
  

MUNICIPIUL CRAIOVA 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

        PROIECT 
 

            HOTĂRÂREA NR._____  
privind aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în 

calitate de lider de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în 
calitate de partener,  în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de 

fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și alarmare incendii şi 
sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii concentrației 

maxime de oxigen” 
 
 

      Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţa ordinară din data de 
28.03.2022; 

      Având în vedere referatul de aprobare nr.58767/2022, raportul nr.59039/2022 al 
Direcţiei Elaborare şi Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.59131/2022 al 
Directiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea acordului de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider 
de parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener,  în 
vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a proiectului: "Creșterea siguranței 
pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - Reabilitarea și 
extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare și 
alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare şi alarmare în cazul depășirii 
concentrației maxime de oxigen” ;  

     În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Investiţiilor şi Proiectelor 
Europene nr.299/2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii Specifice de 
accesare a fondurilor pentru cresterea sigurantei pacientilor in structurile spitalicesti 
publice care utilizeaza fluide medicale, modificat si completat prin Ordinul MIPE nr. 
571/02.06.2021; 

   În temeiul art.129 alin.2, lit.e, coroborat cu alin.9 lit.a, art.139, alin.3 lit.f, 
art.154 alin.1 şi art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile şi completările ulteroare;  

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă acordul de parteneriat între Municipiul Craiova, în calitate de lider de 

parteneriat, şi Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, în calitate de partener, 
în vederea depunerii spre finanţare, în cadrul POIM, a proiectului: "Creșterea 
siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - 
Reabilitarea și extinderea instalației electrice, de fluide medicale, sisteme de 
detectare, semnalizare și alarmare incendii şi sisteme de detectare, semnalizare 
şi alarmare în cazul depășirii concentrației maxime de oxigen”, conform anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



  

Art.2. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Craiova, dna. Lia-Olguţa Vasilescu, să 
semneze acordul de parteneriat prevăzut la art.1. 

  Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare şi Implementare Proiecte  şi 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei  hotărâri. 

 
 
 
 
 
 
               INIŢIATOR,                                                               AVIZAT, 
                  PRIMAR,                                                    SECRETAR GENERAL, 
      Lia-Olguța VASILESCU                                               Nicoleta MIULESCU 
 
 



 

MUNICIPIUL CRAIOVA        

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

Directia Elaborare si Implementare Proiecte            

Nr. 58767/21.03.2022  

 

               

                                                                                        

Referat de aprobare 

 
 
 
           In vederea solicitării unei finanțări nerambursabile prin intermediul  Programului 

Operațional lnfrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara 9 Protejarea sănătății 

populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - 

Creșterea capacitatății de gestionare a crizei sanitare COVID-19,  Cod apel 

POIM/935/9/1 Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 

utilizează fluide medicale, pentru investitia aferenta proiectului cu titlu "Cresterea 

sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie” Craiova - 

reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in 

cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen”, propunem promovarea pe ordinea 

de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Craiova din luna martie 2022, a 

unui  proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat ce va fi încheiat între 

UAT Municipiul Craiova, in calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, in calitate de partener în vederea depunerii spre finantare in cadrul 

POIM a proiectului: "Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul ”Spitalului Clinic de 

Neuropsihiatrie” Craiova - reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 

medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, 

semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen” 

 
 

Primar, 

Lia - Olguța Vasilescu 

 

 

                  Pt. Director Executiv 
Adriana Octaviana Motocu 

Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, 

realitatea si legalitatea intocmirii acestui act oficial 

 
Data:    .03.2022 

 
Semnătura: _____________ 
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Municipiul Craiova 
Primaria Municipiului Craiova 
Directia Elaborare si Implementare Proiecte                                                                                  
Nr. 59039/21.03.2022  
 
  

 
 
 
 
 

                                       
 

 
 

Raport 
privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Municipiul Craiova si Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova in vederea depunerii pentru finantare in cadrul 
POIM 2014-2020 a proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei 
electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii 
si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei 
maxime admise de oxigen” 

  

 
Creşterea calităţii vieţii prin imbunatatirea serviciilor medicale si modernizarea 

infrastructurii de sanatate din municipiul Craiova pentru a face față provocărilor 
generate de actuala pandemie reprezinta unul dintre cele mai importante obiective de 
politica locala. Pentru atingerea acestui obiectiv se impune promovarea investiţiilor 
necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie a unitatilor sanitare de la nivel 
local, la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.  

Actuala pandemie a evidențiat vulnerabilitățile infrastructurii sanitare din 
Romania, suprasolicitarea sistemelor de instalații electrice și de fluide medicale 
învechite, generând incendii în secțiile de terapie intensivă.  

De asemenea, si la nivel local există clădiri ale unor spitale în care se desfășoară 
servicii medicale care constituie un pericol pentru pacienți și pentru personalul medical, 
din punct de vedere structural și de siguranță la incendii.  

In contextul gestionarii actualei crize sanitare, rolul UAT Municipiul Craiova este 
unul determinant si consta in sustinerea financiara a spitalelor aflate in subordinea sa, 
pentru realizarea demersurilor de procurare a echipamentelor de protectie a 
personalului medical cat si a aparaturii si dispozitivelor necesare pentru tratarea 
pacientilor suspecti/infectati cu noul coronavirus si nu in cele din urma, pentru 
achizitionarea echipamentelor care sa asigure siguranta pacientilor si a personalului 
medical.  

In acest sens, municipalitatea a sprijint toate cele 3 spitalele aflate in subordinea 
sa prin alocarea de sume de la bugetul local in vederea dotarii si modernizarii 
infrastructurii acestora astfel incat sa consolideze capacitatea de reactie a celor 3 
unitati sanitare la criza actuala de sanatate publica.  

Având în vedere faptul că limitarea răspândirii virusului precum și a efectelor 
extrem de grave ale acestuia asupra populației din municipiul Craiova, implică dotarea 
cu aparatura medicala si echipamente a spitalelor, în contextul consolidării 
infrastructurii medicale pentru a face față actualelor provocari pandemice, 
suprasolicitarea rețelelor de gaze medicale cât și cele de energie electrică, determinată 
de numărul mare de pacienți, creează un risc major pentru viața și sănătatea pacienților 
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internați în spitalele din municipiul Craiova. Astfel, în sprijinul unei abordări coerente a 
crizei de sănătate publică rezultată, pentru a împiedica blocarea infrastructurii 
medicale disponibile şi implicit, afectarea dreptului la sănătate pentru pacienții ce 
necesită internare, se impune pentru toate spitalele din municipiul Craiova, evaluarea, 
extinderea, reabilitarea sau modernizarea infrastructurii instalațiilor electrice, de fluide 
medicale și de ventilare și tratare a aerului, precum și instalarea de sisteme de 
detectare, semnalizare, alarmare incendii, cu acoperire totală, în vederea obținerii unui 
răspuns în timp util și eficient al sistemului medical public la criza covid. 

Nevoia de intervenții în îmbunătățirea calității și siguranței infrastructurii 
sanitare este așadar acută, cu atât mai mult cu cât utilizatorii clădirilor sunt în mare 
parte persoane care nu se pot evacua singure în caz de situații de urgență. In acest 
context, se impune necesitatea luarii unor măsuri pentru asigurarea siguranței, 
securității și funcționalității infrastructurii de sănătate atât la nivel național cât și la 
nivel comunitar. In situatia provocărilor ridicate de combaterea epidemiei de COVID-19, 
dotarile actuale ale unitatilor sanitare din municipiul Craiova sunt insuficiente 
diversitatii patologiei existente si necesitatii îmbunătăţirii nivelului de sănătate a 
populaţiei şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor sai, asadar modernizarea serviciilor 
medicale si consolidarea infrastructurii medicale reprezinta prioritati imediate pentru 
spitalele declarate spitale suport Covid. In contextul actualei pandemii, in baza Ordinul 
Ministerului Sanatatii nr. 434/2021 cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul 
Clinic De Neuropsihiatrie Craiova a fost desemnat spital de suport pentru pacientii 
testati pozitiv sau suspecti de infectare cu virusul SARS-CoV-2. 

Avand in vedere aceste aspecte si data fiind oportunitatea de finantare oferita de 
Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Municipiul Craiova va depune 
cererea de finatare pentru proiectul: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul 
Spitalului Clinic Municipal de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea 
instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime admise de oxigen”. 

Implementarea proiectului va contribui la atingerea obiectivului specific 9.1: 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, din cadrul POIM, Axa 
Prioritară 9: Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-1 
care vizează promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie 
la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19, Cod apel: 
POIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care 
utilizează fluide medicale. 

Prin activitatile pe care si le propune, proiectul vizeaza realizarea infrastructurii 
de fluide medicale, modernizarea si extinderea infrastructurii electrice si realizare 
sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in caz de incendiu la cele 3 cladiri care 
fac obiectul proiectului, respectiv: Clinica de Neurologie din bvd. Calea Bucuresti, nr. 99 
denumita Obiectul 1, Clinica de Psihiatrie 2 din bvd. Calea Bucuresti, nr. 99 denumita 
Obiectul 2 si Clinica de Psihiatrie 1 din Aleea Potelu, nr. 24 denumita Obiectul 3. 

Pentru Clinica de Neurologie - Obiectul 1 se propun urmatoarele lucrari: 
realizarea integrala a unui sistem de fluide medicale, compusa din rezervor de oxigen 
medical, vaporizator atmosferic, statie de back up oxigen medical, compresor aer 
medical, sistem de tratare-purificare a aerului, rezervor de aer medical, sistem de 
filtrare finala, panou reductor de presiune, sistem complet de vacuum medical,  sistem 
de oxigenoterapie, sistem de aspiratii secretii cu regulator de vacuum,  cu distributie 
la 36 de paturi de la parterul cladirii, pe console (rampe) medicale; extinderea si 
modernizarea instalatiei electrice pentru alimentarea instalatiei de oxigen, aer, 
vacuum descrisa mai sus si a consolelor medicale; modernizarea instalatiei de 
alimentare cu curent electric in situatia de avarie-alimentare consumatori vitali pentru 
a raspunde situatiei actualizate privind consumatorii; realizarea integrala a unei 
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instalatii de detectie, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
de oxigen in atmosfera, la parterul cladirii, pentru spatiile in care se utilizeaza oxigen 
medical. 

Pentru Clinica de Psihiatrie 2 – Obiectul 2 se propun urmatoarele lucrari: 
realizarea integrala a unui sistem detectie semnalizare si alarmare in caz de incendiu; 
modernizarea locala a instalatiei electrice, inclusiv a celei de alimentare cu curent 
electric in situatia de avarie-alimentare consumatori vitali, pentru a raspunde situatiei 
actualizate privind consumatorii.  

Pentru Clinica de Psihiatrie 1 – Obiectul 3 se propun urmatoarele lucrari: 
extinderea instalatiei existente  la niverul parterului - la etajele 1 si 2 si la mansarda 
cladirii, pentru realizarea   unui sistem de detectie ,semnalizare si alarmare in caz de 
incendiu cu acoperire integrala pentru toata cladirea; modernizarea locala a instalatiei 
electrice, inclusiv a celei de alimentare cu curent electric in situatia de avarie-
alimentare consumatori vitali, pentru a raspunde situatiei actualizate privind 
consumatorii. 

Proiectul de fata va fi depus spre finantare de catre Municipiul Craiova  pentru 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova. Pentru ducerea la îndeplinire a activitatilor 
proiectului, este necesară încheierea unui parteneriat intre Municipiul Craiova si Spitalul 
Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, liderul de parteneriat fiind Unitatea Administrativ 
Teritoriala Municipiul Craiova.  

Acest parteneriat va fi depus anexa la cererea de finantare si va stabili rolurile şi 
responsabilităţile fiecărui partener  în implementarea activităţilor aferente proiectului.  

Responsabilitatile Liderului de parteneriat vor reprezentate prin implicarea in 
urmatoarele activitati ale proiectului: 1)Management de proiect, prin asigurarea in 
cadrul echipei de implementare a proiectului a pozitiilor de manager financiar, 
manager tehnic, responsabil comunicare si responsabil achizitii publice; 2) realizarea 
activitatilor de publicitate a proiectului; 3) elaborarea proiectului tehnic, cât și 
asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor 
si executia lucrarilor, prin organizarea procedurii de achizitie publica in vederea 
atribuirii contractului de PT+executie, incheierea contractului si urmarirea derularii 
acestuia; monitorizarea lucrarilor de reabilitare si extindere a instalatiei electrice, de 
fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de 
oxigen; realizarea receptiei la terminarea lucrarilor; 5) auditul proiectului prin 
organizarea procedurii de achizitie publica in vederea atribuirii contractului de prestari 
servicii, incheierea contractului si urmarirea derularii acestuia; 6) asigurarea resurselor 
financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor; 7) finantarea cheltuielilor neeligibile 
care apar pe parcursul implementarii proiectului; 8) asigurarea transferabilitatii 
rezultatelor proiectului.  

Responsabilitatile partenerului vor consta in participarea acestuia in cadrul 
urmatoarelor activitati: 1) Managementul de proiect, prin asigurarea in cadrul echipei 
de implementare a proiectului a pozitiilor de manager proiect si manager tehnic; 2) 
elaborare expertiza tehnica, DALI și studii de specialitate prin organizarea procedurii 
de achizitie publica pentru atribuirea contractului de elaborare  documentatie tehnico-
economica - faza D.A.L.I., incheierea contractului de servicii de proiectare si 
receptionarea și plata acestuia; 3) elaborarea proiectului tehnic si executia lucrarilor 
de reabilitare si extindere a instalatiei electrice, de fluide medicale, sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise de oxigen, prin participarea la 
intocmirea caietului de sarcini in vederea organizarii procedurii de achizitie publica 
pentru atribuirea contractului de PT+ executie lucrari; monitorizarea executiei 
lucrarilor; participarea la receptia la terminarea lucrarilor prin desemnarea unui 
membru in comisia de receptie si de asemenea, la efectuarea probelor tehnologice si 
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punerea in functiune a instalatiilor si echipamentelor din proiect; instruirea 
personalului care va asigura operarea si intretinerea echipamentelor achizitionate. 4) 
folosinţa echipamentelor şi bunurilor achiziţionate pentru scopul declarat în proiect, 
cat si mentenanta si intretinerea acestora dupa finalizarea proiectului; 5) asigurarea 
transferabilitatii rezultatelor proiectului. 

 
Date fiind cele prezentate anterior si in conformitate cu Ordinul Ministerului 

Investitiilor si Proiectelor Europene nr. 299/19.03.2021 pentru aprobarea Ghidului 
Solicitantului – Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru cresterea sigurantei 
pacientilor in structurile spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale , modificat 
si completat prin Ordinul MIPE nr. 571/02.06.2021, conform art. 129, alineatul (2), lit. 
e) si alineatul (9), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, propunem 
Consiliului Local al Municipiului Craiova: 
 
 1. Aprobarea Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Craiova, in 
calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, in calitate 
de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a proiectului: 
"Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei electrice, de fluide 
medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime admise 
de oxigen” 
2. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova, Lia - Olguța Vasilescu, să semneze 
Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Craiova si Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova. 
 

 
 
 

 
Pt. Director Executiv 

Adriana Octaviana Motocu 
Imi asum responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in solidar cu 
intocmitorii inscrisului 

Data: ______.03.2022 
 

Semnatura: ____________ 
 
 
 
 

insp. Dorel Vladu  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.03.2022 
 
Semnatura:_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

insp. Oana Rădulescu  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: ______.03.2022 
 
Semnatura:_____________ 
 

Pt. Sef Birou 
Marius Cristian Chetoiu 

Imi asum responsabilitatea privind 
realitatea si legalitatea in solidar cu 

intocmitorii inscrisului 

Data: ______.03.2022 
 

Semnatura: ____________  
 
 
 
 

insp. Roxana Pîrşoi  
Imi asum responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea si legalitatea 

intocmirii acestui act oficial 

Data: Data: ______.03.2022 
 
Semnatura:_____________ 
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Anexă  

 
 

ACORD DE PARTENERIAT 
 
 

 
Art. 1. Părțile 
 
1. UAT Municipiul Craiova, cu sediul în Str. Târgului, nr. 26, Craiova, județul Dolj, codul 
fiscal14417214, având calitatea de Liderde parteneriat 
 
2. Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, cu sediul în str. Calea Bucureşti, nr. 99, 
Craiova, județul Dolj, codul fiscal12688940, având calitatea de Partener 
 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
 
(1) Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile șiobligațiile părților, contribuția 
financiară proprie afiecărei părți la bugetul proiectului, precum şi responsabilitatile ce le revin in 
implementarea activităţilor aferenteproiectului: „Cresterea sigurantei pacientilor in cadrul 
Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei 
electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare incendii si 
sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen”, care este depus în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-
2020, Axa prioritară9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-

19,Prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de 
sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunitățiObiectivul specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-

19,apel de proiectePOIM/935/9/1/Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești 
publicecare utilizează fluide medicale, cod MySMIS 153974.  
(2)Cererea de finanțare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui acord.  
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale parteneriatului 
 
(1) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în cadrul 
proiectului, aşa cum acesta este definit in cadrul prezentului Acord de Parteneriat.  
(2) Partile trebuie să se consulte in mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluțiaproiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale şi 
de etică cele mai înalte.  
(4) Partenerii sunt obligați să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 
incompatibilitatilor, iar, in cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 
conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 
1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 
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Art. 4 Roluri şi responsabilități în implementarea proiectului  
 
(1) Rolurile şi responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos şi corespund prevederilor din 
Cererea de finantare - care este documentul principal în stabilirea principalelor activități asumate 
de fiecare partener: 
 
Organizatia Roluri şi responsabilități 

Lider de proiect  
UAT Municipiul Craiova 

1) Management de proiect, prin asigurarea in 
cadrul echipei de implementare a proiectului a 
pozitiilor de manager financiar, manager tehnic, 
responsabil comunicare si responsabil achizitii 
publice;  
2) realizarea activitatilor de publicitate a 
proiectului;  
3) elaborarea proiectului tehnic, cât și asigurarea 
asistenței tehnice din partea proiectantului pe 
parcursul execuției lucrărilor,și executia lucrarilor, 
prin organizarea procedurii de achizitie publica in 
vederea atribuirii contractului de PT+executie, 
incheierea contractului si urmarirea derularii 
acestuia;  
4) monitorizarea lucrarilor de reabilitare si 
extindere a instalatiei electrice, de fluide medicale, 
sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si 
alarmare in cazul depasirii concentratiei maxime 
admise de oxigen, realizarea receptiei la 
terminarea lucrarilor;  
5) auditul proiectului prin organizarea procedurii 
de achizitie publica in vederea atribuirii 
contractului de prestari servicii, incheierea 
contractului si urmarirea derularii acestuia;  
6) asigurarea resurselor financiare necesare 
implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor;  
7) finantarea cheltuielilor neeligibile care apar pe 
parcursul implementarii proiectului;  
8) asigurarea transferabilitatii rezultatelor 
proiectului 

Partener 
Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova 

1) Managementul de proiect, prin asigurarea in 
cadrul echipei de implementare a proiectului a 
pozitiilor manager proiect si manager tehnic; 
2) elaborare expertiza tehnica, DALI și studii de 
specialitate prin organizarea procedurii de 
achizitie publica pentru atribuirea contractului de 
elaborare  documentatie tehnico-economica - faza 
D.A.L.I., incheierea contractului de servicii de 
proiectare si receptionarea  și plata acestuia;  
3) elaborarea proiectului tehnic si executia 
lucrarilor de reabilitare si extindere a instalatiei 
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electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, 
semnalizare si alarmare incendii si sisteme de 
detectare, semnalizare si alarmare in cazul 
depasirii concentratiei maxime admise de oxigen, 
prin participarea la intocmirea caietului de sarcini 
in vederea organizarii procedurii de achizitie 
publica pentru atribuirea contractului de PT+ 
executie lucrari; monitorizarea executiei lucrarilor; 
participarea la receptia la terminarea lucrarilor prin 
desemnarea unui membru in comisia de receptie si 
de asemenea, la efectuarea probelor tehnologice si 
punerea in functiune a instalatiilor si 
echipamentelor din proiect; instruirea personalului 
care va asigura operarea si intretinerea 
echipamentelor achizitionate.  
4) folosinţa echipamentelor şi bunurilor 
achiziţionate pentru scopul declarat în proiect cat 
si mentenanta si intretinerea acestora dupa 
finalizarea proiectului;  
5) asigurarea transferabilitatii rezultatelor 
proiectului 

 
(2)Responsabilităţi şi angajamente financiare intre parteneri 
Partenerii vor asigura contributia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este precizat in 
Cererea de finantareşi in prezentul acord.  
 
Organizatia Contributia 

UAT Municipiul Craiova în calitate de Lider 
de proiect  

Valoarea contributiei:5.221.125 lei 

Ponderea contributiei din valoarea totală a 

proiectului 97,34 % 

Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova în 
calitate de Partener  

Valoarea contributiei: 142.800 lei 

Ponderea contributiei din valoarea totală a 

proiectului:2,66% 

 
Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind 
gestionarea financiară a fonduriloreuropene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate 
prin HG nr. 93/2016. 
Asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor, inclusiv suportarea eventualelor cheltuieli 
neeligibile, corecții sau alte cheltuieli conexe implementării proiectului revine Municipiul 
Craiova. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a acordului 
 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord şi încetează la 
data la care Contractul de Finantare aferent proiectului îşi încetează valabilitatea. Prelungirea 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de 
valabilitate a prezentului acord. 
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Art.6. Drepturile şi obligatiile liderului de parteneriat 
 
Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricaror informaţii şi 
documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
rambursare/plată/prefinanțare, a organizării vizitelor de monitorizare a proiectului și a oricăror 
altor documente /activități necesare implementării în bune condiții a activităților proiectului. 
 
Obligațiile liderului de parteneriat  
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finantare şi Contractul de finantare.  
(2) Liderul de parteneriatva consulta partenerul cu regularitate, îl va informa despre progresul in 
implementarea proiectului şi ii va furniza, la cerere, copii ale rapoartelor de progres şi financiare.  
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), 
trebuie să fie convenite cu partenerul inaintea solicitării aprobarii de către Autoritatea de 
management. 
(4)Liderul parteneriatului este responsabil cu transmiterea cererilor de 
prefinanțare/plată/rambursare către autoritateade management conform prevederilor contractului 
de finanţare, conform procedurii.  
(5)În cazul in care partenerul nu duce la indeplinire una sau mai multe din obligatiile care ii 
revin(implementarea unor activităti), liderul de parteneriat va prelua intotalitate responsabilitatea 
de a indeplini aceste obligaţii. 
(6) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului 
aferente cheltuielilorproprii conform notificărilor şi titlurilor de creanţă emise pe numele său de 
către Autoritatea de management. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligațiile Partenerului 
 
Drepturile Partenerului 
(1) Partenerul are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie 
informat despre progresul in implementarea proiectului şi să i se furnizeze, la cerere, de către 
liderul de proiect copii ale rapoartelor de progres şifinanciare.  
(2) Partenerulare dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinta propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activitati, etc.), inaintea solicitarii aprobarii de 
către Autoritatea de management.  
 
Obligatiile Partenerului 
(1) Parteneruleste obligat să furnizeze orice informații de natură tehnică sau financiară legate de 
proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de Certificare, Autoritatea de 
Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul 
asupra modului de implementare a proiectelor cofinantate din instrumente structurale.  
(2) Parteneruleste obligat să furnizeze liderului de proiect orice informații sau documente privind 
implementareaproiectului. 
 
Art. 8 Achiziții publice 
 
(1) Achizitiile in cadrul proiectului vor fi făcute de către Liderul de parteneriat, cu 
respectareaconditiilor din contractul de finanţare şi a instrucțiunilor emise de AM/OI şi/sau alte 
organisme abilitate. 
 
 
 
 



 

5 
 

Art. 9 Proprietatea 
 
(1) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare in exploatare şi să 
asigure exploatarea și întreținerea in această perioadă. 
(2) Părţile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor achizitionate 
din finantareanerambursabilă, la locul de desfasurare a proiectului şi exclusiv in scopul pentru 
care au fost achizitionate.  
(3) Partile au obligatia să nu instrăineze, inchirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a 
obținerii finanțării prin Programul OperationalInfrastructura Mare 2014-2020 pe o perioadă de 5 
ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 
 
Art. 10 Confidentialitate  
 
(1) Părtile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze in strictă confidentialitate 
informatiile primite in cadrulşi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină 
orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părtile inteleg să utilizeze 
informațiile confidențiale doar in scopul de a-şi îndeplini obligatiile din prezentul Acord de 
Parteneriat. 
 
Art. 11 Legea aplicabilă 
 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat in conformitate cu legea română.  
(2) Pe durata prezentului Acord, părțile vor avea dreptul sa convină in scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act aditional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste 
circumstante au loc şi nu au putut fi prevăzute in momentul in care s-a încheiat prezentul Acord 
de Parteneriat. 
 
Art. 12 Dispoziţii finale 
 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu 
le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi soluționate de instantele competente. 
 
Intocmit in 2 exemplare, in limba română, câte unul pentru fiecare parte. 
 
Semnături 
 

Lider departeneriat 
UAT Municipiul Craiova 

PRIMAR 
LIA-OLGUȚA VASILESCU 

 
 
 
 

Semnătura Data și locul semnării 

Partener 
Spitalul Clinic de 
Neuropsihiatrie Craiova 
 

MANAGER 
DR. ANCA TUDOR 

 
 
 

Semnătura Data și locul semnării 
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Municipiul Craiova 
Primăria Municipiului Craiova 
Direcția Juridică, Asistență de Specialitate și Contencios Administrativ 
Nr.  59131/ 21 .03.2022 
 

 
RAPORT DE AVIZARE 

 
 Având în vedere: 
            Referatul de aprobare nr. 58767/21.03.2022 al Directiei de Elaborare si 
Implementare Proiecte ; 
          Raportul Direcției Elaborare și Implementare Proiecte nr. 59039/21.03.2022 
privind   aprobarea Acordului de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul 
Craiova, in calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, in calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei 
electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime admise de oxigen”;  
          În conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Investitiilor si Proiectelor 
Europene nr. 299/19.03.2021 pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Conditii 
Specifice de accesare a fondurilor pentru cresterea sigurantei pacientilor in structurile 
spitalicesti publice care utilizeaza fluide medicale, modificat si completat prin Ordinul 
MIPE nr. 571/02.06.2021; 
           Potrivit conform art. 129, alineatul (2), lit. e) si alineatul (9), lit. a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ  
          Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic; 
 
                                                    AVIZĂM FAVORABIL 
                                                       Propunerea privind: 
 
            1. Aprobarea acordul de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul 
Craiova, in calitate de lider de parteneriat si Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie 
Craiova, in calitate de partener, în vederea depunerii spre finantare in cadrul POIM a 
proiectului: "Creșterea siguranței pacienților în cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Neuropsihiatrie Craiova – Reabilitarea si extinderea instalatiei 
electrice, de fluide medicale, sisteme de detectare, semnalizare si alarmare 
incendii si sisteme de detectare, semnalizare si alarmare in cazul depasirii 
concentratiei maxime admise de oxigen „ . 
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             2. Imputernicirea Primarului Municipiului Craiova, Lia - Olguța Vasilescu, să 
semneze Acordul de parteneriat ce va fi încheiat între UAT Municipiul Craiova si 
Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova. 

 
 
 
 
 
                          Director Executiv, 

Ovidiu Mischianu 
Îmi asum responsabilitatea privind realitatea si 
legalitatea in solidar cu intocmitorul inscrisului 

Intocmit, 
Cons. jur. Claudia Calucică 

Imi asum responsabilitatea privind 
legalitatea actului administrativ 

                                    
                     Semnatura:                                                                 Semnatura  
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