul de aprobare nr.80403/05.06.2020 

- Raportul nr.80812/05.06.2020 al Direcţiei Elaborare si Implementare 

Proiecte privind necesitatea modificarii Hotararii Consiliului Local al 

Municipiului Craiova nr. 150/2020 privind aprobarea proiectului 

„COmbaterea VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia 

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. 

- 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. 150/2020 privind aprobarea proiectului „COmbaterea VIrusului prin 

Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia 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  



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 138192 - COmbaterea raspandirii VIrusului prin Dotarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia
din municipiul Craiova

Solicitarea de clarificare 1

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

Evaluare

1. Cererea de finantare a fost încărcată în MySMIS şi are toate sectiunile completate
- S-a constatat ca in declaratiile solicitantului se folosesc 2 nume diferite pentru spital, respectiv  Spitalul Clinic Municipal
Filantropia Craiova si Spitalul Clinic Municipiul Filantropia Craiova. Se solicita revizuirea documentelor si utilizarea unei singure titulaturi.
- De asemenea, se solicita revizuirea denumirii virusului, avand in vedere ca in multe sectiuni din cererea de finantare apare
codul SARS-CoV-21 in loc de SARS-CoV-2.
- S-a constatat ca nu a fost transmisa Anexa 8 Indicatori pentru monitorizarea efectelor asupra mediului.  Conform GS, „Fiecare
proiect va demonstra contributia la indicatorul de rezultat pentru apelul de proiecte. Totodata, în ceea ce priveste monitorizarea efectelor
asupra mediului (Anexa 8), deoarece proiectele constau exclusiv în achizitia de echipamente, se va urmari în vederea raportarii anuale
doar indicatorul nr. 6. Numar de persoane influenţate pozitiv sau negativ de fiecare factor de risc sau forma 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.
- Se solicita completarea si corelarea datelor din sectiunea „Finantari anterioare” cu cele din Anexa 11. Spre exemplu, aparat
ventilatie nou nascut provenit dintr-o sponsorizare nu este trecut la sectiunea Finantari anterioare din cererea de finantare. De asemenea,
va rugam sa specificati data fiecarui contract, proces verbal, etc pentru a putea verifica incadrarea in intervalul de timp.
- S-a constatat ca sectiunea „Reusurse umane” din cererea de finantare nu este completata corespunzator, in sensul ca nu se
regasesc informatiile din CV-uri. Se solicita revizuirea acestei sectiuni, prin completarea campului  Curriculum Vitae la toti membrii UIP.
- S-a constatat ca nu a fost inclusa activitatea de audit financiar, cu toate ca face parte din activitatile finantabile din OS 9.1. Se
solicita introducerea acestei activitati, in Planul de achizitii, Buget si Activitati previzionate.
- S-a constatat ca nu a fost completata sectiunea Dezvoltare durabila din cererea de finantare, privind utilizarea sustenabila a
deseurilor generate in perioada de implementare a proiectului. Astfel, se solicita completarea sectiunii „Utilizarea eficienta a resurselor”, cu
informatii relevante privind utilizarea sustenabila a deseurilor generate in perioada de implementare a proiectului.
- Avand in vedere noile reglementari referitoare la sistemul de indicatori prevazut pentru AP 9, OS 9.1 inclus in GS, se va
actualiza sectiunea indicatori suplimentari de realizare pentru a se introduce urmatorii indicatori:
-  2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate, unitate de masura - val in Euro,
-   2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate, unitate de masura- val in Euro.
2. Documentul intern privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai proiectului, dacă este cazul, sau alte documente în
conformitate cu prevederile legale, după caz

Avand in vedere noile reglementari referitoare la sistemul de indicatori prevazut pentru AP 9, OS 9.1 inclus in GS, se va actualiza HCL
150/22.05.2020 de aprobare a indicatorilor tehnico- economici ai proiectului, iar pe langa indicatorul de realizare imediata 2S130 - Entitati
publice dotate/sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzat de SARS-CoV-2, se vor introduce si urmatorii indicatori:
-  2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate, unitate de masura  val in Euro,
-      2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate, unitate de masura  val in Euro.

3. Declaraţia de Eligibilitate completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare
(solicitant/partener)
Declaratia de angajament se va revizui si se va retransmite cu denumirea corecta a spitalului.

4. Declaraţia de Angajament completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare
(solicitant/partener)
Declaratia de angajament se va revizui si se va retransmite cu denumirea corecta a spitalului.

5. Declaraţia privind TVA completată, datată, ştampilată, semnată şi cu numele complet al persoanei semnatare
(solicitant/partener)
S-a constatat ca data depunerii operatiunii este 15.05.2020, iar data  semnarii documentului este 22.05.2020. Se solicita revizuirea datei
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depunerii actiunii si a denumirii spitalului.

6. Documente justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu contracte similare / oferte de preţ etc.)
Se vor transmite documente justificative pentru fiecare tip de cost (de exemplu contracte similare / oferte de preţ etc.).

7. Declaraţiile privind conflictul de interese semnate şi datate (solicitant/partener)
Conform cap. 2.1 din GS, lit. c), reprezentantul legal al solicitantului, inclusiv partenerului şi membrii UIP nu se află în situaţie de conflict
de interese, astfel cum este definit în legislaţia naţională. Nu sunt anexate declaratiile privind conflictul de interese pentru membrii UIP:
•  Dijmarescu Anda Lorena;
•     Staicu Liliana;
•     Margineanu Catalin
•     Sopoteanu Ileana;
•     Dinescu Gabriela.

8. Solicitantul, inclusiv partenerii demonstrează capacitate de implementare (tehnică şi administrativă), prin documentele privind
Unitatea de Implementare a Proiectului anexate
În urma verificării s-a constatat că CV-ul domnului Margineanu Catalin nu este complet si nu au fost incarcate fisele de post aferente
membrilor UIP.
Se solicita retransmiterea CV-ului si transmiterea fisele de post, atât pentru personalul care va asigura managementul proiectului, cât şi a
celor care vor asigura expertiza tehnică necesară derulării activităţilor proiectului, daca este cazul.
Se solicita revizuirea sectiunii Resurse Umane, prin completarea campului  Curriculum Vitae pentru fiecare membru UIP.

9. Solicitantul demonstrează capacitatea financiară de implementare a proiectului
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.

10. Proiectul se încadrează în categoriile de acţiuni finanţabile, iar perioada de implementare a proiectului este corelată cu
perioada de eligibilitate a cheltuielilor conform Ghidului
Dupa analizarea echipamentelor incluse in Anexa nr. 10,  se solicita clarificarea cu privire la necesitatea achizitionarii unor  echipamente
in contextul gestionarii crizei COVID 19: autosanitara tip 2, achizitie inclusa si in Planul de achizitii si in bugetul proiectului, a mamografului
precum si a sistemului de arhivare PACS.

11. Scopul şi obiectivele proiectului trebuie să fie în concordanţă cu acţiunile Obiectivului Specific 9.1 şi cu activităţile eligibile
prezentate în secţiunea 1.3.2 din Ghidul Solicitantului
Nu au fost prezentate justificări pentru fiecare echipament care va fi achiziţionat. Astfel, este necesară prezentarea de justificări pentru
investiţiile propuse în proiect din punct de vedere al necesitătii acestora pentru gestionarea crizei cauzate de COVID – 19, în termeni de
capacităţi, îmbunătăţiri ale sistemului existent, în corelare cu evoluţia crizei.
De asemenea, in cadrul sectiunii "Obiective proiect" se solicita descrierea modului 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.
Avand in vedere noile reglementari referitoare la sistemul de indicatori prevazut pentru AP 9, OS 9.1 inclus in GS, se va actualiza
sectiunea indicatori suplimentari de realizare pentru a se introduce urmatorii indicatori:
- 2 S136 Valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate, unitate de masura, val in Euro,
- 2 S137 Valoarea echipamentelor medicale achizitionate, unitate de masura- val in Euro.

12. Bugetul proiectului respectă indicaţiile privind încadrarea în categoriile de cheltuieli
S-a constatat ca nu a fost inclus in buget auditul financiar, avand in vedere ca este o actiune finantabila conform Ghidului Solicitantului. Se
solicita revizuirea bugetului prin includerea auditului financiar.

13. Costurile prevăzute în bugetul proiectului sunt fundamentate, rezonabile şi proporţionale în raport cu activităţile propuse şi
complexitatea acestora.
Nu au fost anexate documente justificative pentru fundamentarea tuturor costurilor propuse în cadrul proiectului. Se solicită contracte
similare / oferte de preţ pentru fiecare echipament.

14. 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
Referitor la utilizarea sustenabila a deseurilor generate in perioada de implementare a proiectului, in forma initiala a proiectului, nu existau
informatii. Astfel, se solicita completarea sectiunii Utilizarea eficienta a resurselor, cu informatii relevante privind utilizarea sustenabila a
deseurilor generate in perioada de implementare a proiectului.

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.

Solicitant

Secţiunea a fost deblocată.

Se permite ataşarea de documente.
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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

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.
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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.

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.
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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.

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.

Menţionăm faptul că în conformitate cu Ghidul Solicitantului, aveţi obligaţia să răspundeţi în maximum 5 zile lucrătoare de la data
transmiterii clarificarii prin MySMIS2014.

Vă rugăm să nu operaţi alte modificări asupra cererii de finanţare şi documentelor suport decât cele care sunt menţionate în prezenta
solicitare de clarificări.
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Semnatura:

Mihai Andrei Robert
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