
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 
HOTĂRÂRE DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 

PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 
DIN CADRUL PROIECTULUI: 

" Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 
medicale de urgență",  

în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- 
Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile 
în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități, Operațiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe 
 
  
 

Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere: 
-  Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii 

sanitare si sociale Prioritate de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități. Operatiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României 
Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, cod apel POR 
422/8 
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul UAT Orașul Tîrgu Neamţ nr. 11091 din 

08.08.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 11092 din 08.08.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) lit. d), art. 36 alin. (6) 
lit. a) pct. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;  

În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1. Se aprobă proiectul: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău 

și Neamț la servicii medicale de urgență", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea 
la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi 
promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, 
precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea 8.2.B- 



Unități de primiri urgențe, nr apelului de proiecte  POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, 
cod apel POR 422/8;  

ART. 2. Se aprobă acordul de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din 
județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență", în cuantum de 42.247.111,28 lei  
(inclusiv T.V.A.);  

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 55.349,88 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Imbunătățirea 
accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență";  

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de 
urgență", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT 
Oraşul Tîrgu Neamţ;  

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

ART. 8. Se împuterniceşte domnul Harpa Vasilică - Primarul UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, 
Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț acordul de parteneriat și 
toate actele necesare depunerii și implementării proiectului; 

ART. 9. Secretarul UAT Oraș Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 C.J. Țuțu Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 11091 DIN 08.08.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre de APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE 
DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

DIN CADRUL PROIECTULUI: 
"Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de 

urgență",  
în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile 

în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități, Operațiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe 
 
 

Având în vedere:  
- Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

si sociale Prioritate de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități. Operatiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României 
Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, cod apel POR 
422/8. 

- Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare 09.07.2018-13.08.2018. 
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
- Acordul de parteneriat – forma draft. 

 
Proiectul “Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 

medicale de urgență” are ca lider de proiect Ministerul Sănătății. U.A.T.  Orașul Tîrgu Neamț  este 
partener în proiect.  
 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite investiții eligibile cum ar fi: 
  

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe 
și a compartimentelor de primiri urgențe. 

           Acțiunile eligibile în cadrul proiectului, sunt: 
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe precum 
și a compartimentelor de primiri urgențe 

• construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în 
terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea / 
modernizarea aparatelor / instalatiilor utilizate astfel încat să îndeplinească cerintele impuse 
domeniului sanitar (eg. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare).  



• asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe / 
componentele de primiri urgențe ( inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului 
de investii); 

• achiziţionare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura unitățile de primiri 
urgențe precum și  compartimentele de primiri urgențe  (atat pentru structura existenta / viitoare a 
acestora cat si dotări care deservesc sectiile suport  (eg. Laboratorul de analize, Laboratorul 
de radiologie imagistica, ATI, bloc operator etc.) în conformitate cu documentele structurii 
organizatorice ale unității sanitare,  avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății. 

 
 
Prin acest proiect, la nivelul orașului Tg. Neamț se propune decontarea următoarelor achiziții 

realizate: 
 
Achiziții realizate de UAT Orașul Tîrgu Neamț: 
 
Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
A1. Managementul de proiect 
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul Primariei orașului Tg. 

Neamț   
 

67.824,00 
67.824,00 

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului 12.268,90 
A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate 
 
A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii UAT Orașul  Tîrgu Neamț  
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_Achizitionare si montare videointerfon la UPU 

Tg. Neamt 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 150 l 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 130 l 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reparatii capitale - salon terapie 

intensiva si Sectia Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: "Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC si lucrari de 

inlocuire tabla - pavilion Chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt 
A.3.6.125389_NT_SONT_UPU_servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: Reparatii capitale - salon terapie intensiva si Sectia Chirurgie 

Generala din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reabilitarea blocului operator - sectia 

chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_Servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: Reabilitarea blocului operator - sectia chirurgie din cadrul 

Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_Furnizare aspirator chirurgical polivac 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare autoanalizator 25 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare masa electrohidraulica 

radiotransparenta 

A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_ansamblu lampi (2 buc) 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf multidisciplinar (2 buc) 
A.3.15.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat roentgen digital 
A.3.16.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare purificatoare aer (4 buc) 
A.3.17.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare targa radiotransparenta 
A.3.18.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sistem apelare asistente 
A.3.19.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Modernizare CPU Pediatrie la Spitalul 

12.268,90 
 
2.687.400,64 
 

85,455.84 

 
99,722.00 
85,680.00 

141,990.00 

 

 
6,000.00 

 

 

 
1,920.00 

 

 

141,253.20 

 

3,000.00 

 
 

8,760.60 

71,950.01 
49,960.45 
74,400.00 

 

131,998.00 
281,232.00 

490,373.62 
19,200.00 
28,000.00 
32,554.96 
83,255.52 



Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.20.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Inlocuire tamplarie existenta cu 

tamplarie PVC si lucrari de inlocuire tabla 
A.3.21.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare trusa laparoscopica 

A.3.22.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic (2 buc) 
A.3.23.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat ventilatie mecanica 
A.3.24.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf 
A.3.25.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare electrocardiograf 6 canale (4 buc) 
A.3.26.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare lavoar chirurgical (2 buc) 

 
  

 

213,540.00 
 

249,693.56 
88,060.00 
73,594.00 

155,880.00 
39,926.88 

30,000.00 

Achiziții realizate de Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie  Tîrgu Neamț 
 
A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii Spitalul Orășenesc Sfântul 

Dimitrie  Tîrgu Neamț  
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2014 - 2 BUCATI 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_VIDEOCOLONOSCOP 2016 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE MD 9000S 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT 2016 3BC (5160LEI/BC) 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_ELECTROCARDIOGRAF 2015 1BUCATA 
A.3.6.125389_NT_SOTN_UPU_REFLECTOR CU SUPORT MOBIL 2BUCATI 
A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_Videolaringoscop 2017 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_PAT ATI 5BUCATI 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT PERFUSOR COMPACT S - 2017 - 

2BUCATI 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_RAMPA GAZE MEDICALE 2BUCATI 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_LAVOAR ASEPTIC CHIRURGICAL - 2BUCATI 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2BC 

A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 

12 - 1BUCATA 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_TROLIU MEDICAL PENTRU ANESTEZIE 

2BUCATI 

312.437,95 
 
 

14,570.00 

70,620.00 
5,316.00 

15,480.00 
8,258.40 

38,572.80 

23,800.00 
30,017.75 
10,234.00 

 
13,090.00 
21,000.00 

44,625.00 

7,980.00 

 
8,874.00 

 
 Astfel, având în vedere cele prezentate mai sus, supun dezbaterii și aprobării Plenului Consiliului 

Local Tîrgu Neamț, următoarele: 
- aprobarea proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și 

Neamț la servicii medicale de urgență", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, Operațiunea 8.2.B- Unități de primiri urgențe, nr apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, cod apel POR 422/8;  

- aprobarea încheierii acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

- aprobarea valorii totale a proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, 
Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență", în cuantum de 42.247.111,28 lei  (inclusiv 
T.V.A.);  

- aprobarea contribuţiei proprie în proiect a UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 



proiectului, în cuantum de 55.349,88 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Imbunătățirea 
accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență";  

- aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la 
servicii medicale de urgență", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din bugetul local al UAT Oraşul Tîrgu Neamţ;  

- aprobarea asigurării tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

- aprobarea împuternicirii domnului Harpa Vasilică - Primarul UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, 
Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț acordul de 
parteneriat și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp. Dezvoltare Locală                                                                          PRIMAR, 
NR. 11092 DIN 08.08.2018                                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

La proiectul de hotărâre de APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE 
DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE PARTENERIAT 

DIN CADRUL PROIECTULUI: 
"Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de 

urgență",  
în vederea finanțării în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- 

Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile 
sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile 

în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de comunități, Operațiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe 
 
 

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul din programele aferente Acordului 
de Parteneriat 2014-2020, prin care se pot accesa fondurile europene structurale și de investiții, în 
concret, cele provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR). Programul a fost 
aprobat prin decizia Comisiei Europene nr. C (2015) 4272/23.06.2015. 

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a lansat în iulie 2018 “Ghidul 
solicitantului Conditii specifice de accesare a fondurilor,  Apel pentru proiecte nefinalizate, Axa prioritară 
8, Prioritatea de investiții 8.1 – 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 
și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de 
recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, 
Operatiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe.  

 
 

Proiectul “Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 
medicale de urgență” are ca lider de proiect Ministerul Sănătății. U.A.T.  Orașul Tîrgu Neamț  este 
partener în proiect.  
 

Prin intermediul acestei operaţiuni vor fi sprijinite investiții eligibile cum ar fi: 
  

 Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe 
și a compartimentelor de primiri urgențe. 

           Acțiunile eligibile în cadrul proiectului, sunt: 
• Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe precum 
și a compartimentelor de primiri urgențe 

• construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în 
terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea / 
modernizarea aparatelor / instalatiilor utilizate astfel încat să îndeplinească cerintele impuse 
domeniului sanitar (eg. Directive Europene/legislație națională aplicabilă în vigoare).  



• asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri urgențe / 
componentele de primiri urgențe ( inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului 
de investii); 

• achiziţionare dotări/echipamente/dispozitive medicale pentru infrastructura unitățile de primiri 
urgențe precum și  compartimentele de primiri urgențe  (atat pentru structura existenta / viitoare a 
acestora cat si dotări care deservesc sectiile suport  (eg. Laboratorul de analize, Laboratorul 
de radiologie imagistica, ATI, bloc operator etc.) în conformitate cu documentele structurii 
organizatorice ale unității sanitare,  avizate/aprobate de către Ministerul Sănătății. 

 
 
Rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este de 70% din valoarea totală a cheltuielilor 

eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) ; 
            Rata de cofinanțare, reprezentand contrapartida nationala este de 30 % din valoarea totală a 
cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții ale administraţiei publice locale; 
            Rata de cofinanțare din partea Solicitantului este de : 
           - 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru UAT/autorități  și instituții 
ale administraţiei publice locale, unități sanitare. 
           In acest caz, diferenta de 28% din contrapartida nationala, va reprezenta rata de confinantare 
din Bugetul de stat.  
            - 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului pentru autorități și instituții ale 
administraţiei publice centrale.   

Prezentul apel de proiecte este  de tip non competitiv cu termen limită de depunere 13 august 
2018. 

 
Prin acest proiect, la nivelul orașului Tg. Neamț se propune decontarea următoarelor achiziții 

realizate: 
 
Achiziții realizate de UAT Orașul Tîrgu Neamț: 
 
Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
A1. Managementul de proiect 
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul Primariei orașului Tg. 

Neamț   
 

67.824,00 
67.824,00 

A2. Servicii de informare si publicitate necesare proiectului 12.268,90 
A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si publicitate 
 
A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii UAT Orașul  Tîrgu Neamț  
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_Achizitionare si montare videointerfon la UPU 

Tg. Neamt 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 150 l 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 130 l 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reparatii capitale - salon terapie 

intensiva si Sectia Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt, jud. Neamt 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: "Inlocuire tamplarie existenta cu tamplarie PVC si lucrari de 

inlocuire tabla - pavilion Chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu 

Neamt 
A.3.6.125389_NT_SONT_UPU_servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: Reparatii capitale - salon terapie intensiva si Sectia Chirurgie 

Generala din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reabilitarea blocului operator - sectia 

12.268,90 
 
2.687.400,64 
 

85,455.84 

 
99,722.00 
85,680.00 

141,990.00 

 

 
6,000.00 

 

 

 
1,920.00 

 

 

141,253.20 



chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_Servicii de dirigentie de santier si asistenta 

tehnica la obiectivul: Reabilitarea blocului operator - sectia chirurgie din cadrul 

Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_Furnizare aspirator chirurgical polivac 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare autoanalizator 25 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare masa electrohidraulica 

radiotransparenta 

A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_ansamblu lampi (2 buc) 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf multidisciplinar (2 buc) 
A.3.15.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat roentgen digital 
A.3.16.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare purificatoare aer (4 buc) 
A.3.17.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare targa radiotransparenta 
A.3.18.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sistem apelare asistente 
A.3.19.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Modernizare CPU Pediatrie la Spitalul 

Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.20.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Inlocuire tamplarie existenta cu 

tamplarie PVC si lucrari de inlocuire tabla 
A.3.21.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare trusa laparoscopica 

A.3.22.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic (2 buc) 
A.3.23.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat ventilatie mecanica 
A.3.24.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf 
A.3.25.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare electrocardiograf 6 canale (4 buc) 
A.3.26.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare lavoar chirurgical (2 buc) 

 
  

 

3,000.00 

 
 

8,760.60 

71,950.01 
49,960.45 
74,400.00 

 

131,998.00 
281,232.00 

490,373.62 
19,200.00 
28,000.00 
32,554.96 
83,255.52 

 

213,540.00 
 

249,693.56 
88,060.00 
73,594.00 

155,880.00 
39,926.88 

30,000.00 

Achiziții realizate de Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie  Tîrgu Neamț 
 
A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii Spitalul Orășenesc Sfântul 

Dimitrie  Tîrgu Neamț  
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2014 - 2 BUCATI 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_VIDEOCOLONOSCOP 2016 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE MD 9000S 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT 2016 3BC (5160LEI/BC) 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_ELECTROCARDIOGRAF 2015 1BUCATA 
A.3.6.125389_NT_SOTN_UPU_REFLECTOR CU SUPORT MOBIL 2BUCATI 
A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_Videolaringoscop 2017 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_PAT ATI 5BUCATI 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT PERFUSOR COMPACT S - 2017 - 

2BUCATI 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_RAMPA GAZE MEDICALE 2BUCATI 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_LAVOAR ASEPTIC CHIRURGICAL - 2BUCATI 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2BC 

A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE MINDRAY iMEC 

12 - 1BUCATA 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_TROLIU MEDICAL PENTRU ANESTEZIE 

2BUCATI 

312.437,95 
 
 

14,570.00 

70,620.00 
5,316.00 

15,480.00 
8,258.40 

38,572.80 

23,800.00 
30,017.75 
10,234.00 

 
13,090.00 
21,000.00 

44,625.00 

7,980.00 

 
8,874.00 

 
Având în vedere:  
- Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare 

si sociale Prioritate de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce 
priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 



serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități. Operatiunea 8.2.B- Unități de primiri urgențe. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României 
Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, cod apel POR 
422/8. 

- Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare 09.07.2018-13.08.2018. 
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
- Acordul de parteneriat – forma draft. 

 
Propunem spre analiza si aprobare urmatoarele: 
- aprobarea proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și 

Neamț la servicii medicale de urgență", în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale, 
Prioritate de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de 
sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități, Operațiunea 8.2.B – Unități de primiri urgențe, nr apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, cod apel POR 422/8;  

- aprobarea încheierii acordului de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

- aprobarea valorii totale a proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, 
Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență", în cuantum de 42.247.111,28 lei  (inclusiv 
T.V.A.);  

- aprobarea contribuţiei proprie în proiect a UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentând achitarea 
tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de 55.349,88 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Imbunătățirea 
accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii medicale de urgență";  

- aprobarea sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la 
servicii medicale de urgență", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din bugetul local al UAT Oraşul Tîrgu Neamţ;  

- aprobarea asigurării tuturor resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; 

- aprobarea împuternicirii domnului Harpa Vasilică - Primarul UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, 
Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț acordul de 
parteneriat și toate actele necesare depunerii și implementării proiectului. 
 

 
 
 
 

         Compartiment Dezvoltare Locală,                              Direcţia Buget – Contabilitate, 
                 Ing. Amihăilesei Daniel                                                  Ec. Tanasa Carmen 
 

 
Serviciul Juridic, 

Cj. Iovoaea Ciprian 
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ACORD DE PARTENERIAT 

nr. _______/__________ 

pentru realizarea proiectului 

“Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele vaslui, Bacău şi Neamţ la 
servicii medicale de urgenţă” 

Art. 1. Părţile 

1.MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, cu sediul în Strada Cristian Popișteanu nr.1-3, sector 1, cod 
010024, Bucureşti, codul fiscal  4266456, având calitatea de Lider de proiect (Partener 1), 
reprezentat legal de dna. Sorina PINTEA, în calitate de ministru al sănătății:: 

• Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: ……………………Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: ……………………… 

• Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare 
:……………………Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului : …………………………… 

2. SPITALUL JUDŢEAN JUDEȚEAN DE URGENŢĂURGENȚĂ PIATRA NEAMŢNEAMȚ, 
cu sediul în municipiul Piatra Neamțţ, Bd. Traian Nr. 1-3, jud. Neamţ, codul fiscal 2613362, având 
calitatea de Partener 15, reprezentat legal de domnul Codruţț Munteanu, îîn calitate de manager; 

  
Cont curent: RO54TREZ49121F330800XXXX , Trezoreria PIATRA NEAMȚŢ 

• Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de plată:RO91TREZ49121F362500XXXX Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: 
Trezorerie Piatra Neamt, Bd. Traian, Nr. 19bis, Piatra Neamt, judetul Neamt. 

• Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare : 
RO54TREZ49121F330800XXXX;Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: 
Trezorerie Piatra Neamt, Bd. Traian, Nr. 19bis, Piatra Neamt, judetul Neamt. 

3. SPITALUL MUNICIPAL DE URGENURGENŢĂ Ă ROMAN cu sediul în municipiul 
Roman, str. Tineretului, nr. 28-30, jud. Neamt, codul fiscal 2613940, având calitatea de Partener 
11, reprezentat legal de Dr. Andrici Maria, în calitate de manager; 

 

• Contul de disponibilități pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de plată 
RO70TREZ4925040XXX004909 deschis la Trezoreria Municipiulu ROMAN, str. Piata 
Roman Voda, nr. 1, municipiul Roman, judetul Neamt  

• Conturile de venituri: 
RO24TREZ49221F401600XXXX ”Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor 
de plata” 
RO68TREZ49221F450101XXXX ”Fondul European de Dezvoltare Regional - Sume primite 
in contul platilor efectuate in anul curent” 
RO69TREZ49221F423900XXXX ”Subventii de la Bugetul de Stat pentru institutii publice 
finantate partial sau integral din venituri proprii pentru proiecte din FEN postaderare” 
deschisela Trezoreria Municipiulu ROMAN, str. Piata Roman Voda, nr. 1, municipiul Roman, 
judetul Neamt 

3. SPITALUL ORĂȘENESC SFÂNTUL DIMITRIE TÎRGU NEAMȚ, cu sediul în oraşul Tîrgu 
Neamţ, str. B-dulŞtefan cel Mare nr.35 Tîrgu Neamt, jud. Neamţ, codul fiscal 2614341, având 
calitatea de Partener 9, repezentat legal de Dr. APOSTOAE Florin Ionut, Manager; 

Formatat: Stânga
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• Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor de 
plată: RO70TREZ24F660601710103X 

• Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE TG NEAMT, B-DUL STEFAN 
CEL MARE NR. 144, TG NEAMT, JUD NEAMT 

• Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de rambursare 
:RO97TREZ49321F431400XXXXDenumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: 
TREZORERIE TG NEAMT, B-DUL STEFAN CEL MARE NR. 144 , TG NEAMT, JUD 
NEAMT 

4. ORAȘUL TÎRGU NEAMȚ, cu sediul în oraşul Tîrgu Neamţ, B-dul Ștefan Cel Mare Nr. 62, Jud. 
Neamț, codul fiscal 2614104, reprezentat legal de HARPA Vasilică, Primar, având calitatea de 
Partener 6 
• Contul de disponibilități (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de plată:RO47TREZ24A660601710103X;  
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE TG NEAMT, Str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 6-8, TG NEAMT, JUD NEAMT; 
Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:RO02TREZ49337025000XXXXX; 
Denumirea/adresa unității Trezoreriei Statului: TREZORERIE TG NEAMT, Str. Mihail 

Kogălniceanu, nr. 6-8, TG NEAMT, JUD NEAMT;deschis la Trezoreria Tîrgu Neamț 
 

 5. SPITALUL ORĂȘENESC ”SF. IERARH NICOLAE” cu sediul înBicaz, Str. Barajului Nr. 31-
31a, Orașul Bicaz, Județul Neamț, codul fiscal 2614473, reprezentant legal de Dr. Letiția Gabriela 
Damoc – manager, având calitatea de Partener 8 

• Contul de disponibilităţi (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de plată: RO54TREZ24F660601710102X;  Denumirea/adresa unitătii Trezoreriei Statului: 
TREZORERIE BICAZ,  STRADA BARAJULUI, NR. 7, BICAZ, JUDETUL NEAMT 
• Contul de disponibilităti (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontării cererilor 
de plată:RO21TREZ24F660601710300X; Denumirea/adresa unitătii Trezoreriei Statului: 
TREZORERIE BICAZ,  STRADA BARAJULUI, NR. 7, BICAZ, JUDETUL NEAMT 
• Contul de venituri (codul IBAN) în care se virează sumele aferente cererilor de 
rambursare:RO22trez49421F431400XXXX; Denumirea/adresa unitătii Trezoreriei Statului: 
TREZORERIE BICAZ, STRADA BARAJULUI, NR. 7, BICAZ, JUDETUL NEAMT 
au convenit următoarele: 

Art. 2. Obiectul 

(1)Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 
financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 
implementarea activităţilor aferente proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 
regim ambulatoriu pentru populația……… /Imbunătățirea accesului populației din …… la servicii 
medicale de urgență, care este depus în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiție 8.1 – Investiţii în 
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin 
îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la 
serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectiv specific 8.1 - Creșterea 
accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru 
zonele sărace și izolate/ Obiectiv specific 8.2. „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii 
spitalicești de urgență” ..., apel de proiecte - POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate  sau 
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate sau POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate 
sau POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizateprecum și pe perioada de durabilitate și de 
valabilitate a contractului de finanțare.  



3 

 

(2)Prezentul acord se constituie ca anexă a cererii de finanţare. 

Art. 3. Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund 
prevederilor din Cererea de finanţare: 

Organizaţia Roluri şi responsabilităţi 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 

 

Activitatea de management a proiectului –persoana nominalizata din cadrul Ministerului 
Sănătății va asigura coordonarea si implementarea proiectului. 
 
Activitatea de informare si publicitate 
Transmite un anunt de presa la inceperea si la finalizarea proiectului. 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
A1. Managementul de proiect 0,00 
A1.1 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul 
Ministerului Sanatatii 

0,00 

A2.Servicii de informare si publicitate necesare 
proiectului 

7.140,00 

A2.1 Achizitia si prestarea serviciilor de informare si 
publicitate 

7.140,00 

 

SPITALUL 
JUDEȚEAN 

DE 
URGENȚĂ 

PIATRA  
(Partener 15) 

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul Spitalulului 
JUDEȚEAN de URGENȚĂ Piatra  va asigura implementarea proiectului. 
 
Activitatea de informare si publicitate – se va realiza si amplasa un panou temporar cu 
informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu 
informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările 
achiziţionate prin proiect pentru Spitalul JUDEȚEAN de URGENȚĂ Piatra  
 
Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU si a 
secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din UPU. 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
A1. Managementul de proiect 
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul Spitalulului 
JUDEȚEAN de URGENȚĂ Piatra Neamt 
 

59.400,00 
59.400,00 

A2.Servicii de informare si publicitate necesare proiectului 12.179,65 
  
A2.15Desfasurarea procedurii de achizitie a serviciilor de informare  
si publicitate necesare proiectului - Spitalul Judetean de Urgenta Piatra 
Neamt 
 
A3. 125389_NT_SJUPN_UPU Decontare achizitii Spitalul Judetean 
de Urgenta Piatra Neamt 
 
A.3.1. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție Echipamente 
chirurgie 
A.3.1.1. 125389_NT_SJUPN_UPULAMPA SCIALITICA CU 
FOCALIZARE CENTRALA 
A.3.1.2. 125389_NT_SJUPN_UPULAMPA SCIALITICA 
A.3.1.3.125389_NT_SJUPN_UPUUNITATE ELECTROCHIRURGIE, 
MONOPOLAR,          BIPOLAR 
A.3.1.4.125389_NT_SJUPN_UPUAPARAT ANESTEZIE 
A.3.1.5.125389_NT_SJUPN_UPUMASA OPERATIE 
A.3.1.6.125389_NT_SJUPN_UPUMONITOARE PORTABILE BUC 5 
A.3.1.7.125389_NT_SJUPN_UPUASPIRATOR CHIRURGICAL BUC 
2 
A.3.1.8.125389_NT_SJUPN_UPUDEFIBRILATOR Manual 
 
A.3.2. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție Aparatura 
medicala 

12.179,65 
 
 
 

4.767.647,22 
 
 

 
25.110,00 

 
25.110,00 
34.763,40 

 
79.890,72 
50.840,00 
24.676,00 

7.936,00 
 

14.855,20 
 

 
 

15.000,00 
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A.3.2.1.125389_NT_SJUPN_UPUPENSA ARTICULATA 
A.3.2.2.125389_NT_SJUPN_UPUPENSE BUC 2 
A.3.2.3. 125389_NT_SJUPN_UPULAMPA SCIALITICA CU LEDURI 
DUBLA  
A.3.2.4.  125389_NT_SJUPN_UPULUPA CHIRURGICALA 
BINOCULARA 
 
A.3.3. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție masini si 
utilaje excavatoare si instalatii pentru ocrotirea sanatatii 
A.3.3.1. 125389_NT_SJUPN_UPU FRIGIDER CU CONGELATOR 
TIP BANCA DE SANGE 
A.3.3.2.125389_NT_SJUPN_UPU UNITATE ELECTROCHIRURGIE 
SIGILARE VASCULARA   
A.3.3.3.125389_NT_SJUPN_UPU ASIRATOR ASPIRATII  4 BUC 
 
A.3.4. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție Paturi special 
pentru uz medical 
A.3.4.1.125389_NT_SJUPN_UPUPAT ATI POST OPERATOR  BUC 
4 
 
A.3.5. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție -AMENAJARE 
BLOC OPERATOR ETAJ 2,CENTRUL MEDICAL SC NEFROMED 
DIALYSIS CENTERS CONSTRUIRE PASARELA DE LEGATURA 
CU SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT 
A.3.5.1. 125389_NT_SJUPN_UPUAPARAT COMPLEX DE 
ANESTEZIE CU SISTEM DE MONITORIZARE 3 BUC 
A.3.5.2.  125389_NT_SJUPN_UPUMASA OPERATIE 
RADIOTRANSPARENTA CU SISTEM  MOTORIZAT 
A.3.5.3. 125389_NT_SJUPN_UPU LAMPA SCIALITICA LED 
DUBLA 
A.3.5.4. 125389_NT_SJUPN_UPUSISTEM SPALARE,DEZINFECTIE 
SI STERILIZARE 
A.3.5.5. 125389_NT_SJUPN_UPUTRUSA 8 - CHIRURGIE 
A.3.5.6. 125389_NT_SJUPN_UPUTRUSA 7 - CHIRURGIE 
A.3.5.7. 125389_NT_SJUPN_UPUTRUSA 6 - CHIRURGIE 
A.3.5.8. 125389_NT_SJUPN_UPUDEFIBRILATOR BUC 3 
A.3.5.9. 125389_NT_SJUPN_UPUAPARAT COMPLEX DE 
VENTILATIE 
A.3.5.10. 125389_NT_SJUPN_UPUACCESORII MASA DE 
OPERATIE PENTRU CHIRURGIE  GENERALA 
A.3.5.11. 125389_NT_SJUPN_UPUACCESORII MASA DE 
OPERATIE PENTRU CHIRURGIE  GENERALA 
A.3.5.12. 125389_NT_SJUPN_UPUSISTEM PERFORMANT DE 
VIDEOENDOSCOPIE 
 
A.3.6. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție echipamente 
uz biomedical 
A.3.6.1. VENTILATOARE BUC 2 
 
A.3.7. 125389_NT_SJUPN_UPU- Decontare achiziție aparatura 
medicala 
A.3.7.1. 125389_NT_SJUPN_UPUVENTILATOARE 
 

24.000,00 
43.296,00 

 
946,80 

 
 
 
 

4.984,80 
 

46.872,00 
 

15.872,00 
 

 
 

63.949,83 
 
 
 

 
 
 

 
549.295,20 

 
302.671,60 

 
118.537,80 

 
813.688,00 

 
84.797,15 
77.191,49 
78.413,63 

183.024,00 
99.820,00 

 
35.141,60 

 
195.300,00 

 
1.486.264,00 

 
 
 
 

198.400,00 
 
 
 

67.000,00 
 

SPITALUL 
MUNICIPAL 

DE 
URGENTA 

ROMAN 
(Partener 11) 

Activitatea de management a proiectului - Unitatea de Implementare a Proiectului va asigura 
managementul organizational al proiectului, managementul financiar, 
gestionareaachizitiilor,precum si managementul tehnic. 
 
Activitatea de informare si publicitate – se va realize si amplasa un panou temporar cu 
informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu 
informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările 
achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Municipal de Urgenta Roman. 
 
Decontare achizitii – decontare echipamente achizitionate pentru dotarea CPU si a 
secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din CPU. 
 

 
Activitate/Subactivitate                                                                                                 

Valoare (lei) 

A1. Managementul de proiect                                                                               58.374,00 
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A1.1 Desfasurarea managementului de proiect                                                        58.374,00 
A2.Servicii de informare si publicitate necesare proiectului                              12.084,45 
A2.11.Desfasurarea procedurii de achizitie a serviciilor de informare  
si publicitate necesare proiectului - Spitalul Municipal de Urgenta Roman 
 
A3.Decontare achizitiSpitalul Municipal de Urgenta Roman                       
 
A3.1.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-VENTILATOR MECANIC 
PACIENT MOBIL    
A3.2.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-ELECTROCARDIOGRAF 3 CANALE 
MAC 600 
A3.3.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-APARAT ANESTEZIE 
A3.4.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-UNITATE ELECTROCHIRURGIE 
A3.5.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-SISTEM VIDEO ENDOSCOPIC 
ATI 
A3.6.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-SET LAMPI SCIALITICE – 2 BUC 
A3.7.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-APARAT DE VENTILATIE 
A3.8.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-MASA DE OPERATII 
A3.9.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-ECOGRAF 
A3.10.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-INSTALATIE STERILIZARE 
AER SALI OPERATIE             
A3.11.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-ELECTROCARDIOGRAF–2 BUC            
A3.12.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-TARGA HIDRAULICA             
A3.13.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-APARAT RONTGEN CU 
GRAFIE SI SCOPIE (COMPLET) 
A3.14.125389_NT_SMUR_UPU-achizitie-PATURI DE SPITAL CU MOTOR 
– 12 BUC              
A3.15.125389_NT_SMUR_UPU- achizitie-APARAT DE RADIOLOGIE 
INTERVENTIONALA CU BRAT C (C-ARM MOBIL) 

12.084,45 
 
 

2,730,229,51 
 

17.000,00 
 

149.990,40 
 

120.000,00 
60.000,00 

 
 

149.978,00 
99.355,00 

121.520,00 
131.781,87 
148.847,24 

 
13.640,00 
37.200,00 

1.032.000,00 
 

243.204,00 
 

400.000,00 
 

SPITALUL 
ORĂȘENESC 

SFÂNTUL 
DIMITRIE 

TÎRGU 
NEAMȚ 

(Partener 9) 

Activitatea de management a proiectului - Unitatea de Implementare a Proiectului va asigura 
managementul organizational al proiectului, managementul financiar, 
gestionareaachizitiilor,precum si managementul tehnic. 
 
Activitatea de informare si publicitate – se va realize si amplasa un panou temporar cu 
informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu 
informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările 
achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț 
 
Decontare achizitii – decontare echipamente achizitionate pentru dotarea CPU si a 
secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din CPU. 
 

 
Activitate/Subactivitate                                                                                                 

Valoare (lei) 

A1. Managementul de proiect                                                                               0,00 
A1.1 Desfasurarea managementului de proiect                                                        0,00 
A2.Servicii de informare si publicitate necesare proiectului                              0,00 

  A2.9. Desfasurarea procedurii de achizitie a serviciilor de informare  
si publicitate necesare proiectului - Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț             0,00 
 
 
Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea UPU si a 
secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din UPU. 
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A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii Spitalul Orășenesc 
Sfântul Dimitrie  Tîrgu Neamț 
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2014 - 
2 BUCATI 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_VIDEOCOLONOSCOP 2016 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE MD 
9000S 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT 2016 3BC 
(5160LEI/BC) 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_ELECTROCARDIOGRAF 2015 
1BUCATA 
A.3.6.125389_NT_SOTN_UPU_REFLECTOR CU SUPORT MOBIL 
2BUCATI 
A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_Videolaringoscop 2017 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_PAT ATI 5BUCATI 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_INJECTOMAT PERFUSOR 
COMPACT S - 2017 - 2BUCATI 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_RAMPA GAZE MEDICALE 
2BUCATI 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_LAVOAR ASEPTIC 
CHIRURGICAL - 2BUCATI 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 2BC 
A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_MONITOR FUNCTII VITALE 
MINDRAY iMEC 12 - 1BUCATA 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_TROLIU MEDICAL PENTRU 
ANESTEZIE 2BUCATI 

312.437,95 
 
 

14,570.00 
 

70,620.00 
5,316.00 

 
15,480.00 

8,258.40 
 

38,572.80 
 

23,800.00 
30,017.75 
10,234.00 

 
13,090.00 
21,000.00 

 
44,625.00 

7,980.00 
 

8,874.00 

 

ORAȘUL 
TÎRGU 
NEAMȚ 

 (Partener 6) 

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul Primăriei 
orașului Tîrgu Neamț  va asigura implementarea proiectului. 
 
Activitatea de informare si publicitate – se va realiza si amplasa un panou temporar cu 
informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu 
informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările 
achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Orășenesc Sfântul Dimitrie  Tîrgu Neamț 
 
Decontare achizitii - decontare lucrări, servicii și echipamente achizitionate pentru dotarea 
CPU si a secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din CPU din cadrul Spitalul 
Orășenesc Sfântul Dimitrie  Tîrgu Neamț. 
 

Activitate/Subactivitate Valoare (lei) 
A1. Managementul de proiect 
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul Primariei 
orașului Tg. Neamț  
 

67.824,00 
67.824,00 

A2.Servicii de informare si publicitate necesare proiectului 12.268,90 
A2.6.Desfasurarea procedurii de achizitie a serviciilor de informare  
si publicitate necesare proiectului – Orasul Tîrgu Neamț 
 
A3.125389_NT_SOTN_UPU_ Decontare achizitii UAT Orașul  
Tîrgu Neamț 
 
A3.1.125389_NT_SOTN_UPU_Achizitionare si montare videointerfon 
la UPU Tg. Neamt 
A3.2.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 150 l 
A.3.3.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sterilizator cu abur 130 l 
A.3.4.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reparatii capitale - salon terapie 
intensiva si Sectia Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Orasenesc 
Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.5.125389_NT_SOTN_UPU_servicii de dirigentie de santier si 
asistenta tehnica la obiectivul: "Inlocuire tamplarie existenta cu 
tamplarie PVC si lucrari de inlocuire tabla - pavilion Chirurgie din 
cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt 
A.3.6.125389_NT_SONT_UPU_servicii de dirigentie de santier si 
asistenta tehnica la obiectivul: Reparatii capitale - salon terapie intensiva 
si Sectia Chirurgie Generala din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie 
Tirgu Neamt, jud. Neamt 

12.268,90 
 
 

2.687.401,34 
 
 

85,455.84 
 

99,722.00 
85,680.00 

141,990.00 
 
 

6,000.00 
 
 
 

1,920.00 
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A.3.7.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Reabilitarea blocului operator - 
sectia chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu 
Neamt, jud. Neamt 
A.3.8.125389_NT_SOTN_UPU_Servicii de dirigentie de santier si 
asistenta tehnica la obiectivul: Reabilitarea blocului operator - sectia 
chirurgie din cadrul Spitalului Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. 
Neamt 
A.3.9.125389_NT_SOTN_UPU_Furnizare aspirator chirurgical polivac 
A.3.10.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare autoanalizator 25 
A.3.11.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic 
A.3.12.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare masa electrohidraulica 
radiotransparenta 
A.3.13.125389_NT_SOTN_UPU_ansamblu lampi (2 buc) 
A.3.14.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf multidisciplinar (2 
buc) 
A.3.15.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat roentgen digital 
A.3.16.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare purificatoare aer (4 buc) 
A.3.17.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare targa radiotransparenta 
A.3.18.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare sistem apelare asistente 
A.3.19.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Modernizare CPU Pediatrie la 
Spitalul Orasenesc Sf. Dimitrie Tirgu Neamt, jud. Neamt 
A.3.20.125389_NT_SOTN_UPU_lucrari Inlocuire tamplarie existenta 
cu tamplarie PVC si lucrari de inlocuire tabla 
A.3.21.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare trusa laparoscopica 
A.3.22.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare defibrilator bifazic (2 buc) 
A.3.23.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare aparat ventilatie mecanica 
A.3.24.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare ecograf 
A.3.25.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare electrocardiograf 6 canale 
(4 buc) 
A.3.26.125389_NT_SOTN_UPU_furnizare lavoar chirurgical (2 buc) 

141,253.20 
 
 

3,000.00 
 
 
 

8,760.60 
71,950.01 
49,960.46 
74,400.00 

 
131,998.00 
281,232.00 

 
490,373.62 

19,200.00 
28,000.70 
32,554.96 
83,255.52 

 
213,540.00 

 
249,693.55 

88,060.00 
73,594.00 

155,880.00 
39,926.88 

 
30,000.00 

 
 

SPITALUL 
ORĂȘENESC 
”SF. IERARH 

NICOLAE 
Bicaz  

(Partener 8) 

Activitatea de management a proiectului - persoana nominalizata din cadrul Spitalul 
Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae  Bicaz, va asigura implementarea proiectului. 
 
Activitatea de informare si publicitate – se va realiza si amplasa un panou temporar cu 
informatii privind obiectivul investitiei si sursa de finantare si o placa permanenta cu 
informatii despre investitia realizata, precum si etichetele autocolante pentru dotările 
achiziţionate prin proiect pentru Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae Bicaz 
 
Decontare achizitii - decontare echipamente achizitionate pentru dotarea Ambulatoriu si a 
secțiilor/departamentelor ce deservesc activitatea din Ambulatoriu. 
 

Activitate/Subactivitate         Valoare  (lei) 
 
A1. Managementul de proiect 
A1.2 Desfasurarea managementului de proiect la nivelul Spitalulului 
Orășenesc ”Sf. Ierarh Nicolae Bicaz 
 

                                                                              
92.812,50                                                                                 

   92.812,50 
 

A2.Servicii de informare si publicitate necesare proiectului 
A2.8.Desfasurarea procedurii de achizitie a serviciilor de informare  
si publicitate necesare proiectului - Spitalul Orășenesc ”Sf. Ierarh 
Nicolae Bicaz 

12.096,00 
12.096,00 

 
A3. 125389_NT_SOB_CPU Decontare achizitii                                               579.856,59 
Spitalul Orasenesc ”Sf. Ierarh Nicolae” Bicaz 
 
A3.1. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-INJECTOMATE SI                               48.360,00 
INFUZOMATE (6 buc)                                                                                             
A3.2. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- TURN LAPAROSCOPIC                   293.603,95 
(1 BUC)                                                                                                                    
A3.3. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-LAMPA LED                                         48.600,00 
(1BUC)                                                                                                                       
A3.4. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- APARAT DE                                         73.160,00 
VENTILAȚIE MECANICĂ (1 BUC)                                                                       
A3.5. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- MONITOR (1BUC)                                 5.607,28                                          
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21.700,00 
A3.6. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-  ELECTROCARDIOGRAF                    5.594,00 
(1BUC)                                                                                                                         
A3.7. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-SISTEM AQUA RO OO                          6.050,00 
SI 2 LAMPI CU STERILIZARE UV                                                                          
A3.8. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- JGHEAB DE SPALARE                       12.558,00 
CHIRURGICALA                                                                                                       
A3.9. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- LAMPA MOBILA                                51.904,80 
MINDRAY (1BUC)                                                                                                   
A3.10. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- PAT A.T.I.                                             2.640,00 
(2BUC)                                                                                                                       
A3.11. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie- ASPIRATOR                                         3.483,60                                                      
 CHIRURGICAL SUPER TOBI(1BUC)                                                                     
A3.12. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-TRANSILUMINATOR                           270,00                                                                             
PORTABIL, REVELATOR DE VENE MODEL VEINLITE  
LEDX (1 BUC)                                                                                                            
A3.13. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-BALON RESUSCITARE                        270,00        
 SILICON PENTRU ADULTI (INCLUDE MASCA)(1 BUC)                                      
A3.14. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-BALON RESUSCITARE                       568,82               
 SILICONIC AUTOCLAVABIL PEDIATRIC (1 BUC)                                                                                     
A3.15. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-TENSIOMETRU DE                               297,50              
BRAT CU EKG BEURER BM95(1 BUC)                                                                                               
A3.16. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-TENSIOMETRU MECANIC                1.076,95       
OBEZI RIESTER PRECISA(1 BUC)                                                                                                 
A3.17. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-SET ATELE BLUE                                  554,78                       
SPLINT DIN NEOPREN SI BENZI DE ALUMINIU (1 BUC)                                    
A3.18. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-FOLIE/TARGA DE                                 440,30                                                                        
TRANSFER PACIENTI (2 BUC)    
A3.19. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-CENTRURA IMOBILIZARE                 440,30    
PELVIANA FLEXIBILA XL(1 BUC)                                                                                                 
A3.20. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-CENTRURA IMOBILIZARE                   
PELVIANA FLEXIBILA STANDARD (1 BUC)                                                                                          
A3.21. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-SET LARINGOSCOP                           2.499,00 
FIBRA OPTICA CU 8 LAME FO (1 BUC)                                                                                            
A3.22. 125389_NT_SOB_CPU-achizitie-TERMOMETRU DIGITAL                     177,31 
 NON CONTACT MICROLIFE ELVETIA                                                                                                

 

(2) Contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

Partenerii vor asigura contribuţia la co-finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului aşa cum este 
precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Valoare totala proiect lei. 

 

Organizația Valoarea contribuției 
la total cheltuieli 

eligibile 
 (în lei și %) 

Valoarea 
contribuției la 
total cheltuieli 

eligibile 
nefinalizate 

(lei) 

Valoarea 
contribuției la 
total cheltuieli 
neeligibile (în 

lei și %) 

Valoarea 
contribuției 
la valoarea 

totală a 
proiectului 

(%) 

Nr. și data 
Hotărârii de 
aprobare a 

proiectului și a 
cheltuielilor 

legate de proiect, 
semnată de 

ordonatorul de 
credite al fiecărui 

partener 
MINISTERUL 
SĂNĂTĂȚII 
(Partener 1) 

 

     

SPITALUL 
JUDETEAN 

JUDEȚEAN DE 
URGENTA 

URGENȚĂ PIATRA 

96.784,54lei si  2 % 2771,60 0 0,02 %  
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NEAMT 
(Partener 15) 
SPITALUL 

MUNICIPAL DE 
URGENTA ROMAN 

(Partener 11) 

56.013,76  lei si 2 % 9.409,17 0 0,02 %  

SPITALUL 
ORĂȘENESC 

SFÂNTUL 
DIMITRIE TÂRGU 

NEAMȚ 
(Partener 9) 

6248,76 lei si 2 % 0 0 0,02 %  

ORAȘUL TÂRGU 
NEAMȚ 

 (Partener 6) 

55.349,88 si 2 % 4721,60 0 0,02 %  

SPITALUL 

ORĂȘENESC ”SF. 

IERARH NICOLAE– 
Bicaz  

(Partener 8) 

13.139,30 lei şi 2% 2098,17 0 0,02 %  

 

(3) Plăţile 

Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în conformitate cu 
prevederile O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada 
de programare 2014-2020 și ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. 
nr.40/2015, aprobate prin HG nr.93/2016.Ȋn acest sens, se vor inlude în acordul de parteneriat 
prevederi precum următoarele: 

a) Pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de parteneriat o 
cerere de rambursare/plată pentru cheltuielile efectuate conform acordului de parteriat şi toate 
documentele justificative, inclusiv dosarul achiziţiilor publice  derulate de aceştia, dacă este cazul, 
pentru procedurile în derulare la momentul depunerii cererii de finanțare;  
b) Liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plată către 
OI/autoritatea de management, iar autoritatea de management virează, după efectuarea verificărilor 
necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile în conturile liderului de parteneriat/partenerilor care 
le-au efectuat, și în concordanță cu valoarea corespunzătoare  activității/activităților proprii din 
proiect, asumate conform prevederilor art.  3, alin.(1) și (2) din acordul de parteneriat. 
c) Liderul de parteneriat şi partenerii - instituţii publice îşi cuprind în bugetul propriu sumele pentru 
creditele de angajament şi creditele bugetare în limita sumei necesare finanțării valorii 
corespunzătoare activității/activităților proprii din proiect, asumate conform prevederilor acordului 
de parteneriat, anexă la cererea de finanțare , aferente achizițiilor pentru care încă nu a fost făcută 
plata . 
 
Art. 4. Perioada de valabilitate a acordului de parteneriat 

 Perioada de valabilitate a acordului începe la data semnării prezentului Acord și încetează la 
data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează valabilitatea. Prelungirea 
perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat la extinderea Perioadei de 
valabilitate a prezentului acord.  

Art. 5. Drepturile şi obligaţiile liderului de parteneriat (Partenerului 1) 

A. Drepturile liderului de parteneriat 

(1)Liderul de proiect parteneriat are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror 
informaţii şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
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rambursare, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 
achiziţie. 

B. Obligaţiile liderului de parteneriat 

(1)Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2)Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 
implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3)Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să 
fie convenite cu partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / 
Organismul intermediar POR.  
(4)Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către OI/autoritatea de management a 
cererilor de rambursare, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 
prevederilor contractuale și procedurale.  
(5)Liderul de parteneriat are obligaţia îndosarierii și păstrării tuturor documentelor proiectului în 
original, cu excepția dosarelor de achiziție anterior încărcate în MySmis, precum şi copii 
electronice ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile şi 
cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislația 
comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului 
sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima. 
(6)Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii 
răspund proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare.  
(7)În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina căruia a 
fost cauzat prejudiciul.  
(8)În cazul rezilierii/revocării contractului  de finanțare, liderul de parteneriat și partenerii răspund 
în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(9)Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către 
Autoritatea de management. 
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile partenerilor 

A. Drepturile Partenerilor 2, 3, n 

(1)Cheltuielile angajate de Partenerii 2, 3, n, sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de 
către liderul de parteneriat, corespunzător activității/activităților proprii din proiect. Partenerii au 
dreptul, prin transfer de către AM, la fondurile obţinute din procesul de rambursare/plată pentru 
cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost certificate ca eligibile. 
(2)Partenerii au dreptul să fie consultaţi cu regularitate de către liderul de parteneriat, să fie 
informaţi despre progresul în implementarea proiectului şi să li se furnizeze, de către liderul de 
parteneriat copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Partenerii au dreptul să fie consultaţi, de către liderul de parteneriat, în privinţa propunerilor 
pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării 
aprobării de către AM / OI POR. 
 

B. Obligaţiile Partenerilor 2, 3, n 
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(4)Partenerii au obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în vigoare în 
domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile, informării 
şi publicității în implementarea activităților proprii. 

(5)Partenerii sunt obligaţi să transmită copii conforme cu originalul după documentele de plată 
aferente achizitițiilor efectuate și orice documente necesare, în scopul elaborării cererilor de 
rambursare. 
(6)Partenerii sunt obligaţi să pună la dispoziția AM/OI, sau oricărui alt organism național sau 
european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 
utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, și 
să asigure condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. 
(7)În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerii au obligațiă obligația să 
acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul, inclusiv acces la 
sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele 
solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format 
electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât, să permită verificarea 
lor. 
(8)Partenerii sunt obligaţi să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau documente 
privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 
(9) Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene constată 
neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a indicatorilor de rezultat/obiectivelor proiectului, în 
conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, în funcţie de gradul de realizare a 
indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, partenerii răspund proporțional 
sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la rambursare/plată.   
(10) Partenerii au obligaţia de a restitui AM/OI, orice  sumă ce constituie plată nedatorată/sume 
necuvenite plătite în cadrul prezentului contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la 
data primirii  notificării. 
(11)Partenerii sunt obligați să țină o evidență contabilă distinctă a Proiectului, utilizând conturi 
analitice dedicate pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului, 
în conformitate cu dispozițiile legale. 
(12)Partenerii sunt obligați să pună la dispoziția auditorului financiar independent si autorizat în 
condițiile legii toate documentele si/sau informațiile solicitate si să asigure toate condițiile pentru 
verificarea cheltuielilor de către acesta, dacă a fost contractat un astfel de serviciu. 
(13)Partenerii au obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile, 
privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în 
conformitate cu regulamentele comunitare și naționale. Toate documentele vor fi păstrate cel puțin 
5 (cinci) ani după expirarea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare. 
(14)În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde în solidar 
cu liderul de proiect. 
(15)Pentru neregulile identificate în cadrul proiectului, notificările și titlurile de creanță se emit pe 
numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile afectate de nereguli, 
conform legislației în vigoare. 
(16)Partenerii pe numele cărora a fost emis titlul de creanță au obligația restituirii sumelor cuprinse 
în acestea și asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora. 
(17)În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 
partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 
(18)Partenerul este ținut de respectarea de către liderul de parteneriat a termenului de restituire 
menționat în decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM. 
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Art. 7. Achiziții publice  
 
(1)Achiziţiile în cadrul proiectului au fost făcute/vor fi făcute de membrii parteneriatului, cu 
respectarea legislației în vigoare la momentul achiziției, a condiţiilor din contractul de finanţare şi a 
instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 
 
Art. 8. Proprietatea 
 
(1)Părţile au obligaţia să menţină proprietatea imobilului construit/modernizat/reabilitat/extins, a 
bunurilor achiziționate/modernizate, acolo unde este cazul,  şi natura activităţii pentru care s-a 
acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data efectuării plăţii finale/ de dare în 
exploatare şi să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă. 
(2) În cazul echipamentelor achizitionate de către Ministerul Sănătății și al căror beneficiar este 
unul dintre parteneri, copii ale documentelor titlurilor de transfer cu valoare vor fi ataşate raportului 
final. 
(3)Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, acolo unde este 
cazul, ce au facut obiectul finanţărilor nerambursabile, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate.  
(4)Părţile au obligaţia  să folosească conform scopului destinat și să nu vândă sau să înstrăineze, 
sub orice formă  obiectele / bunurile, fie ele mobile sau imobile finanțate prin POR 2014-2020, pe o 
perioadă de 5 ani de la efectuarea plăţii finale.  De asemenea, părțile au obligația respectării 
prevederilor contractului de finanțare cu privire la ipotecarea bunurilor în scopul realizării 
proiectului. 
 

Art. 9. Confidențialitate 

(1)Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate informaţiile 
primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină orice utilizare 
sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze informaţiile 
confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

Art. 10 Legea aplicabilă 

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

(2)Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 
anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai atunci 
când este convenită de toate părţile.  

Art. 11 Dispoziţii finale 

(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părţile nu le 
pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

Întocmit în număr de exemplare exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un 
original pentru cererea de finanţare 

Lider de parteneriat 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

(Partener 1) 

PINTEA  Sorina 
Ministru al Sănătății 

Semnătura Data şi locul 

semnării 
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SPITALUL JUDETEAN 
JUDEȚEAN DE 

URGENTA URGENȚĂ 
PIATRA NEAMT 

(Partener 15) 

 

NEAMȚMUNTEANU Codrutțî 
Manager 

  

SPITALUL MUNICIPAL DE 
URGENTA ROMAN 

(Partener 11) 

   

SPITALUL ORĂȘENESC 
SFÂNTUL DIMITRIE 

TÂRGU NEAMȚ 

(Partener 9) 

 

APOSTOAE Florin Ionuţ Manager   

 

ORAȘUL TÂRGU NEAMȚ 

(Partener 6) 

 

 
HARPA Vasilică 

Primar 

  

SPITALUL ORĂȘENESC 
”SF. IERARH NICOLAE” 

cu sediul înBICAZ 

(Partener 8) 

 

DAMOC Letiția Gabriela   
Manager 

  

 

 

 

 


