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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind încheierea unui Acord de Parteneriat Instituțional între Institutul Clinic Fundeni, pe de-o parte și 

Județul Giurgiu, pe de altă parte, în vederea derulării campaniei de testare destinată cetățenilor din Județul 

Giurgiu organizată în cadrul proiectului Live(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și 

diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.20546 din 20 octombrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.20548 din 20 octombrie al Serviciului Juridic-contencios și contracte; 

- adresa nr.1191 din 19.10 2022 a Institutului Clinic Fundeni; 

- avizul nr.144/01.11.2022al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.73/01.11.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- avizul nr./01.11.2022al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.c) şi alin.(7) lit.a), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.f), 

art.197 alin.(1) şi alin.(3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat Instituțional între Institutul Clinic Fundeni, 

pe de-o parte și Județul Giurgiu, pe de altă parte, în vederea derulării campaniei de testare destinată 

cetățenilor din Județul Giurgiu organizată în cadrul proiectului Live(RO)2-SUD: Program regional de 

prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu 

virusuri hepatice B/D și C conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se împuternicește președintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze Acordul de 

parteneriat Instituțional dintre Judeţul Giurgiu și Institutul Clinic Fundeni. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și Institutului Clinic Fundeni pentru 

ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

   PREŞEDINTE,         CONTRASEMNEAZĂ, 

             Dumitru Beianu                                                    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                      Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu,08 noiembrie 2022 

Nr.275 
Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.275/08.11.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT INSTITUȚIONAL 

 

Încheiat între, 

 

Institutul Clinic Fundeni, cu sediul în municipiul București, Șos. Fundeni nr.258, Sector 2, cod 

poștal 022328, România, cod fiscal 4204003, reprezentat legal prin manager, prof. dr. Anca Coliță, în 

calitate de beneficiar al proiectului „LIVE(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și 

diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și 

C” cofinanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa 

prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului 

la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 

interes general, contract de finanțare nr. POCU/755/4/9/136208, denumit în continuare „Partener 

principal” 

și  

Consiliul Județean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu, B-dul București nr. 10,județul 

Giurgiu, e-mail: cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com, web: www.cjgiurgiu.ro, telefon: Tel: 0372 46 

26 11; fax: 0372 46 26 51, reprezentată prin  președinte Dumitru BEIANU, denumit în continuare 

„Partener”  

 

 Având în vedere: 

1. Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare; 

2. Programul Național de Reformă 2019; 

3. OUG nr.93/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății; 

4. Strategia Națională privind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei pentru perioada 2015-2020; 

5. H.G. nr.589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru 

supravegherea bolilor transmisibile; 

6. Ghidul Solicitantului – Condiții specifice - Organizarea de programe regionale de prevenire, 

depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare către tratament a pacienților cu boli 

hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatici B/D și C, etapa II, 

AP4/PI9.iv/OS4.9 din decembrie 2019; 

7. Contractul de finanțare POCU/755/4/9/136208 înregistrat la OIR cu nr.8537/11.08.2020, 

 

au convenit următoarele: 

 

OBIECTUL ACORDULUI 

 Art.1 Acordul de parteneriat instituțional are ca obiect colaborarea pe o perioada de 6 luni între 

Institutul Clinic Fundeni și Consiliul Județean Giurgiu, în vederea derulării campaniei de testare 

destinată cetățenilor din județul Giurgiu organizată în cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD: Program 
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regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare 

infecțiilor virale cu virusuri hepatici B/D și C, proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

 Art.2 Acordul între Institutul Clinic Fundeni și Consiliul Județean Giurgiu va avea drept scop 

promovarea campaniei de testare prin intermediul unităților aflate în subordine, organizarea conferinței 

de presă pentru lansarea campaniei de testare, precum și acordarea de sprijin în acțiunile organizate în 

județul Giurgiu în cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD. 

 Testarea este voluntară și gratuită pentru persoanele care au împlinit 18 ani și care au domiciliul 

în județul Giurgiu. 

 Scopul acestei campanii este identificarea persoanelor cu infecție acută (nouă) cu hepatita B/C, 

promovarea și susținerea testărilor la nivel local în perioada de implementare a screening-ului, mai ales 

în comunitățile sărace unde asigurarea serviciilor medicale este deficitară. 

 Art.3 Principii de colaborare. 

 Principiile care guvernează prezentul acord de parteneriat instituțional sunt: 

1) Transparență și profesionalism în valorificarea cunoștințelor din domeniul sănătății și din domeniul 

social; 

2) Nediscriminare și concurența loială în raporturile reciproce și în relațiile cu terții; 

3) Confidențialitate în schimbul de informații și păstrarea secretului profesional. 

 Art.4. Principiile de bună practică ale parteneriatului instituțional 

a.(1) Toţi partenerii trebuie să îşi asume rolul lor în cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în 

cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 

b. (2) Toţi partenerii trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale şi de 

etică cele mai înalte. 

 Art.5 Nevoi identificate 

NEVOILE LOCALE și SCOPURILE: 

a) Scăderea incidenței şi prevalenței hepatitelor virale; 

b) Scăderea morbidității şi mortalității cauzate de hepatitele virale in regiunile vizate prin proiect; 

c) Reducerea disparităților de sănătate legate de hepatitele virale B/C și D 

 

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 Art.6 Institutul Clinic Fundeni va avea ca responsabilități: 

1) să asigure echipa medicală, materialele și consumabilele necesare pentru testarea persoanelor 

identificate eligibile; 

2) să întreprindă acțiuni periodice de informare/educare; 

3) îmbunătățirea calității vieții persoanelor depistate pozitive în cadrul testării prin acordarea de 

servicii medicale de calitate; 

4) asigurarea diagnosticului precis prin stadializare, gratuit pentru pacienții pozitivi depistați la 

testarea rapida. 

 Art.7. Partenerul va avea ca responsabilități: 

1) să promoveze campania de testare prin distribuirea materialelor cu caracter informativ în sediul 

Consiliului Județean Giurgiu și al unităților din subordine/coordonare; 

2) să identifice persoanele eligibile pentru testare; 

3) să colaboreze cu echipa de implementare în vederea organizării unor acțiuni comune – conferință 

de presă de lansare a campaniei, acțiuni de testare organizate în anumite instituții sau localități; 
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4) să sprijine acțiunile care se vor derula în cadrul proiectului LIVERO 2 SUD. 

 Art.8 Partenerii vor colabora în mod activ în promovarea, apărarea și respectarea drepturilor 

pacientului în general și în special în ceea ce privește serviciile medicale acordate în cadrul prezentului 

proiect. 

 Art.9 Toți partenerii vor depune toate diligentele pentru îndeplinirea obligațiilor care le revin. 

 Art.10 Toți partenerii prezentului acord de parteneriat se obligă să respecte legislația în vigoare 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, în ceea ce privește pacienții care vor accesa serviciile 

medicale puse la dispoziție în cadrul prezentului proiect. 

 Art.11 Durata acordului de parteneriat  

 Prezentul Acord de parteneriat instituțional este valabil 6 luni, de la data semnării lui. 

 Art.12 Confidențialitate 

 Părțile semnatare ale prezentului acord instituțional convin să păstreze confidențialitatea asupra 

informațiilor primite în cadrul şi pe parcursul colaborării, cu respectarea obligațiilor cu privire la 

transparență, şi sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de 

informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale doar în scopul de a-şi îndeplini 

obligațiile din prezentul Acord de Parteneriat. 

 Art.13 Legea aplicabilă 

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

 Art.14 Dispoziții finale 

 Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau în legătură cu el, pe care părțile nu le 

pot soluționa pe cale amiabilă, vor fi soluționate de instanțele competente. 

 

 Prezentul Acord de parteneriat instituțional a fost încheiat astăzi ......................................., în 2 

exemplare originale, un exemplar pentru Partenerul Principal și un exemplar pentru Partenerul 

Semnatar. 

 

    Partener Principal         Partener, 

 Institutul Clinic Fundeni       Consiliul Județean Giurgiu, 

     Reprezentant legal:              Reprezentant legal: 

  Manager         Președinte 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

             Dumitru Beianu 

 

                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                      Aurelia Brebenel 


