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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu– Etapa 1 (Oncologie și 

Neurologie)” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 23317 din 05 decembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr. 23323 din 05 decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională; 

- avizul nr.186/06.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.132/06.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr.86/06.12.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Construire Spital Județean de Urgenta Giurgiu– Etapa 1 (Oncologie si Neurologie)”; 
- Ghidul de finanțare pentru beneficiarii preselectați în cadrul apelului de proiecte competitiv-Cod 

Apel:MS-0212, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, Componenta 12: Sănătate, Investiția: I2 

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1- Infrastructură spitalicească 
publică nouă și Investiția specifică:I2.2- Echipamente și aparatură medicală; 

- prevederile art.173 alin.(7) lit.a), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.f), art.197 

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

completările ulterioare; 
- prevederile art.60-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, 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.I Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea 

depunerii proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu – Etapa 1 (Oncologie și 
Neurologie)” se completează după cum urmează: 

1. După articolul 4 se introduc trei noi articole, articolul 41, 42 şi 43, cu următorul cuprins: 

,,Art.41 Se certifică toate informaţiile menţionate în Cererea de finanţare, conform Anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.42 Se împuterniceşte domnul Dumitru Beianu – Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu ca, în 

numele și pentru Judeţul Giurgiu să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare. 

Art.43 Se aprobă Acordul de parteneriat între Judeţul Giurgiu şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
pentru depunerea și implementarea Proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu – Etapa 

1 (Oncologie și Neurologie)”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

 Art.II Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 
2022 rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Compartimentului 
Dezvoltare regională și Spitalului Județean de Urgență Giurgiu pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ 
 Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

  
 

Giurgiu,07 decembrie 2022 

Nr.315 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexa nr.1 

la Hotărârea nr.315/07.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 
 

 Cerere de finanțare 
„PNRR/2022/C12/MS-0212–Infrastructură spitalicească publică 

nouă” 
 

I. Solicitant: 
 

Titlul unitate conform #377 Spital județean de Urgență Giurgiu – spital nou etapa I ( secțiile 

oncologie și neurologie) 

Poziția #377 47 

Titlu conform documentației 

tehnice a obiectivului de investiții 

Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile 

oncologie si neurologie) 

Ordonator Principal de Credite JUDETUL GIURGIU  

Contact Tel: 0372 462611 

Localitate Municipiul Giurgiu 

Județ Giurgiu 

Adresă Str. BulevardulBucuresti, nr. 10 

Cod Fiscal 4938042 

Regim TVA NU 

Reprezentant legal (nume 

prenume) 
DUMITRU BEIANU 

Email cjg@cjgiurgiu.ro, cjgiurgiu@gmail.com 

Nr. telefon 0372 462611 

Manager de proiect (nume 

prenume) 
NICU MARDALE 

Email n.mardale@yahoo.com  

Nr. telefon 0722.45.91.78  

II. Principii orizontale: 
 
2.1. Finanțări acordate/solicitate  anterior cu scop similar. 

Se vor menționa proiectele care au fost derulate anterior de solicitant sau pentru care a 
fost solicitată finanțare cu scop similar. Se vor menționa măsuri pentru evitarea dublei 
finanțări. 

Proiectele implementate pentru Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, in domeniul vizat de apel, 
in ultimii 5 ani, indiferent de sursa de finantare si de stadiul acestora (finalizate, nefinalizate, in 
curs de implementare) sunt urmatoarele: 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
mailto:n.mardale@yahoo.com
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Proiectele implementate de JUDETUL GIURGIU  

Denumire proiect 
„Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul 
județului   Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250 

Sursa de finantare Programul  Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020 

Solicitant de finantare  Județul Giurgiu  

Valoarea totala proiect – 
lei 

11.064.542,07 lei 

Valoare fara TVA proiect – 
lei 

9.297.934.51 lei 

Valoare eligibila proiect – 
lei  

11.064.542,07 lei 

Valoare nerambursabila 
proiect – lei 

11.064.542,07 lei 

Valoare neeligibila proiect 
– lei 

3798,49 lei 

Stadiul proiectului  Finalizat  

Nr si data contract de 
finantare 

334/04.08.2020 

Nr si Data semnare 
contract de finantare 

334/04.08.2020 

Data finalizare proiect  30.09.2022 

Descriere investitii proiect 
(echipamente 
achizitionate, lucrari 
executate etc ) 

- 38 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2, echipamente achiziționate de Spitalul Județean de 
Urgență Giurgiu până la momentul depunerii cererii de finanțare, 
precum și echipamente de protecție și materiale sanitare. 

- 72 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2, echipamente ce se vor achiziționa de către UAT 
Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, precum si 
echipamente de protecție si materiale sanitare. 

 

Denumire proiect 
Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul 
Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, cod SMIS 126122 

Sursa de finantare POR 2014-2020 

Solicitant de finantare  UAT JUDETUL GIURGIU 

Valoarea totala proiect – 
lei 

11.042.161,51 LEI 

Valoare fara TVA proiect – 
lei 

9.279.127,32 LEI 

Valoare eligibila proiect – 
lei  

10.695.225,38 LEI 

Valoare nerambursabila 
proiect – lei 

7.486.657,80 LEI 

Valoare neeligibila proiect 
– lei 

187.425,20 LEI 
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Stadiul proiectului  in implementare 

Nr si data contract de 
finantare 

4827/22.10.2019 

Nr si Data semnare 
contract de finantare 

4827/22.10.2019 

Data finalizare proiect  30.06.2023 

Descriere investitii proiect 
(echipamente 
achizitionate, lucrari 
executate etc ) 

Proiectul consta in reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea 
constructiei existente a cladirii Ambulatoriului oncologic integrat – C12 
pentru realizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Giurgiu. 
Cladirea nou construita are regimul de inaltime P+1, cu suprafata 
construita de 639 mp si  suprafata desfasurata de 1.224,20mp, si va fi 
dotata cu toate utilitatile necesare pentru asigurarea tuturor 
functionalitatilor impuse de normativele in vigoare in domeniul 
constructiilor si al unitatilor spitalicesti pentru cabinete ambulatorii.  

Noua cladire va avea urmatoarele functiuni: 

 Cabinet Oncologie medicala - 2 cabinete 

 Cabinet planificare familiala 

 Cabinet diabet zaharat si nutritie  

 Cabinet medicina sportiva 

 Cabinet de stomatologie HIV/SIDA  

 Cabinet ambulatoriu integrat  dermatovenerologie 

 Cabinet ambulatoriu integrat  neurologie 

 Cabinet ambulatoriu integrat  oftalmologie 

 Cabinet ambulatoriu integrat  O.R.L. 

 Cabinet ambulatoriu integrat  endocrinologie 

 Cabinet ambulatoriu  de medicina muncii 

 Sală sonoelastografie 

 Spațiu consultatii interdisciplinare 

 Cameră suport psihologic 

 Spitalizare de zi – 2 cabinete 

 Cabinet nozocomiale 

 Cabinet interventii dermatologie 

 Cabinet explorari functionale 

 

Denumire proiect 
Reabilitarea/ Modernizarea/ Extinderea Infrastructurii Electrice, de 
ventilare si tratare s aerului, precum si la infrastructura de fluide 
medicale - Spital Izvoru, Judetul Giurgiu 

Sursa de finantare POIM, Axa 10 

Solicitant de finantare  JUDETUL GIURGIU 

Valoarea totala proiect – lei 3.249.670,71 

Valoare fara TVA proiect – 
lei 

2.734.430,79 

Valoare eligibila proiect – 
lei  

3.249.670,71 

Valoare nerambursabila 
proiect – lei 

3.249.670,71 
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Valoare neeligibila proiect 
– lei 

0 

Stadiul proiectului  in curs de implementare 

Nr si data contract de 
finantare 

1519/ 10.06.2022 

Nr si Data semnare contract 
de finantare 

1519/ 10.06.2022 

Data finalizare proiect  30.06.2023 

Descriere investitii proiect 
(echipamente achizitionate, 
lucrari executate etc ) 

Asigurarea imbunatatirii infrastructurii existente si cresterii securitatii la 
incendii in cadrul Spitalului de pneumoftiziologie IZVORU, necesare in 
contextul gestionarii crizei COVID 19: 
- extinderea instalatiei de fluide medicale in corpurile C6 – Pavilion 
medical nr. 1, C7 – 
Pavilion medical nr. 2 si C18 - Pavilion med. MDR 
- dotarea cu instalatii detectie, semnalizare, alarmare incendii si 
detectie, semnalizare si 
alarmare concentratie oxigen a corpurile C6 – Pavilion medical nr. 1, C7 
– Pavilion medical 
nr. 2 si C18 - Pavilion med. MDR. 
- lucrari la instalatiile electrice din corpurile C6 – Pavilion medical nr. 1, 
C7 – Pavilion medical 
nr. 2 si C18 - Pavilion med. MDR. aferente echipamentelor care se 
modernizeaza, precum si aducerea la standardele actuale de calitate ale 
instalatiilor electrice existente. 

 

Denumire proiect 
Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1 + C2 – Spitalul 
județean de Urgență Giurgiu 

Sursa de finantare 
Buget de Stat prin Programul național de construcții de interes public sau 
social  - Subprogramul Unități sanitare 

Solicitant de finantare  UAT Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

Valoarea totala proiect – lei 130.204.717,50 lei 

Valoare fara TVA proiect – 
lei 

109.415.729,00 lei 

Valoare eligibila proiect – 
lei  

129.547.717,51 lei 

Valoare nerambursabila 
proiect – lei 

129.547.717,51 lei 

Valoare neeligibila proiect 
– lei 

657.000,00 lei 

Stadiul proiectului  În curs de implementare 

Nr si data contract de 
finantare 

- 

Nr si Data semnare contract 
de finantare 

- 

Data finalizare proiect  - 

Descriere investitii proiect 
(echipamente achizitionate, 
lucrari executate etc ) 

Reabilitarea, extinderea, și dotarea corpurilor de clădire C1 și C2 în 
vederea asigurării funcționalității secțiilor în conformitate cu normele 
existente. Lucrările vizează realizarea circuitelor funcționale, 
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reabilitarea și dotarea saloanelor și a cabinetelor de specialitate pentru 
secțiile cu paturi, spălătoria și blocul alimentar care funcționează în 
aceste corpuri de clădire. 

 
2.2. Măsuri referitoare la respectarea principiului egalitate de șanse și  egalitate de 

gen 

Egalitatea de gen 

Principiul egalitatii de gen a fost integrat in toate stadiile din ciclul de viata al proiectului - 
definire si planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 
- asigurarea echilibrului de gen in cadrul unitatii de implementare si monitorizare a 
proiectului prin includerea de femei in cadrul echipei care vor fi remunerate in aceleasi 
conditii cu personalul de sex masculin  
- desemnarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de 
persoane 
- asigurarea conditiilor de manifestare a concurentei reale, pentru ca orice operator 
economic indiferent de nationalitate sa poata participa la procedura de achizitie si sa aiba 
sanse de a deveni contractant (furnizor, prestator)  
- respectarea principiului egalitatii de gen si a legislatiei aplicabile in elaborarea criteriilor 
din documentatia de achizitie 
- prin proiect se imbunatatesc serviciile de sanatate prin asigurarea unui acces echitabil la 
asistenta medicala pentru beneficiarii finali din randul populatiei. In cadrul spitalului nu se 
va tine cont de nicio restrictie, cu atat mai putin de diferentele de gen in oferirea de servicii 
de asistenta medicala la cele mai inalte standarde 
In prezent, se promoveaza principiul egalitatii de gen prin: 
- integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu; 
- in structura de personal a spitalului se asigura echilibrul de gen prin angajarea de personal 
de sex feminin, care lucreaza si este remunerat in aceleasi conditii cu personalul de sex 
masculin; 
- politica de personal vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de 
performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare al 
angajatilor. 
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, CJ si spitalul au 
luat in considerare respectarea prevederilor egalitatii de gen in concordanta atat cu 
prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul 
Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 
2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva 2004/113/CE, Pilonul 
european al drepturilor sociale). 

Nediscriminare 

Institutia promoveaza egalitatea de sanse, tratament egal, impartialitatea si interzicerea 
discriminarii in toate activitatile intreprinse, potrivit Legii nr. 202/2002. 
Principiul nediscriminarii a fost integrat in toate stadiile din ciclul de viata al proiectului - 
definire si planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 
- respectarea prevederilor nediscriminarii la constituirea unitatii de implementare si 
monitorizare a proiectului  
- angajarea personalului pentru proiect va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane; 
- in cadrul procedurilor de achizitie derulate pentru proiect, vor fi respectate principiile 
accesului neingradit, liberei concurente, transparentei si tratamentului egal 
- selectia prestatorilor de servicii/ bunuri – produsele furnizate nu vor prezenta risc de 
excluziune sociala pentru anumite categorii de persoane 
- prin proiect se imbunatatesc serviciile de sanatate prin asigurarea unui acces echitabil la 
asistenta medicala pentru beneficiarii finali din randul populatiei. In cadrul spitalului nu se va 
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tine cont de nicio restrictie, cu atat mai putin de diferentele discriminatorii in oferirea de 
servicii de asistenta medicala la cele mai inalte standarde 
- dezvoltarea serviciilor de sanatate contribuie la asigurare a accesului populatiei, in special 
in mediul rural si a populatiilor vulnerabile, inclusiv populatiei de etnie Roma, la servicii de 
asistenta medicala de baza, precum si o conditie necesara pentru restructurarea serviciilor 
specializate 
In prezent, se promoveaza principiul nediscriminarii prin: 
- integrarea in regulamentele interne a unor reguli/mecanisme de respectare a acestui 
principiu; 
- politica de personal a spitalui vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor. 
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, spitalul au luat in 
considerare respectarea prevederilor nediscriminarii in concordanta atat cu prevederile 
legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii etc.) 
cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor fundamentale a UE, 
Tratatul UE, Conventia ONU, Directiva 2000/43/CE/2000,Pilonul european al drepturilor 
sociale). 

Accesibilitate persoane cu dizabilitati 

Unitatea va implementa mecanisme adecvate de rezolvare a accesibilitatii persoanelor cu 
dizabilitati in contextul proiectului, in toate stadiile din ciclul de viata al proiectului - definire 
si planificare, implementare, monitorizare si evaluare, prin: 
- angajarea personalului care va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane, angajarea 
personalului nou se va face tinand cont in mod exclusiv de calificarea si experienta anterioara 
a candidatilor  
- asigurarea accesului la serviciile, spatiile si infrastructura vizata de proiect 
In prezent, se promoveaza principiul prin: 
- integrarea in regulamentele interne a unor reguli de respectare a acestui principiu; 
- politica de personal a spitalului vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, 
criteriile de performanta profesionala fiind singurele care determina nivelul de remunerare al 
angajatilor 
- infrastructura proiectata: noul spital va detine elemente pentru accesul persoanelor cu 
dizabilitati: rampe, lifturi, wc persoane cu dizabilitati si elemente pentru persoanele cu 
deficiente de vedere. 
Pentru implementarea proiectului, Consiliul Judetean a luat in considerare respectarea 
prevederilor accesibilitatii persoanelor cu dizabilitati in concordanta atat cu prevederile 
legislatiei nationale (Constitutie, Lege nr. 448/2006, Conventia ONU, Legea nr. 221/2010, NP 
051-2012, Codul Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul 
UE, Directiva 2000/78/CE, Pilonul european al drepturilor sociale) si conceptului de 
accesibilitate definit in „Strategia europeana a dizabilitatii 2010 - 2020 - Reinnoirea 
angajamentului catre o Europa fara bariere” 

2.3. Respectarea dezvoltării durabile și a principiul DNSH „do not significant harm”  

DEZVOLTARE DURABILA 

Poluatorul plateste  

Principiul „Poluatorul plateste” impune obligatia ca poluatorul sa suporte cheltuielile pentru 
realizarea masurilor de prevenire a poluarii sau sa plateasca pentru pagubele provocate de 
poluare. Implementarea acestui principiu la nivel european a fost realizata prin Directiva 

2004/35/CE privind raspunderea de mediu, care a fost transpusa in legislatia romaneascǎ prin 
Ordonanta de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, OUG nr. 68/2007 privind 
raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului si 
Hotararea Guvernului nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul, subsolul si 
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ecosistemele terestre au fost afectate. Proiectul propus spre realizare nu are un impact asupra 
mediului, neproducand un prejudiciu:  
- activitatea spitalului dupa implementarea proiectului va respecta masurile si conditiile de 
protectie a mediului; 
- echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie si 
respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului. 

- sistemul structural al fiecarui tip de constructie este conceput astfel incat sa respecte 
normele si normativele in vigoare, sa satisfaca cerintele arhitectural-functionale ale 
beneficiarului si in acelasi timp sa permita o realizare cat mai rapida conform 
cerintelor de tema.  
-structura de rezistenta a cladirilor a fost conceputa, analizata si calculata in 
conformitate cu normele si normativele in vigoare in Romania dar si cu normele 
Eurocode. 
- lucrarile de instalatii se vor executa conf. Normativului I13-2002 si a Normativului 
pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor tehnico - sanitare din 
polipropilena NP 003-96.Cu acordulul proiectantului, se pot utiliza si alte materiale, cu 
calitati cel putin egale sau superioare celor  indicate in proiect (tevi, fitinguri, etc) .  
Materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement 
tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT(conform HGR 
739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat 
de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9001. 
- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 
un rezultat, etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED (echipamente cu panouri 
de control digitale cu afisaj LED etc.); 

- in urma studiului efectuat asupra obiectivului de investitie se recomanda utilizarea 
pompelor de caldura aer-apa pentru incalzirea obiectivului. 
- utilizarea surselor de energie regenerabile prevazute prin proiectul „Spital județean de 
Urgență Giurgiu – spital nou etapa I ( secțiile oncologie și neurologie)” ofera avantajul 
perenitatii lor si a impactului neglijabil asupra mediului ambiant, acestea nefiind surse care sa 
emita gaze cu efect de sera. 

Protectia biodiversitatii 

Amplasamentul si constructiile propuse prin proiect nu se afla in situri protejate sau in 
imediata vecinatate a acestora, astfel ca impactul acestora asupra biodiversitatii nu face 
obiectul unor analize sau decizii ale autoritatilor competente in acest domeniu si nu au fost 
cuprinse in prezenta documentatie. 
Nu se vor desfasura activitati in zone protejate sau zone verzi din Municipiul Giurgiu. Se va 
promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea cadrului 
natural. Utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona 
si nu vor afecta, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor. 
Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului va respecta masurile si conditiile de 
protectie a mediului. 

Utilizarea eficienta a resurselor  

Proiectul va respecta principiile dezvoltarii durabile utilizand eficient si rational resursele, 
astfel:  
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- echipamentele ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, de ultima generatie si 
respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului; 

- materialele utilizate la lucrarile de constructii sunt cu calitati cel putin egale sau 
superioare celor  indicate in proiect (tevi, fitinguri, etc); 
- materiale si echipamentele utilizate la executia instalatiilor vor avea “Agrement 
tehnic” eliberat de Comisia de Agrement Tehnic in Constructii – MLPAT(conform HGR 
739-97, Anexa 5). La livrare, acestea vor fi insotite de “Certificat de calitate” eliberat 
de producator. Toate materialele vor indeplini conditii de calitate conform ISO 9001. 
- proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 
un rezultat, etc.) si echipamente care au integrate tehnologie LED (echipamente cu panouri 
de control digitale cu afisaj LED etc.); 
- utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si nu 
vor afecta, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor 
- atat in activitatea din prezent, cat si in implementarea proiectului, Spitalul Judetean de 
Urgenta Giurgiu, va respecta ORDINUL nr. 1.226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate 
din activitati medicale. In acest sens, spitalul va incheia protocoale si contracte pentru 
gestionarea deseurilor. 

Atenuarea si adaptarea la schimbarile climatice 

Eficienta energetica este modalitatea cea mai durabila si economica pentru reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de sera si pentru cresterea securitatii energetice.  

Activitatea noului spital va respecta masurile si conditiile de protectie a mediului, astfel: 

- Proiectul prevede masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a 
eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de ultima generatie mult mai 
eficiente energetic, cu consum minim de energie (tehnologii complet programabile, 
automatizate, ce permit controlul de la distanta, eficientizand consumul prin functiile de 
economisire a energiei si oprirea acestora pe perioada neutilizarii, pentru a evita risipa de 
energie, tehnologii care sa asigure scaderea semnificativa a timpului necesar pentru a se emite 
un rezultat, etc.), consum redus de solutii dezinfectante si detergenti (reducerea consumului 
excesiv de detergenti si dezinfectanti prin dozarea automata, constanta si eficienta a acestora, 
monitorizarea individuala automata si continua a personalului medical in zonele unde 
personalul intra in contact direct cu pacientul etc.) si echipamente care au integrate 
tehnologie LED (echipamente cu panouri de control digitale cu afisaj LED etc.); 

- Conform „Studiului privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta 
ridicata” atasat la studiul de fezabilitate, obiectivul de investitii prevede posibilitatea utilizarii 
unor sisteme alternative de eficienta energetica privind instalarea unor sisteme de alimentare 
cu energie din surse regenerabile, respectiv utilizarea pompelor de caldura aer-apa pentru 
incalzirea obiectivului. 

In acord cu normele si legislatia in vigoare ce impun o serie de masuri privind stimularea 
cresterii numarului de cladiri eficiente energetic si a implementarii de masuri in vederea 
reabilitarii acestora, incurajandu-se utilizarea echipamentelor ce valorifica energie 
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regenerabila, tinand cont de trei tipuri de fezabilitati: fezabilitate tehnica, fezabilitate 
economica si fezabilitate privind mediul inconjurator. 

Toate corpurile de cladire ale noii infrastructuri spitalicesti propuse prin proiectul 
„Construire Spital județean de Urgență Giurgiu – spital nou etapa I (secțiile oncologie și 
neurologie)” respecta standardul NZEB+, cerinta privind cladirile al caror consum de energie 
este aproape egal cu zero, care va fi asigurata prin certificate de performanta energetica.  

Rezilienta la dezastre 

Consolidarea rezilientei in fata schimbarilor climatice si a dezastrelor naturale necesita politici 
corecte, o coordonare eficienta la diferite niveluri ale guvernului si intre sectoare si o 
mobilizare a importante resurse financiare. Facilitatile de sanatate, in special spitalele, sunt 
esentiale pentru comunitati atat in mod obisnuit, dar si ca raspuns la situatii de urgenta, 
dezastre si alte crize. Prin proiectul propus de Consiliul Judetean Giurgiu   - Construire Spital 
Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie) - se va contribui la 
imbunatatirea activitatii prin furnizarea de servicii medicale moderne și eficiente unde vor fi 
respectate prevederile și normativele actuale cu privire la circuitele funcționale, precum și 
realizarea de dotări cu aparatură medicală în conformitate cu Normele metodologice privind 
dotarea obligatorie a cabinetelor medicale aprobate prin  Ordinul Ministrului Sănătății 
nr.153/2003, cu modificările și completările ulterioare, la ridicarea nivelului calitativ al actului 
medical si, implicit, la asigurarea sigurantei pacientilor din cadrul spitalului, contribuindu-se 
astfel la asigurarea sigurantei, securitatii si functionalitatii infrastructurii de sanatate, atat la 
nivel de spital cat si national. 

SCHIMBARI DEMOGRAFICE 
Schimbari demografice 

Tendintele demografice pe termen lung din regiunile europene inclusiv din Romania indica o 
speranta de viata mai mare, rate mai scazute ale natalitatii, societati in curs de imbatranire, 
gospodarii de dimensiuni mai reduse si cresterea urbanizarii (conform raport al UE privind 
impactul schimbarilor demografice, adoptat in 17 iunie 2020, de Comisia Europeana). Acest 
raport indica, de asemenea, scaderea ponderii Europei la nivelul populatiei mondiale, care se 
preconizeaza ca va reprezenta mai putin de 4 % din populatia lumii pana in 2070. Un factor 
important care influenteaza aceste schimbari demografice este si asistenta medicala. Spitalele 
sunt, de asemenea, simboluri importante ale bunastarii sociale. 

Cancerul a fost și este în continuare o problema majoră de sănătate publică, la nivel național 
cât și la nivel mondial, fiind de cele mai multe ori prima cauza de decese premature. 

În conformitate cu PLANUL NAȚIONAL DE COMBATERE A CANCERULUI, județul Giurgiu se 
încadrează în cele 9 județe cu cele mai mari incidente a acestei boli cât și în grupul județelor 
cu cei mai mulți ani de viată pierduți prematur.  

Consiliul Județean Giurgiu își propune prin acest proiect să realizeze o infrastructură moderna 
și eficientă care să asigure toate acele domenii de acțiune – prevenție, depistarea timpurie, 
diagnostic și tratament pentru îmbunătățirea calității vieții, în conformitate cu PLANUL 
EUROPEAN DE COMBATERE A CANCERULUI – 2021. 

Sistemul sanitar din județul Giurgiu și cel din municipiul Giurgiu trebuie să facă față atât 
problemelor complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, dar și să se 
concentreze pe activități de prevenire a îmbolnăvirilor. 

Noua structură de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va 
cuprinde secțiile oncologie (care include și asistența paliativă) și neurologie cu un număr de 
122 paturi, din care 92 paturi spitalizare continuă, 7 paturi spitalizare de zi și 23 paturi îngrijiri 
paliative. 
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PRINCIPIUL DNSH „DO NOT SIGNIFICANT HARM 
Proiectul propus prin prezenta cerere de finantare, va respecta in integralitate principiul de „a 
nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), in conformitate cu 
Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in 
mod semnificativ” in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta 
(2021/C 58/01) si cu Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul 
Regulamentului privind taxonomia (UE) (2020/852), pe durata intregului ciclu de viata a 
investitiei. 

In cadrul procedurilor de achizitie pentru lucrari, echipamente si dotari va fi inclusa obligatia de 
a trata si de a asigura in mod corespunzator conformitatea lucrarilor cu principiul de „a nu 
prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”), potrivit Comunicarii Comisiei 
- Orientari tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia in mod semnificativ” in 
temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C 58/01) si cu 
Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139, in temeiul Regulamentului privind taxonomia 
(UE) (2020/852). 

Pe perioada de operare si la finalul ciclului de viata a investitiei se va asigura in mod 
corespunzator conformitatea investitiei cu principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” 
(DNSH – „Do No Significant Harm”) si raportarea privind asigurarea conformitatii investitiei cu 
principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”). 
Respectarea principiului DNSH se va realiza inclusiv pe perioada de implementare si de 
valabilitate a contractului de finantare corespunzator cererii de finantare, potrivit termenelor si 
conditiilor stabilite de Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu. 

Proiectul „Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile oncologie si 
neurologie)” nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei 
niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului 
(UE) 2020/852, respectiv: 

(a) atenuarea schimbarilor climatice; 
(b) adaptarea la schimbarile climatice; 
(c) utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine; 
(d) tranzitia catre o economie circulara; 
(e) prevenirea si controlul poluarii; 
(f) protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor. 

Dupa cum urmeaza: 

Atenuarea schimbarilor climatice 

Investițiile sunt eligibile pentru domeniul de intervenție 025b, conform  Anexei VI ”Metodologia 
pentru urmărirea cheltuielilor legate de climă”, cu un coeficient al schimbărilor climatice de 
40%. Nu se preconizează că investițiile vor genera emisii semnificative de GES, deoarece: 
- Clădirile nu sunt folosite pentru extracția, depozitarea, transportul sau producția de 
combustibili fosili. 
- Realizarea noului spital are potențialul de a reduce consumul de energie, de a crește eficiența 
energetică, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirilor și de a 
reduce în mod semnificativ emisiile de GES. Astfel, realizarea unei clădiri eficiente energetic va 
contribui la obiectivul național de creștere a eficienței energetice pe an, stabilit în conformitate 
cu Directiva privind eficiența energetică (2012/27/UE) și cu contribuțiile la Acordul de la Paris 
privind schimbările climatice, stabilite la nivel național. 

Pentru a se verifica nivelul de emisii de GES s-a realizat un studiu privind posibilitatea utilizarii 
unor sisteme alternative de eficienta ridicata, iar prin acesta s-au identificat soluții energetice 
care conduc la scăderea emisiilor de GES, clădirea îndeplinind standardul NZEB. 
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Studiul privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata a fost atasat 
la studiul de fezabilitate. 

Adaptarea la schimbarile climatice 

Clima României este temperat-continentală de tranziție, marcată de unele influențe climatice 
oceanice, continentale, scandinavo-baltice, submediteraneene şi pontice.  

Amplasamentul studiat din Giurgiu, zona Vama Noua, nr. cad 42058, NC 42061 si NC 42236, 

judetul Giurgiu, este situat intr-o zona de campie cu climat temperat continental, Temperaturile 

minime si maxime (medii) inregistrate in ultimii ani se regasesc in tabelul urmator: 

Temperatura Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sep Oct Noi Dec 

Maxima 4.05oC 
5.92 

oC 

12.10 

oC 

18.07 

oC 

23.90 

oC 

27.89 

oC 

30.13 

oC 

29.85 

oC 

23.15 

oC 

17.92 

oC 

9.76 

oC 

4.47 

oC 

Minima 
-3.00 

oC 
-40 oC 

1.69 
oC 

6.95 

oC 

12.04 

oC 

15.75 

oC 

17.54 

oC 

17.50 

oC 

12.51 

oC 

7.95 

oC 

2.27 

oC 

1.13 

oC 

 adancimea maxima de inghet: 0.8 m; 

 precipitatii medii multianuale: 380mm; 

 vanturile dominante bat din directiile SE(15%) si E (23%); 

 zapada (CR 1-1-3/2012) – gz=2,0 KN/mp; 

 vant – valori caracteristice ale vitezei vantului – 35 m/s; 

 valori caracteristice ale presiunii de referinta a vantului = 0,5 kPa; 

Ținând cont de faptul că investiția „Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I 
(sectiile oncologie si neurologie)”  va fi amplasata intr-o zona cu clima temperat-continentală 
de tranziție (marcată de unele influențe climatice oceanice, continentale, scandinavo-baltice, 
submediteraneene şi pontice), există anumite riscuri  fizice legate de climă, care ar putea fi 
semnificative dupa implementarea proiectului. În acest sens, beneficiarul a prevazut sisteme 
tehnice ale noilor cldiri optimizate pentru a oferi confort termic ocupanților, chiar și în 
temperaturile extreme respective. Prin urmare, nu există dovezi privind efecte negative 
semnificative directe și indirecte primare ale măsurii pe întreaga durată a ciclului său de viață 
asupra acestui obiectiv de mediu. 

De asemenea, pentru proiectul „Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile 
oncologie si neurologie)” se va asigura faptul că noua constructie va dispune de ultimele 
tehnologii în domeniu, astfel încât impactul asupra mediului să fie unul cât mai redus. 

Solutia tehnica descrisa in studiul de fezabilitate este in concordanta cu Orientările tehnice 
referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 din 
ghidul publicat in Comunicarea Comisiei nr. 2021/C 373/01). Ghidul evalueaza impactul 
schimbărilor climatice asupra proiectelor de investitii, cerintele sale au aplicabilitate in cadrul 
proiectului propus de Consiliul Judetean Giurgiu. 

Conform analizei de vulnerabilitate, variabilele climatice care ar putea genera o vulnerabilitate 
ridicată în condițiile actuale sunt creşterea temperaturilor extreme, modificări ale cantităţilor 
de precipitaţii extreme şi inundaţii. 

Măsurile de adaptare propuse constau în dimensionarea sistemelor de ventilație și climatizare 
luând în considerare previziunile climatice, precum și proiectarea sistemelor de scurgere a apelor 
cu valorile prognozate pentru precipitațiile extreme. 

Utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa si a celor marine 

Investiția propusa in proiectul „Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile 
oncologie si neurologie)” are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de 
mediu, ținând seama atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată 
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a ciclului de viață. Nu sunt identificate riscuri de degradare a mediului legate de protejarea 
calității apei și de stresul hidric. 

Pe parcursul etapei de implementare, deșeurile rezultate din demolare, precum și materialele 
necesare pentru construire, vor fi depozitate astfel încât să se evite infiltrațiile în stratul acvifer 
urmare a ploilor. 

Activitatea spitalului dupa implementarea proiectului va respecta masurile si conditiile de 
protectie a mediului. 

Economia circulara, inclusiv prevenirea si reciclarea deseurilor 

În contractul cu Antreprenorul General care va efectua lucrările de construcții a clădirilor se va 
stipula obligația acestuia să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase 
provenite din activități de construcție și demolări (cu excepția materialelor naturale menționate 
în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE) și 
generate pe șantier vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare 
materială, inclusiv operațiuni de umplere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, 
în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții 
și demolări. Constructorul va fi obligat să limiteze generarea de deșeuri în procesele aferente 
construcției și demolării, în conformitate cu Protocolul UE pentru gestionarea deșeurilor din 
construcții și demolări și luând în considerare cele mai bune tehnici disponibile și folosind 
demolarea selectivă pentru a permite îndepărtarea și manipularea în siguranță a substanțelor 
periculoase și pentru a facilita reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate, prin îndepărtarea 
selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din 
construcții și demolări. 

Pentru echipamentele destinate producției de energie din surse regenerabile care vor fi instalate, 
se vor  include în caietele de sarcini specificații tehnice în ceea ce privește durabilitatea și 
potențialul lor de reparare și de reciclare. În special, operatorii vor limita generarea de deșeuri 
în procesele aferente construcțiilor și demolărilor, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare 
a deșeurilor din construcții și demolări. Realizarea proiectului tehnic al clădirilor și tehnicile de 
construcție vor sprijini circularitatea și, în special, vor demonstra, în conformitate cu ISO 20887 
sau cu alte standarde de evaluare a caracteristicilor de dezasamblare sau a adaptabilității 
clădirilor, modul în care sunt proiectate, astfel încât să fie mai eficiente din punctul de vedere 
al utilizării resurselor, adaptabile, flexibile și demontabile, pentru a permite reutilizarea și 
reciclarea. 

Se vor respecta normele privind reciclarea, selectarea colectivă si cea aferentă deșeurilor 
medicale generate ulterior finalizării investițiilor, în conformitate cu prevederile legislației 
naționale aplicabile în vigoare.  

În ceea ce privește echipamentele medicale achiziționate, acestea vor respecta cele mai noi 
tehnici disponibile. Referitor la echipamentele medicale care vor fi înlocuite unitățile 
sanitare/furnizorii de servicii medicale vor realiza demersurile necesare reciclării acestora. 

Prevenirea si controlul poluarii in aer, apa sau sol 

Nu se preconizează că proiecutul va duce la o creștere semnificativă a emisiilor de poluanți în 
aer, apă sau sol.  

Operatorii care efectuează lucrările: 

- au obligația de a se asigura că componentele și materialele de construcție utilizate la renovarea 
clădirii nu conțin azbest și nici substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită, astfel 
cum au fost identificate pe baza listei substanțelor supuse autorizării prevăzute în anexa XIV la 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. 
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- trebuie să se asigure că componentele și materialele de construcție utilizate în construirea 
cladirilor, emit mai puțin de 0,06 mg de formaldehidă pe m3 de material sau componentă și mai 
puțin de 0,001 mg de compuși organici volatili cancerigeni din categoriile 1A și 1B pe m3 de 
material sau componentă, în urma testării în conformitate cu CEN/TS 16516 și ISO 16000-3 sau 
cu alte condiții de testare standardizate și metode de determinare comparabile. 

- să ia măsuri pentru reducerea zgomotului, a prafului și a emisiilor poluante în timpul lucrărilor 
de construire. 

Pentru realizarea proiectului a fost parcursa procedura de obținere a acordului de mediu, în 
cadrul căreia s-a analizat impactul proiectul asupra tuturor factorilor de mediu. 

In urma evaluarii, Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu a emis Decizia Etapui de Incadrare 
nr. 11770/2021 din 16.05.2022 care certifica ca proiectul „Construire Spital Județean de Urgență 
Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie)” nu se supune evaluarii impactului asupra 
mediului si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa. 

Protectia si restaurarea biodiversitatii si a ecosistemelor 

Investiția are un impact previzibil nesemnificativ asupra acestui obiectiv de mediu, ținând seama 
atât de efectele directe, cât și de cele primare indirecte, pe întreaga durată a ciclului de viață. 
Proiectul propus „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și 
neurologie)” nu vizează clădirile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității 
sau în apropierea acestora (inclusiv rețeaua de arii protejate Natura 2000, siturile înscrise pe 
Lista patrimoniului mondial UNESCO și principalele zone de biodiversitate, precum și alte zone 
protejate). 

Se va promova in permanenta gestionarea deseurilor de orice tip pentru a evita alterarea cadrului 
natural. Utilizarea terenului si a functiunilor propuse nu vor fi de natura poluanta pentru zona si 
nu vor afecta, sub nici o forma, buna functionare a imobilului sau a vecinatatilor. 

III. Eligibilitate: 

 
a. Unitate sanitară cu paturi destinate spitalizării continue 

și/sau de zi 
Da 

b. Existența dreptului de proprietate sau a altui drept 

asupraterenului care permite realizarea lucrărilor de 

construcții,confirmat prin înscrierea în cartea funciar 

Da 

c. Existența acordului proprietarului în vederea 

realizăriilucrărilor de construcții 
Nu se aplica. 

d. Studiu de fezabilitate (SF)/documentație de avizare a 

lucrărilor de intervenție (DALI)/proiectului tehnic (PT), 

după caz, pentru propunerile de investiții, finalizat până 

la data de 15 noiembrie 2022 

Da.  

e. Buget total (fără TVA) conform documentației tehnice 

(Se va utiliza cursul valutar menționat în ghidul beneficiarului) din care: 

Lei:200.250.129,29 

Euro:40.470.105,55 

ee. Buget componenta „Transformare digitală” (hardware 

și software) 

(Se va utiliza cursul valutar menționat în ghidul beneficiarului) 

Lei:177.451,62 

Euro:35.862,58 

f. Clădire NZEB DA/NZEB+ 
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g. Durata de implementare 

11:4 luni 

22: 35 luni  

1+23:39 luni 

h. Termen de finalizare (semnare contract 30 martie 2023) 30.iunie 2026  

Narativ (informații prezentate în mod sumar): 

3.1. Se vor oferi informații suplimentare pentru selecțiile N/A 

c) Existența acordului proprietarului în vederea realizării lucrărilor de construcții 

Nu este cazul – Beneficiarul este propietarul terenului. 

 
3.2. Se vor oferi informații punctuale referitoare la alegerea selecției respectiv la 

valorile menționate cu trimiteri exacte în documentele anexate în dosarul de 
finanțare: 

a) Unitate sanitară cu paturi destinate spitalizării continue și/sau de zi 

Noua structură de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va cuprinde 
secțiile oncologie (care include și asistența paliativă) și neurologie cu un număr de 122 paturi, 
din care 92 paturi spitalizare continuă, 7 paturi spitalizare de zi și 23 paturi îngrijiri paliative.  
În Spitalul Județean de Urgență Giurgiu nou construit vor fi asigurate  condițiile de utilizare a 
informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de 
sănătate al pacientului, se va asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin 
telemedicină în conformitate cu Legea nr 95/2006 reactualizata privind reforma în domeniul 
sănătății. 
Prin tema de proiectare se propun spre edificare 12 corpuri de clădire având destinația Spital 
Județean de Urgenta, cuprinzând următoarele: Secția de Neurologie, Secția de Oncologie, 
Hematologie,  Laborator Analize medicale, Laborator Imagistica medicala, Spațiu administrativ, 
Spațiu tehnic, Stocator oxigen si Stație electrica (Generator electric), după cum urmează: 
- Corpul C1 cuprinde:Clădire administrativa;Vestiare;Sterilizare;Cabinete de consultații. 
- Corpul C2 cuprinde:Secția de neurologie, Laborator de analize medicale. 
- Corpul C3 cuprinde:Secția de oncologie, Laborator imagistica medicala, Secția Internări – 
Externări, Farmacie. 
- Corpul C4 cuprinde:Bucătărie, spălătorie. 
- Corpul C5 cuprinde:Spațiul tehnic. 
- Corpul C6 cuprinde:Centrala termica; 
- Corpurile C7, C8 si C9 reprezintă clădirile subterane care facilitează legătura intre toate 
corpurile de clădire. 
- Corpul C10 are funcțiunea de atelier si centru comanda camera de pompe. 
- Corpurile C11 si C12 aparțin secției Oncologie si sunt clădiri pentru îngrijiri paliative. 
Proiectul urmează a fi amplasat in Municipiul Giurgiu, pe terenul aflat in intravilan in proprietatea 
Consiliului Județean Giurgiu, in suprafața totala de 53.921 mp, situat in apropierea punctului 
vamal.   
Documente anexate:Studiu de fezabilitate intocmit congorm HG 907/2016 aprobat prin HCJ 

278/08.11.2022(pag. 24-48), Anexa 1 Structura Spital Judetean. 

b) Existența dreptului de proprietate sau a altui drept asupra terenului care permite 
realizarea lucrărilor de construcții, confirmat prin înscrierea în cartea funciar 

                                                
1Duratănecesarăpentruderulareprocedurii de achiziție (luni) 
2Durata de implementare conform documentațieitehnice (luni) 
3Durata de implementaretotală (luni) 
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Amplasamentul care face obiectul prezentei documentatii este situat in intravilanul Municipiului 

Giurgiu.Prin tema de proiectare se propune construirea unui spital judetean de urgenta pe doua 

parcele apartinand unui teren cu o suprafata de 33.834 mp care s-a dezmembrat din terenul cu 

NC 41115 avand suprafata de 65.490 mp. Corpurile de cladire se vor edifica pe terenurile avand 

NC 42058, NC 42061 si NC 42059. Pe cel de-al patrulea teren avand NC 42236 se vor trasa caile 

de circulatie. 

Imobilul se afla in proprietatea UAT Judetul Giurgiu, domeniu public, dreptul de administrare 

fiind in sarcina Consiliului Judetean Giurgiu, conform documentelor anexate la Studiul de 

fezabilitate: 

- Extras de Carte Funciara pentru informare cu Nr. 42058, 

- Extras de Carte Funciara nr. 42061,  

- Extras de carte funciara nr. 42236, 

- Extras de carte funciara nr. 42059,  

Nu sunt inscrieri privitoare la sarcini asupra terenurilor. 

c) N/A 

d) Studiu de fezabilitate (SF)/documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 
(DALI)/proiectului tehnic (PT), după caz, pentru propunerile de investiții, finalizat 
până la data de 15 noiembrie 2022 

A fost atasat Studiul de fezabilitate intocmit conform HG 907/2016 și Hotărârea nr. 278 din 
08.11.2022 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea documentaţia tehnico – economice, 
actualizată, pentru obiectivul de investiţii   “Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu 
(secțiile oncologie și neurologie)”,  în faza Studiu de fezabilitate. 

Studiul de fezabilitate a fost finalizat pana la data de 15 noiembrie 2022 conform prevederilor 
din Ghidul Solicitantului in cadrul apelului de proiecte competitiv – Cod Apel: MS – 0212, conform 
Procesului verbal de receptie al documentatiei tehnice nr.21/28.06.2022.  

e) Buget total (fără TVA) conform documentației tehnice 

Bugetul total al proiectului in valoare de 200.250.129,29 lei fara TVA a fost detaliat in Studiul de 
fezabilitate atasat, respectiv Anexa nr. 11 Deviz General al obiectivului de investitie „Construire 
Spital Județean de Urgență Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” . 

Pentru transformarea valorii bugetului total din leiin euro (200.250.129,29 lei =40.470.105,55 
Euro) s-a utilizat cursul valutar menționat în ghidul beneficiarului, respectiv 1 euro = 4,9481 lei. 
(cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2022, conform Instrucțiunii nr. 2 rev1 nr. 
98869/31.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene). 

e.e.Bugetul componentei „Transformare digitală” (hardware și software)” in valoare de 
177.451,62 Lei fara TVA a fost prezentata in cadrul Studiului de fezabilitate atasat. Valoarea 
mentionata este parte din valoarea dotarilor non-medicale care sunt cuprinse in Anexa nr. 11 
Deviz General. 

Pentru transformarea valorii componentei „Transformare digitala” din lei in euro (177.451,62 Lei 
= 35.862,58 Euro) s-a utilizat cursul valutar menționat în ghidul beneficiarului, respectiv 1 euro 
= 4,9481 lei. (cursul Inforeuro aferent lunii octombrie 2022, conform Instrucțiunii nr. 2 rev1 nr. 
98869/31.08.2022 emisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene). 

Documente anexate: Anexa nr.11 „Deviz general” laStudiu de fezabilitate intocmit conform HG 907/2016 
aprobat prin HCJ 278/08.11.2022  
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Hotărârea nr. 292 din 08.11.2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea depunerii proiectului 
“Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu – Etapa 1 (secțiile oncologie și neurologie)” 

f) Clădire NZEB 

Incepand cu data de 1 ianuarie 2021 toate cladirile pentru care se emite autorizatie de construire 
trebuie sa fie NZEB, sa aibe solutii eficiente de economie de energie si sa tina cont de toate 
aspectele prezentate in Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor modificata 
prin Legea nr. 101/2020.  
Sursele regenerabile de energie sunt energia eoliana, solara, aerotermala, geotermala, 
hidrotermala, hidraulica, biomasa, gazul de fermentare a deseurilor (gazul de depozit) sau gazul 
de fermentare a namolurilor din instalatiile de epurare a statiilor uzate. 
Pornind de la definitia conform legii a notiunii de cladire cu consum de energie aproape egal cu 
zero, in cadrul proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu (secțiile oncologie și 
neurologie)” au fost prevazute sisteme performante care asigura o performanta ridicata privind 
consumul de energie.   
Prin Studiul privind posiblitatea utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta energetica 

atasat la studiul de fezabilitate, s-a analizat posibilitatea implementarii unor sisteme alternative 

cum ar fi: alimentarea din surse proprii cu energie regenerabila; sisteme de cogenerare 

(producerea in acelasi timp a energiei electrice si termice) sau de trigenerare (producerea 

simultana a energiei pentru incalzire, pentru racire si a energiei electrice); sisteme centralizate 

de incalzire/racire; utilizarea pompelor de caldura; utilizarea recuperatoarelor de caldura. 

Conform documentatiei tehnice atasata, obiectivul de investiţii “Construire Spital Județean 

de Urgență Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)”propus de Consiliului Județean Giurgiu, 

respecta cerințele NZEB aplicabile clădirilor noi, pentru ambele scenarii fiind propuse 

urmatoarele: 

- Inchiderile exterioare din blocuri ceramice propuse prin proiect au caracteristici termice 

superioare. In plus anvelopa constructiei se va termoizola cu materiale eficiente din punct de 

vedere termic, astfel incat transferul termic si pierderile de caldura intre interior si exterior sa 

fie reduse; - Utilizarea pompelor de caldura; 

- De asemenea pe invelitoarea constructiilor se vor monta panouri fotovoltaice conform 

proiectului de instalatii anexat; 

- 10% din numarul total de locuri vor fi prevazute cu instalatii de incarcare a autoturismelor 

electrice; 

- Montarea echipamentelor de masurare, control si reglaj a temperaturii interioare pentru fiecare 

spatiu; 

- Montarea unor sisteme automate de cuplare si decuplare in caz de neutilizare a unor spatii; 

- Utilizarea tehnologiilor moderne de iluminat de tip LED pentru economia de energie electrica, 

atat pentru iluminatul artifical interior cat si cel exterior imobilului; 

- Colectarea si utilizarea apelelor meteorice in diverse scopuri. 

Toate corpurile de cladire ale noii infrastructuri spitalicesti propuse prin proiectul 

„Construire Spital județean de Urgență Giurgiu – spital nou etapa I (secțiile oncologie și 

neurologie)” respecta standardul NZEB+, cerinta privind cladirile al caror consum de 

energie este aproape egal cu zero, care va fi asigurata prin certificate de performanta 

energetica.  

Documente anexate: Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 7 -Studiu energii 

alternatice. 
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g) Durata de implementare 
 

1) Durata necesară pentru derularea procedurii de achiziție – 4 luni  
2) Durata de implementare conform documentației tehnice (luni) –35 luni (aprilie 2023 – 30 iunie 
2026) 
 - include si durata necesara pentru derularea procedurii de achizitie echipamente – 5 luni 
(se va    desfasura in perioada: octombrie 2025 – martie 2025); 
3) Durata de implementare totală (luni) – 39 luni ( aprilie 2023 – 30 iunie 2026). 

Nota: Durata de implementare a investitiei, mentionata anterior, a fost calculata tinand cont de 
prevederile din ghidul solicitantului, respectiv: semnarea contractelor de finantare la data de 30 martie 
2023 si Data limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2026 

Documente anexate:Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 13 -Grafic de 

realizare a investitiei. 

h) Termen de finalizare (semnare contract 30 martie 2023) 

Termenul de finalizare al investitiei este 30.iunie 2026. 

Nota: Termenul de finalizare al investitiei a fost calculat tinand cont de prevederile din ghidul 
solicitantului, respectiv: semnarea contractelor de finantare la data de 30 martie 2023 si  Data 
limită de implementare a proiectelor: 30 iunie 2026 

Documente anexate: Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 13 -Grafic de 
realizare a investitiei. 

Notă: în cadrul punctul i se va exemplifica, perioada estimată necesară derulării procedurii de achiziție 
publică (pregătire documentație, perioadă derulare procedură, desemnare câștigător, semnare contract), 
experiență relevantă referitoare la derularea de proceduri de achiziție de peste 50 mil euro etc– Nu este 
cazul 

IV. Descriere tehnică necesară acordării scorului: 

a) Clasificarea obiectivelor 

deinvestiții 

a) institut național 

b) unitate sanitară aflată în subordinea ministerelor șiinstituțiilor din 

sistemul național de apărare, ordine publică șisiguranță națională 

c) institut/spital regional 

d) SPITAL JUDEȚEAN 

e) spital local 

b) Patologie 

a) cardiologie și chirurgie cardiovasculară 

b) ONCOLOGIE 

c) obstetrică-ginecologie/pediatrie/neonatologie 

d) boli infecțioase și pneumologie 

e) psihiatrie 

f) transplant 

g) politraumatologie 

h) neurochirurgie și boli cerebrovasculare 

c) Maturitate proiect/etape 

proiect 

a) existența CERTIFICATULUI DE URBANISM  

b) existența avizelor și acordurilor necesare în cadrul procedurii de 

emitere a autorizației de construire 
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c) existența acordului de mediu privind obiectivul de investiții 

d) Număr paturi spitalizare 

continuă din cadrul investiției 
115 (oncologie -50 paturi, neurologie – 65 paturi) 

e) Eficiență energetică: 

Numărul de paturi care 

respectă cerințele privind 

necesarul de energie primară 

cu cel puțin 20% mai mic decât 

cerința pentru clădirile al 

căror consum de energie este 

aproape egal cu zero (NZEB+) 

122 

f) Paturi dotate cu 

echipamente IT 
122 

Narativ (informații prezentate în mod sumar): 
4.1. Se vor oferi informații punctuale referitoare la alegerea selecției respectiv la valorile 

menționate cu trimiteri exacte în documentele anexate în dosarul de finanțare:  

a) Clasificarea obiectivelor de investiții- SPITAL JUDEȚEAN 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din județul 
Giurgiu, fiind unitatea cu cel mai mare grad de competență din județ și cu gama cea mai largă 
de specialități medicale. Numărul pacienților care beneficiază de servicii medicale în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență este în continuă creștere de la an la an iar complexitatea cazurilor 
este tot mai variată.  
Pentru ca spitalul să furnizeze servicii medicale moderne și eficiente este nevoie de construirea 
unui spital nou unde să fie respectate prevederile și normativele actuale cu privire la circuitele 
funcționale, precum și realizarea de dotări cu aparatură medicală în conformitate cu Normele 
metodologice privind dotarea obligatorie a cabinetelor medicale aprobate prin  Ordinul 
Ministrului Sănătății nr.153/2003, cu modificările și completările ulterioare. 
Noua structură de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va 
cuprinde secțiile oncologie (care include și asistența paliativă) și neurologie cu un număr de 122 
paturi, din care 92 paturi spitalizare continuă, 7 paturi spitalizare de zi și 23 paturi îngrijiri 
paliative.  
Prin tema de proiectare se propun spre edificare 12 corpuri de clădire având destinația Spital 
Județean de Urgenta, cuprinzând următoarele: Secția de Neurologie, Secția de Oncologie, 
Hematologie,  Laborator Analize medicale, Laborator Imagistica medicala, Spațiu administrativ, 
Spațiu tehnic, Stocator oxigen si Stație electrica (Generator electric). 
În Spitalul Județean de Urgență Giurgiu nou construit vor fi asigurate  condițiile de utilizare a 
informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de 
sănătate al pacientului, se va asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin 
telemedicină în conformitate cu Legea nr 95/2006 reactualizata privind reforma în domeniul 
sănătății. 
Documente anexate: Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022:cap.2.2 pag.8 / 
cap.3.2,Anexa 1 la SF - Structura spital judetean Giurgiu. 

b) Patologie - ONCOLOGIE 
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Cancerul a fost și este în continuare o problema majoră de sănătate publică, la nivel național cât 
și la nivel mondial, fiind de cele mai multe ori prima cauza de decese premature.  
În conformitate cu PLANUL NAȚIONAL DE COMBATERE A CANCERULUI, județul Giurgiu se 
încadrează în cele 9 județe cu cele mai mari incidente a acestei boli cât și în grupul județelor cu 
cei mai mulți ani de viată pierduți prematur.  
Consiliul Județean Giurgiu își propune prin acest proiect să realizeze o infrastructură moderna și 
eficientă care să asigure toate acele domenii de acțiune – prevenție, depistarea timpurie, 
diagnostic și tratament pentru îmbunătățirea calității vieții, în conformitate cu PLANUL 
EUROPEAN DE COMBATERE A CANCERULUI – 2021. 
Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne 
și eficiente. Sectiile de oncologie si neurologie functioneaza intr-o cladire cu o vechime mai mare 
de 100 de ani și în care nu pot fi puse în practică standardele aplicabile mediului spitalicesc 
modern. In plus, cladirea nu indeplineste standardele UE, este ineficienta din punct de vedere 
energetic, având costuri ridicate pentru încălzire și nu prezinta adaptări pentru a facilita accesul 
fizic corespunzător al pacienților. 
Sistemul sanitar din județul Giurgiu și cel din municipiul Giurgiu trebuie să facă față atât 
problemelor complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, dar și să se 
concentreze pe activități de prevenire a îmbolnăvirilor. 
Noua structură de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va cuprinde 
secțiile oncologie (care include și asistența paliativă) și neurologie cu un număr de 122 paturi, 
din care 92 paturi spitalizare continuă, 7 paturi spitalizare de zi și 23 paturi îngrijiri paliative.  
Sectia de oncologie se va afla in Corpul de cladire C3 alaturi de Laboratorul imagistica medicala, 
Sectia Internari – Externari, Farmacie. 
Distributia spatiilor din interiorul corpului C3 se regaseste in Anexa 4 a studiului de fezabilitate 
atasata prezentei documentatii. 
Corpurile C11 si C12suntcladiri ingrijiri paliative oncologice. 
In Corpul C11 se asigura accesul pacientilor si a apartinatorilor. La parter se regasesc cabinetele 
de consultatii, grupuri sanitare si cateva saloane pentru pacienti. La etaj se regaseste sala de 
mese si saloane pentru pacienti. 
In Corpul C12 se asigura accesul personalului medical. La parter se regasesc cabinetele acestora, 
grupuri sanitar, vestiare, sala de mese si alte anexe necesare. 
Documente anexate:Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 4 

 
c) Maturitate proiect/etape proiect 

 

a) existența CERTIFICATULUI DE URBANISM  

A fost atasat certificatul de urbanims nr.734/10.11.2021 pentru obiectivul „Construire spital de 
urgenta Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” emis de Primaria Municipiului Giurgiu, cu 
valabilitate 24 luni; 

b) existența avizelor și acordurilor necesare în cadrul procedurii de emitere a autorizației de 
construire 

Au fost atasate avizele si acordurile necesare în cadrul procedurii de emitere a autorizației de 
construire, solicitate prin certificatul de urbanism: 
- Alimentare cu apa/Canalizare– Aviz de amplasamnet nr.3124/14.03.2022 emis de Apa Service 
SA Girgiu 
- Alimentare cu energie electrica– Aviz nr. 09720426/25.03.2022 emis de E-Distributie Muntenia 
SA 
- Gaze naturale – Aviz nr. 5575 – 317.454.984/30.03.2022 emis de Distrigaz Sud Retele 

- Sanatatea publica– Notificarea nr.102/11.04.2022 emisa de Directia de Sanatate Publica a 
Judetului Giurgiu 
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- Aviz MAPN – Aviz nr. DT2602/22.03.2022 emis de Ministerul Apararii Nationale 
- Acord DSP-Cale (PMG) pentru racorduri - Acord de principiu nr. 13.646/24.03.2022 emis de 
Primaria Municipiului Giurgiu 
- Studiu topografic, inregistrat OCPI – cf. proces verbal de receptie 1446/2022, emis in data 
02.11.2022 
- Studiu geotehnic – cf. nr.inreg. 1591/2022, elaborat deLivsim Policom SRL 
- Studiu privind fezabilitatea utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conform 
precizarilor din regimul tehnic – elaborat de One Design SRL, proiectant general. 

c) existența acordului de mediu privind obiectivul de investiții 

A fost atasataDecizia etapei de incadrare nr.11770/2021 din 16.05.2022 care atesta care certifica 
ca proiectul „Construire spital de urgenta Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” nu se supune 
evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, nu se supune evaluarii 
impactului asupra corpurilor de apa. 

d) Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiției 

Numarul de paturi spitalizare continua din cadrul investitiei „Construire spital de urgenta 
Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)”este de 115 paturi din care: sectia  oncologie -50 
paturi si sectia  neurologie – 65 paturi. Din cele 115 paturi 92 sunt paturi spitalizare continua si 
23 sunt paturi ingrijiri paliative. 

Dimensionarea capacitatii noului Spitalul de Urgenta propus respecta indicatorii privind 
organizarea sectiilor de spital, respectiv capacitatea maxima de 6 paturi/salon, arie utila minima 
de 7 m2/pat, cubaj 20 m3/pat. 

Construirea unor noi corpuri pentru Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu va contribui la: 

• cresterea accesibilitatii populatiei din Judetul Giurgiu la serviciile de sanatate oferite de 
Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu; 
• crearea conditiilor stabilite prin legislatia in vigoare in domeniul sanatatii privind  prevenirea 
infectiilor nozocomiale; 
• realizarea circuitelor functionale in conformitate cu normativele actuale ale Ministerului 
Sanatatii; 
• realizarea dotarilor cu aparatura medicala conform normelor in vigoare. 

Documente anexate:Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 1. 

e) Eficiență energetică: 

Notă: pentru punctul e) Se vor oferi informații suplimentare referitoare la caracteristicile obiectivului de 
investiții, dacă se vor construi mai multe clădiri și clasificarea lor în funcție de standardele de eficiență 
energetică respectiv numărul de paturi de spitalizare continuă și/sau de zi aferente acestora. 

Numărul de paturi care respectă cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20% 
mai mic decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 
(NZEB+) = 122 

Conform „Studiului privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata” 
atasat la studiul de fezabilitate, obiectivul de investitii prevede posibilitatea utilizarii unor 
sisteme alternative de eficienta energetica privind instalarea unor sisteme de alimentare cu 
energie din surse regenerabile- pompe de caldura. 

Cladirile studiate sunt: 

Corpurile C1-C10  
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Corpurile C11-C12  

 
Avand in vedere specificul constructiei se precizeaza urmatoarele cerinte specifice: 
- Continuitatea – aceasta cerinta se refera la necesitatea asigurarii in permanenta indiferent de 
conditiile climatice a conditiilor de exploatare pentru cladire; 
- Constanta – aceasta cerinta se refera la necesitatea asigurarii in permanenta indiferent de 
conditiile climatice, a temperaturii interioare de confort; 
- Disponibilitatea sursei de energie – se refera la cerinta de functionare continua, neintrerupta, 
pe perioade lungi de timp; 
- Influenta factorilor meteo climatici si geografici – se refera la dependenta performantelor 
tehnice si economice de factorii meteo si climatici; 
- Adaptarea la nevoile locului de consum – se refera la cerinta de furnizare de energie electrica 
si termica exact atat care are nevoie locatia, eliminand pierderile cauzate de livrarea in retea 
sau la disiparea caldurii in atmosfera; 
- Furnizarea de electricitate simultan cu furnizarea de caldura in conditii de eficienta economica 
– se refera la cerinta simultana de furnizare de energie electrice si termica; 
- Maturitatea tehnologiei – este o conditie care exprima fiabilitatea solutiei pentru a nu avea 
intreruperi in alimentarea cu energie electrica si termica. 

Concluziile consumului de energie a cladirii: 

Corpurile C1-C10 
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Corpurile C11-C12 

 

 

In acord cu normele si legislatia in vigoare ce impun o serie de masuri privind stimularea cresterii 
numarului de cladiri eficiente energetic, utilizarea echipamentelor ce valorifica energie 
regenerabila, tinand cont de trei tipuri de fezabilitati: fezabilitate tehnica, fezabilitate 
economica si fezabilitate privind mediul inconjurator.Dupa analiza solutiilor privind posibilitatea 
utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata se mentioneaza urmatoarele: 

“Toate corpurile de cladire ale noii infrastructuri spitalicesti propuse prin proiectul „Construire 
Spital județean de Urgență Giurgiu – spital nou etapa I (secțiile oncologie și neurologie)” 
respecta standardul NZEB+, cerinta privind cladirile al caror consum de energie este aproape 
egal cu zero, care va fi asigurata prin certificate de performanta energetica”. 

Documente anexate:Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Anexa 7 -Studiu energii 
alternatice. 

f) Paturi dotate cu echipamente IT 

 

Paturi dotate cu echipamente IT = 122 paturi 
Se vor oferi informații suplimentare referitoare la caracteristicile componenta digitalizare: 
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Includerea unui Sistem informatic medical integrat la nivelul unității sanitare sau soluții 
informatice locale la nivel de secții 

In scopul digitalizarii sistemului medical, pentru furnizarea unor servicii medicale de inalta 
performanta si pentru facilitarea comunicarii pacientului cu personalul medical, se propun 
urmatoarele: 
Paturile pacientilor prevazute prin proiect vor avea urmatoarele caracteristici: 
• Diferitele sectiuni ale patului actionate de minim 4 motoare 
•Patul va fiprevazut cu indicator luminos ce avertizeaza ca platforma patului se afla in pozitia 
cea mai de jos. 
•Sectiunea spate sa poata fi actionata electric pana la un unghi minim de 65° 
•Sectiunea picioarelor poata fi actionata electric pana la un unghi minim de 30° 
•Inaltimea platformei poate fi ajustabila electric in intervalul 370 mm - 750 mm (± 20 mm) (fara 
saltea) 
•Pozitia Trendelenburg/anti-Trendelenburg va fi ajustabila electric minim pana la un unghi de 
12° 
• Este prevazut cu sistem centralizat de blocare a rotilor cu pedale de actionare pentru fiecare 
colt al patului 
•Patul va fi dotat cu acumulatori integrati 
•Puterea consumata in modul „standby” sa fie de maxim 1 W. 
•Alimentarea electrica la 230 V AC / 50 Hz 

Caracteristici panouri de control  

Panourile amplasate in exteriorul balustradelor laterale vor fi prevazute cu indicatori luminosi 
pentru incarcarea bateriei si conectarea la o sursa de alimentare 
Panourile din exteriorul balustradelor laterale (destinate personalului medical) vor avea minim 
urmatoarele taste de control: 
•Taste pentru actionarea individuala a sectiunilor (spate, picioare, inaltime platforma saltea) 
•Taste pentru blocarea individuala a sectiunilor pentru a preveni utilizarea acestora de catre 
pacient. 
•Tasta CPR pentru pozitionarea patului in pozitia de resuscitare. Patul sa aduca spatarul de la 
unghiul de 90 grade la 0 grade (pozitia de resucitare) in maxim 25 de secunde.  
•Tasta pentru pozitia de examinare 
•Tasta pentru pozitia vasculara 
•Taste pentru pozitionarea patului in Trendelenburg si revers Trendelenburg 
Panourile control in interiorul balustradelor laterale sa fie prevazute cu indicator luminos despre 
blocarea individuala a sectiunilor. 
Panourile control in interiorul balustradelor laterale (destinate pacientului) sa aiba urmatoarele 
taste de control: 
•Taste pentru actionarea individuala a sectiunilor (spate, picioare, inaltime platforma saltea) 
•Taste pentru ridicarea/coborarea sectiunilor de spate si de coapse simultan (functia autocontur) 
•Tasta pentru pozitie “scaun”: pentru o pozitionare comoda a pacientului 
•Tasta pentru pozitia de iesirea/urcarea din pat: Coboara platforma, coboara sectiunea pentru 
coapse si ridica spatarul, astfel incat pacientul sa se poata urca sau sa se poata da jos din pat 

Justificarea soluției informatice și facilitățile oferite la nivel de pacient/pat/secție; 

Proiectul propus spre finanțare prevede achizitionarea de dotări IT cu cele mai noi tehnologii 
disponibile care vor permite furnizarea unor servicii medicale de inalta performanta si facilitarea 
comunicarii pacientului cu personalul medical. Fiecare pat va fi dotat cu sistem Nurse Call pentru 
ca personalul medical sa ajunga in timp util la patul pacientului in caz de necesitate. 
De asemenea se va opta pentru sistemul de telemedicina pentru a evita aglomerarea spitalului 
in cazurile care nu reprezinta urgente si care permit un consult de la distanta. 
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Pregătirea sistemului pentru interoperabilitate cu alte instituții/unități sanitare respectiv 
pentru integrare/consolidare și replicare date este necesar ca soluțiile alese să permită schimbul 
de date cu sisteme informatice externe precum cele ale CNAS (PIAS, DES, CEAS), CNPAS, etc prin 
intermediul unor interfețe de tip API. 
În Spitalul Județean de Urgență Giurgiu nou construit vor fi asigurate  condițiile de utilizare a 
informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic de 
sănătate al pacientului, se va asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin 
telemedicină în conformitate cu Legea nr 95/2006 reactualizata privind reforma în domeniul 
sănătății. 
Prin implementarea sistemului informatic medical integrat la nivelul unității sanitare va fi posibil 
schimbul de date informatice cu sistemele informatice externe precum cele ale CNAS (PIAS, DES, 
CEAS), CNPAS, etc prin intermediul unor interfețe de tip API. 

Documente anexate:Studiu de fezabilitate aprobat prin HCJ 278/08.11.2022/Memoriu tehnic – pag 
68/Anexa 14 Dotari medicale. 

V. Descrierea proiectului 

 
5.1. Obiectivul proiectului 

Se va indica obiectivul pe care proiectului își propune să-l atingă. 

Obiectivul general al proiectului vizeaza construirea unei unitati sanitare noi in Minicipiul 
Giurgiu, Judetul Giurgiu, dotata cu echipamente si aparatura medicala care inglobeaza cele 
mai noi tehnologii disponibile pentru  sectiile oncologie si neurologie. 

Obiective specifice ale proiectului 

Infrastructura spitaliceasca publica noua având destinația de Spital Județean de Urgenta va 
cuprinde 12 corpuri de cladire, cuprinzând următoarele: Secția de Neurologie, Secția de 
Oncologie, Hematologie,  Laborator Analize medicale, Laborator Imagistica medicala, Spațiu 
administrativ, Spațiu tehnic, Stocator oxigen si Stație electrica (Generator electric), după cum 
urmează: 
Corpul C1 cuprinde: 

o Clădire administrativa; 
o Vestiare; 
o Sterilizare; 
o Cabinete de consultații. 

Corpul C2 cuprinde: 
o Secția de neurologie, Laborator de analize medicale. 

Corpul C3 cuprinde: 
o Secția de oncologie, Laborator imagistica medicala, Secția Internări – Externări, Farmacie. 

Corpul C4 cuprinde: 
o Bucătărie, spălătorie. 

Corpul C5 cuprinde: 
o Spațiul tehnic. 

Corpul C6 cuprinde: 
o Centrala termica; 

Corpurile C7, C8 si C9 reprezintă clădirile subterane care facilitează legătura intre toate 
corpurile de clădire. 
Corpul C10 are funcțiunea de atelier si centru comanda camera de pompe. 
Corpurile C11 si C12 aparțin secției Oncologie si sunt clădiri pentru îngrijiri paliative. 

Proiectul urmează a fi amplasat in Municipiul Giurgiu, pe terenul aflat in intravilan in proprietatea 
Consiliului Județean Giurgiu, in suprafața totala de 53.921 mp, situat in apropierea punctului 
vamal.   
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Noua structură de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, va cuprinde 
secțiile oncologie (care include și asistența paliativă) și neurologie cu un număr de 122 paturi, 
din care 92 paturi spitalizare continuă, 7 paturi spitalizare de zi și 23 paturi îngrijiri paliative.  
În Spitalul Județean de Urgență Giurgiu nou construit vor fi asigurate condițiile de utilizare a 
informației medicale în format electronic, prin intermediul sistemului dosarului electronic 
de sănătate al pacientului, se va asigura asistența medicală profilactică și curativă și prin 
telemedicină în conformitate cu Legea nr 95/2006 reactualizata privind reforma în domeniul 
sănătății. 
Pe langa functionalitatea optima a spitalului prin proiectul propus se va lua in calcul si 
reducerea infectiilor nosocomiale, intraspitalicesti pe baza analizelor microbilogice. 
Aceasta poate fi atins prin echiparea cu centrale si echipamentele de tratare a aerului speciale 
pentru spatii medicale: spatii de sterilizare, saloane de tratament. Sistemul va asigura 
temperatura – hidrometrie si puritatea aerului prin filtrare.  
Instalatiile de tratarea aerului sunt indispensabile pentru a reduce sau a evita a contaminare cu 
germeni din aer. Ecipamentele au sarcina, prin aerul curat filtrat, sa protejeze zona ranii contra 
germenilor sau sa minimizeze concentratia de germeni la un nivel de siguranta. 

Este indispensabil folosirea finisajelor antibacteriene. Astfel se propun: 

o Pardoseli elastice 100% naturale, permanent antistatic, anti-alergen si antibacterian, cu 
tratament de suprafata pentru protectie xf2 de sigilare si impotiva zgarierii, rezistent la 
acizi diluati, uleiuri, grasimi, dizolvanti lichizi si alcalini, detergent, agenti de curatare si 
dezinfectanti specifici spatiilor spitalicesti. 

o Finisaj pereti dintr-un material permanent bactericid (pe intreaga durata de viata a 
elementului de constructie) conform ISO 22196 (adica actiunea sa bactericida este 5 ori 
sau mai mare, in conformitate cu EN 1040, ceea ce inseamna de 100.000 de ori mai putine 
bacterii pe suprafata tratata decat pe suprafata de control inactiva), cu clasa de incadrare 
la foc B-s2,d0 . 

o Finisaj elastic pereti, compact cu rezistenta la impact, impermeabile, bactereostatice, 
permanent antistatic, anti-alergen, cu tratament de suprafata impotiva zgarierii si strat 
de uzura. Materialul trebuie sa fie rezistent la acizi diluati, uleiuri, grasimi, dizolvanti 
lichizi si alcalini, detergent, agenti de curatare si dezinfectanti specifici spatiilor. 

o Echipamentele medicale si dotarile ce urmeaza sa fie achizitionate prin proiect sunt noi, 
de ultima generatie si respecta prevederile legislative in domeniul protectiei mediului; 

Rețeaua spitalicească actuală nu este compatibilă cu furnizarea unor servicii medicale moderne 
și eficiente, numărul pacienților care beneficiază de servicii medicale în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Giurgiu este în continuă creștere de la an la an iar complexitatea cazurilor 
este tot mai variată.  
Pentru ca spitalul să furnizeze servicii medicale moderne și eficiente este nevoie de construirea 
unui spital nou (sectiile oncologie si neurologie) unde să fie respectate prevederile și 
normativele actuale cu privire la circuitele funcționale, precum și realizarea de dotări cu 
aparatură medicală în conformitate cu Normele metodologice privind dotarea obligatorie a 
cabinetelor medicale aprobate prin  Ordinul Ministrului Sănătății nr.153/2003, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Cancerul a fost și este în continuare o problema majoră de sănătate publică, la nivel național cât 
și la nivel mondial, fiind de cele mai multe ori prima cauza de decese premature.  
Consiliul Județean Giurgiu își propune prin acest proiect să realizeze o infrastructură moderna și 
eficientă care să asigure toate acele domenii de acțiune – prevenție, depistarea timpurie, 
diagnostic și tratament pentru îmbunătățirea calității vieții, în conformitate cu PLANUL 
EUROPEAN DE COMBATERE A CANCERULUI – 2021. 
Oportunitatea oferita de PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, prin prezentul apel de 
proiecte vine in intampinarea nevoilor Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiude a-si creste 
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capacitatea de îngrijire intr-o structura moderna si eficienta si să facă față atât problemelor 
complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, dar și să se concentreze pe 
activități de prevenire a îmbolnăvirilor. De asemenea, prin proiect se urmareste desfasurarea in 
conditii a activitatii medicale, asigurarea tuturor functionalitatilor impuse de normativele in 
vigoare in domeniul constructiilor si al  unitatillor spitalicesti, conformarea cu normele privind 
securitatea la incendiu, implementarea masurilor necesare de respectare a normelor privind 
accesul persoanelor cu dizabilitati, cerintele de realizare a unor cladiri “verzi, etc. 
Asistenta financiara nerambursabila disponibila in cadrul acestui program de finantare reprezinta 
solutia optima de finantare a proiectului, avand in vedere caracterul limitat al surselor financiare 
proprii si dificultatile existente in ceea ce priveste atragerea de surse externe de finantare. Fara 
asistenta financiara primita prin PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA pentru 
investițiile în infrastructura nouă (cladiri nou construite in vederea relocarii din cele vechi), 
unitatile sanitare nu vor putea asigura o asistența medicală care se asigură tratamentul 
afecțiunilor oncologice, cardiovasculare, tratamentul bolilor infecțioase și pneumologice, etc la 
standarde europene. Investițiile în infrastructura spitalicească sunt complementare 
tratamentului acestor patologii și asigură accesul la servicii sigure și de calitate. 
In plus, finantarea proiectului propus pentru Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu privind 
tratamentul afectiunilor oncologice si neurologice din cadrul spitalului, va contribui la 
indeplinirea obiectivelor/directiilor stabilite de Comisia Europeana, si implicit de Ministerul 
Sanatatii, in cadrul strategiilor de dezvoltare ale sistemului medical in Romania, astfel: 
- asigurarea serviciilor medicale pentru afectiunile oncologice si neurologice;  

- asigurarea unor servicii medicale complexe la standarde europene care cuprind toate domeniile 

de actiune: prevenție, depistarea timpurie, diagnostic și tratament pentru îmbunătățirea calității 

vieții; 

- reducerea costurilor de mentenanta; 

- cresterea numarului de cadre medicale; 

- reducerea timpului de diagnosticare si tratament 

- reducerea numarului de pacienti redirectionati catre alte centre medicale; 

- imbunatatirea gradului de sănătate a populaţiei. 

Masurile de asigurare a resursei umane specializate: de reorganizat  
Conform Anexei 10 la Studiul de fezabilitate atasat, personalul propus pentru noul SpitalJudetean 
de Urgenta Giurgiu, conform Ordinului 1224/2010, este urmatorul: 
Medici: 13 – 17 posturi fixe generale+Posturi sectii (3/tura); Asistenti : 21/tura – 39/tura, 1 
psiholog; 1-2 farmacisti; 2-3 asistenti farmacie, 15-30 infirmiere; 3-4 spalatorese; 12-14 
ingrijitori; 2-3/ brancardieri/tura; 1 garderobier; bucatarie 18 persoane (receptie marfa, 
preparare legume, carne, peste, bucatarie rece/calda, spalator vase, etc). 

 
5.2. Justificarea proiectului: 

În vederea justificării proiectului, se vor prezenta elemente precum cele de mai jos (lista 
nu este limitativă): 

Nevoile și problemele identificate și cum își propune proiectul să contribuie la satisfacerea 
nevoilor și soluționarea problemelor identificate;  

Sanatatea este un domeniu cu un impact deosebit de important asupra resurselor publice si 
calitatii vietii. Fiecare tara isi propune ca prin sistemul de sanitate sa satisfaca nevoia de sanitate 
si ingrijire a populatiei. O sanatate buna a populatiei este una dintre premisele asigurarii 
prosperitatii economice si sociale a societatii. O problema complexa apare atunci cand ne punem 
intrebarea in ce masura oferta de asistenta si servicii medicale reflecta in mod adecvat nevoia 
reala a populatiei.  Nevoia pentru servicii de asigurare a sanatatii pentru pululatie reprezinta o 
trasatura comuna si joaca un rol semnificativ pentru toate tarile.   
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Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de asemenea, 
diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă sau nivelul de 
venituri. Astfel, persoanele care locuiesc în mediul rural sau urbanul mic, cele din comunități 
marginalizate și cele cu nivel socio-economic scăzut au acces redus la îngrijire medicală. (State 
of Health 2019 - OECD). În plus, există un nivel redus de integrare între diferitele forme de 
asistență medicală, iar personalul medical este inegal distribuit între diferite zone ale țării și, 
respectiv, între mediul rural și cel urban. Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de 
standardele din țările europene avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea 
echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde profilului stării de sănătate local și nici 
nevoilor de sănătate ale populației. 

Reteaua spitaliceasca actuala nu este compatibila cu furnizarea unor servicii medicale modern si 
eficiente. Unele servicii sunt furnizate in cladiri cu o vechime de peste 100 de ani, raspandite pe 
o suprafata mare si in care nu pot fi puse in practica standardele aplicabile mediului spitalicesc 
modern (de exemplu, cladiri care se gasesc la mai multi kilometriuna de alta, care impiedica 
diagnosticarea/tratarea prompta si multidisciplinara a cazurilor urgente grave, circuite deficitare 
in cadrul spitalelor sau echiparea insuficienta a acestora). In plus, majoritatea nu indeplinesc 
standardele UE, sunt ineficiente din punct de vedere energetic, avand costuri ridicate pentru 
incalzire si nu prezinta adaptari pentru a facilita accesul fizic corespunzator al pacientilor. 

Sistemul sanitar din judetul Giurgiu si cel din municipiul Giurgiu trebuie sa faca fata atat 
problemelor complexe pe care le implica fenomenul de imbatranire al populatiei, dar si sa se 
concentreze pe activitatii de prevenire a imbolnavirilor. 

SpitalulJudetean de Urgenta Giurgiu este unitatea reprezentativa a sistemuluisanitar din judetul 
Giurgiu, se clasifica in categoria III conform Ord.323 din 2011 privind criteriile minime obligatorii 
pentru clasificarea spitalelor in functie de competente, fiind unitatea cu cel mai mare grad de 
competenta din judet si cu gama cea mai larga de specialitati medicale.  

Numarul pacientilor care beneficiaza de servicii medicale in cadrul SpitaluluiJudetean de Urgenta 
este in continua crestere de la an la an iar complexitatea cazurilor este tot mai variata. Astfel, 
in anii precedenti s-au inregistrat urmatoarele date: 

Tip serviciimedicale/An 2017 2018 2019 

Spitalizare continua 14.758 14.215 13.580 

Spitalizare de zi 14.194 14.524 14.973 

Ambulatoriu 27.021 32.947 39.251 

UPU 53.730 54.877 56.558 

Paraclinic 4326 4409 4.886 

TOTAL 114.029 120.972 129.248 

Pacienti UPU transferati la altaunitate 2.016 2.133 2.376 

Pacientiinternati, transferati la altaunitate 147 165 164 

Pacientiinternati din altejudete 737 782 733 

Numarinterventiichirurgicaleprincipale 2594 2553 2399 

Principala sursa de acces la serviciile medicale este concentrate in jurul Municipiului Giurgiu, 
restul localitatilor fiind dependente de transportul catre capitala de judet. Astfel, pentru a avea 
minime efecte pozitive din punct de vedere social, strategia de dezvoltare va trebui obligatoriu 
sa include patrunderea masiva in teritoriu a infrastructurii de tip sanitar si incurajare 
atransferului de personal medical in provincie prin programe de sustinere financiara care sa 
creeze perspective profesionale attractive si pe termen lung pentru cei angajati in domeniu. 

Investitii propuse prin prezentul proiect si contributia lor la satisfacerea nevoilor si 
solutionarea problemelor identificate 

Probleme identificate 
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 Cladiri vechi, in stare avansata de uzura a instalatiilor, cu circuite medicale 

necorespunzatoare: fluxuri de lucru segmentate, distante intre sectii si zonele de 

diagnostic si tratament;renovarile din ultimii ani au fost facute pe zone izolate din spital, 

fara o strategie pentru intregul complex; un risc major pentru capacitatea sistemului de 

sanatate publicain caz de calamitate naturala sau de tragedii colective. 

 Supra-aglomerarea sectiilor medicale existente induc o stare de risc pentru pacienti 

prin act medical ineficient; reactie redusain situatii de criza; infectii nosocomiale;riscuri 

pentru personalul medical;confort redus pentru pacienti si personalul medical; scaderea 

motivatiei personalului medical. 

 Oncologie: Cresterea incidentei de patologii oncologice impune infiintarea unei sectii cu 

spitalizare continua pentru aceasta categorie de pacienti si tot odata si infiintarea unei 

sectii pentru ingrijiri paliative pentru afectiuni oncologice; 

 Neurologie: Cladirea in care se afla in acest moment sectia  nu este proiectata astfel 

incat sa asigure corespunzator circuitele functionale 

Contributia lor la satisfacerea nevoilor si solutionarea problemelor identificate 

 Construirea unei unitati sanitare noi in Minicipiul Giurgiu, Judetul Giurgiu, dotata cu 
echipamente si aparatura medicala care inglobeaza cele mai noi tehnologii disponibile 
pentru  sectiile oncologie si neurologie. 

 Noul spital va furniza servicii medicale moderne și eficiente unde vor fi respectate 
prevederile și normativele actuale cu privire la circuitele funcționale, precum și 
realizarea de dotări cu aparatură medicală în conformitate cu Normele metodologice 
rivind dotarea obligatorie a cabinetelor medicale aprobate prin  Ordinul Ministrului 
Sănătății nr.153/2003, cu modificările și completările ulterioare. 

 Construirea unei cladiri cu destinatie specifica asigura ingrijiri medicale de calitate, 
confort pentru pacienti, eficienta mai mare din partea personalului medical. 

 Pacientii cu afectiuni oncologice vor putea beneficia de internare continua, pacientii care 
necesita ingrijiri paliative vor avea posibilitatea de a fi internati pentru a beneficia de 
acest tip de ingrijiri. 

 Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, prin proiectul propus, doreste 
integrarea celor mai noi si inovative tehnologii medicale in fluxul de lucru asigurand astfel 
un act medical de calitate pacientilor din zonele arondate spitalului. 

 Vor fi asigurate  condițiile de utilizare a informației medicale în format electronic, prin 
intermediul sistemului dosarului electronic de sănătate al pacientului, se va asigura 
asistența medicală profilactică și curativă și prin telemedicină în conformitate cu Legea 
nr 95/2006 reactualizata privind reforma în domeniul sănătății. 

Necesitatea si oportunitatea investitiei propusa in cadrul proiectului rezulta dinsatisfacerea 
nevoilor si solutionarea problemelor identificate,asigurand efectuarea serviciilor medicale, 
stabilirea corecta a diagnosticelor, aflarea simptomelor, realizarea tratamentelor necesare, 
contribuind astfel la preventia unor boli avansate/cronice si mentinerea unei stari de sanatate 
bune a populatiei din judetul Giurgiu. 
In cazul în care se solicită spre finanțare o acțiune deja începută (de ex., achiziție demarată 
anterior depunerii cererii de finanțare),  beneficiarul trebuie să demonstreze necesitatea 
demarării acțiunii înainte de semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finanțare.  

In cadrul proiectului propus, se solicita spre finantare o actiune deja inceputa, respectiv pentru 
cheltuielile ce conduc la realizarea investitiei- cheltuielile cu elaborarea documentatiei tehnice 
pentru realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finantare, acestea reprezentand cheltuieli 
eligibile.  

In acest sens, s-au realizat achizitiile si s-au incheiat contractele pentru: 
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1. serviciile de elaborare Studiu de fezabilitate proiect „Construire Spital de Urgenta Giurgiu 
(secțiile oncologie și neurologie)” pentru care s-a incheiat contractul cu nr. 360/07.12.2021 in 
valoare de 123.000 lei fara TVA din care 123.000 lei fara TVA eligibili. Elaborarea Studiu de 
fezabilitate proiect „Construire Spital de Urgenta Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” este 
necesara in contextul depunerii pentru finantare în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 
REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, 
INVESTIȚIA:I2.1 Infrastructură spitalicească publică nouă– COD APEL: MS-0212.  
Necesitatea demararii acesti actiuni - serviciile de elaborare Studiu de fezabilitate proiect 
„Construire Spital de Urgenta Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” - inainte de semnarea/ 
emiterea contractului/ ordinului de finantare este data de necesitatea de accesare a fondurilor 
europene nerambursabile si de realizare a documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice conform Hotărârii de Guvern nr. 1237/12 
octombrie 2022 care prevede ca până la data de 15 noiembrie 2022 să fie finalizat Studiul de 
Fezabilitate pentru proiectele finantate in cadrul Programului Naţional de Investiţiiaferent ţintei 
377,componenta 12 - Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 
noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, respectiv 
prevederile Hotararii 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice. 
2. pentru serviciile de consultanta tehnica pentru obtinerea finantarii nerambursabile si serviciile 
de consultanta in domeniul achizitiilor publice pentru care s-a incheiat contractul cu nr.100 din 
05.04.2021 in valoare de 125.000,00 lei fara TVA din care 125.000,00 lei fara TVA eligibili. 
Serviciile de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere finantare nerambursabila pentru 
modernizarea si dotarea unui ambulatoriu sunt necesare in contextul depunerii pentru finantare 
în cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență 
instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA:I2.1 Infrastructură spitalicească publică 
nouă– COD APEL: MS-0212.  
Necesitatea demararii acesti actiuni – servicii de consultanta si asistenta tehnica pentru obtinere 
finantare nerambursabila pentru realizare Infrastructură spitalicească publică nouă – inainte de 
semnarea/ emiterea contractului/ ordinului de finantare este data de necesitatea de accesare a 
fondurilor europene nerambursabile si a unei bune gestionari a activitatii de elaborare proiect 
prin asigurarea unui suport extern pentru realizarea cererii de finantare si a documentatiei 
tehnice(Structură noua de sănătate publică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu) 
aferente proiectului conform Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte – COD APEL: 
MS-0212 - PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, Pilonul V: Sănătate și reziliență 
instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA:I2.1 Infrastructură spitalicească publică 
nouă 

Pentru acest tip de proiecte exista necesitatea unor servicii de consultanta tehnica pentru 
realizarea cererii de finantare si a documentatiei tehnice aferente proiectului. In acest sens, 
echipa interna a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu va fi sprijinita pentru realizarea 
proiectului de expertiza externa furnizata de o societate cu experienta in realizarea proiectelor 
similare, societate care va asigura documentatia tehnica a proiectului si suportul pentru 
accesarea fondurilor nerambursabile. 

Competența solicitantului, inclusiv a partenerului, dacă este cazul, de a implementa 
proiectul propus în sensul satisfacerii nevoilor și soluționării problemelor identificate; 

Proiectul propus este initiat de UAT JUDETUL GIURGIU in parteneriat cu Spitalul Judetean de 
Urgenta GIURGIU. 

Solicitant de finantare este UAT JUDETUL GIURGIU - Ordonator principal de credite si liderul de 
parteneriat 

Unitatea sanitara beneficiara:Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu – Partener  



   

  

30 

 

UAT Judetul GIURGIU este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean 
si administrata de CJ GIURGIU in calitate de autoritate deliberativa si de catre Presedinte in 
calitate de autoritate executiva. CJ GIURGIU coordoneaza activitatiile consiliilor comunale, 
orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean. CJ GIURGIU 
este compus din consilieri judeteni iar directiile din cadrul CJ sunt: Economica, Buget – Finante, 
Tehnica si Investitii, Arhitect – Sef al Judetului etc. 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu este organizat şi funcţionează în baza Legii nr.95/2006 
privind reforma in domeniul sănătăţii, în baza Regulamentului de organizare şi funcţionare 
aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Giurgiu, în condiţiile legii, precum şi în baza altor 
acte normative care au incidenţă în organizarea şi funcţionarea unităţilor sanitare cu paturi.  

In Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu actual isi desfasoara activitatea sectii cu paturi: Sectia 
medicina interna cu 70 paturi, Sectia cardiologie cu 45 paturi, Sectia pediatrie cu 37 paturi, 
Sectia obstetrica-ginecologie cu 37 de paturi, Sectia de chirurgie generala cu 70 de paturi, sectia 
ortopedie-traumatologie cu 29 de paturi, sectia A.T.I. cu 15 paturi; cabinete Ambulatoriu integrat 
cu urmatoarele specialitati: cardiologie, chirurgie generala, ortopedie si traumatologie, 
obstetrica-ginecologie, urologie, pediatrie, medicina interna, Unitatea de primiri urgente, 
Laborator de analize medicale, Laborator de imagistica, Blocurile operatoare formate din trei 
sali chirurgie generala, o sala pentru operatie cezariene si o sala ortopedie si traumatologie 
medicala, farmacia, sterilizarea, morga, spalatoria si blocul alimentar al spitalului. 

Din punct de vedere patrimonial Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu are calitatea de 
administrator al bunurilor aflate in proprietatea C.J. Giurgiu ca reprezentant al statului, in 
conformitate cu Hot. 529 din 2 iunie 2010 pentru aprobarea mentinerii managementului asistentei 
medicale la autoritatile administratiei publice locale. 

Principala sursa de finantare este C.A.S. Giurgiu pe baza contractului cadru in sistem D.R.G si 
plata serviciilor medicale. Exista si alte surse de finantare reprezentate de: sume alocate de 
C.J.G., venituri din servicii la cerere, donatii si sponsorizari. 

Liderul proiectului, UAT Judetul GIURGIU, reprezentat de CJ GIURGIU a fost implicat in 
dezvoltarea ideii de proiect, avand in vedere competentele acestuia, in realizarea activitatilor 
propuse, precum si resursele materiale si umane de care dispune si pe care le va implica in 
implementarea proiectului. CJ GIURGIU va sustine financiar implementarea proiectului si va 
contribui cu expertiza si resurse umane pentru buna desfasurare a proiectului. Avand in vedere 
experienta anterioara, implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila, CJ GIURGIU are 
personal experimentat in activitati de management de proiect. 

Problemele identificate in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu, sunt: 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu este unitatea reprezentativă a sistemului sanitar din județul 
Giurgiu, fiind unitatea cu cel mai mare grad de competență din județ și cu gama cea mai largă 
de specialități medicale. Numărul pacienților care beneficiază de servicii medicale în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență este în continuă creștere de la an la an iar complexitatea cazurilor 
este tot mai variată. Pentru ca spitalul să furnizeze servicii medicale moderne și eficiente este 
nevoie de construirea unui spital nou unde să fie respectate prevederile și normativele actuale 
cu privire la circuitele funcționale, precum și realizarea de dotări cu aparatură medicală în 
conformitate cu Normele metodologice privind dotarea obligatorie a cabinetelor medicale 
aprobate prin  Ordinul Ministrului Sănătății nr.153/2003, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Structura de rezistenta a corpului Cladire Spital vechi – S(partial)+P+Pod din cadrul Spitalului 
Judetean de Urgenta Giurgiu in care functioneaza sectia de oncologie si neurologie, a fost 
executata in jurul anului 1871 si refacuta aproape in intregime in jurul anului 1960, fiind 
proiectata pentru incarcari preponderent gravitationale si cu masuri constructive de alcatuire 
seismica, corespunzatoare epocii. Desi au fost executate lucrari de reparatii si consolidari ale 
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cladirii, compartimentarea ei nu respecta prevederile si normativele actuale cu privire la 
circuitele functionale; 
Starea avansata de degradare a cladirii, a instalatiilor electrice, sanitare si termice impunea 
luarea de masuri pentru reabilitarea si modernizarea lor; 
Cancerul a fost și este în continuare o problema majoră de sănătate publică, la nivel național cât 
și la nivel mondial, fiind de cele mai multe ori prima cauza de decese premature.  
În conformitate cu PLANUL NAȚIONAL DE COMBATERE A CANCERULUI, județul Giurgiu se 
încadrează în cele 9 județe cu cele mai mari incidente a acestei boli cât și în grupul județelor cu 
cei mai mulți ani de viată pierduți prematur.  
Consiliul Județean Giurgiu își propune prin acest proiect să realizeze o infrastructură moderna și 
eficientă care să asigure toate acele domenii de acțiune – prevenție, depistarea timpurie, 
diagnostic și tratament pentru îmbunătățirea calității vieții, în conformitate cu PLANUL 
EUROPEAN DE COMBATERE A CANCERULUI – 2021. 
Sistemul sanitar din județul Giurgiu și cel din municipiul Giurgiu trebuie să facă față atât 
problemelor complexe pe care le implică fenomenul de îmbătrânire al populației, dar și să se 
concentreze pe activități de prevenire a îmbolnăvirilor. 
Investitiile propuse prin proiect, se incadreaza ca investitii eligibile si sunt in conformitate cu 
prevederile PLANULUI NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, Pilonul V: Sanatate si rezilienta 
institutionala COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTIȚIA:I2.1 Infrastructură spitalicească publică 
nouă– COD APEL:MS-0212.,investitia realizata contribuind la rezolvarea problemelor existente 
privind combaterea cancerului,fiind o infrastructura moderna si eficienta care sa asigure toate 
domeniile de acțiune – prevenție, depistarea timpurie, diagnostic și tratament pentru 
îmbunătățirea calității vieții, în conformitate cu PLANUL EUROPEAN DE COMBATERE A 
CANCERULUI – 2021. Astfel, s-a decis realizarea investitiei si pregatirea aplicatiei de finantare 
pentru acest program de finantare. 
O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar CJ GIURGIU a 
demonstrat ca detine capacitatea de a acoperi costuri operationale si de a sustine financiar 
proiecte de importanta majora pentru Judetul GIURGIU prin realizarea si sustinerea de proiecte 
cu finantare nerambursabila. Astfel, CJ GIURGIU este in masura sa garanteze lichiditatile 
necesare pentru o finantare adecvata a proiectului, astfel incat sa se asigure implementarea cu 
succes a acestuia si functionarea in viitor, in plus fata de celelalte activitati ale autoritatii, 
dovada fiind intreaga activitate a institutiei si a multitudinii de proiecte implementate cu succes, 
pana in prezent.  
La semnarea contractului de finantare va fi constituita unitatea de implementare si monitorizare 
a proiectului la nivelul CJ GIURGIU, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza 
si evalua toate aspectele referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 
persoane: manager de proiect, responsabil cu achizitiile publice si responsabil tehnic, persoane 
cu studii superioare de lunga durata si cu experienta specifica in implementarea fondurilor 
europene. 
Astfel, implementarea proiectului se va realiza la sediul CJ GIURGIU (activitati de management) 
si a spitalului partener - Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, cu personal din cadrul aparatului 
propriu de specialitate al CJ GIURGIU, personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei 
ce va fi ocupate in cadrul echipei interne.  
Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, unitatea sanitara beneficiara in cadrul proiectului, va fi 
consultat si informat cu regularitate de catre CJ GIURGIU despre progresul in implementarea 
proiectului si in privinta propunerilor pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, 
elemente de cost, buget etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea de management.  
Dupa implementarea proiectului, UAT Judetul Giurgiu va deveni proprietarul infrastructurii 
realizate si  a echipamentelor achizitionate prin proiect, va mentine proprietatea asupra lor si 
va gestiona functionarea acestora. Infrastructura realizata si echipamentele achizitionate in 
cadrul proiectului vor fi inregistrate in contabilitate si in registrul mijloacelor fixe ale UAT 
Judetul Giurgiu. Ulterior realizarii lucrarilor si achizitiei echipamentelor aferente proiectului, CJ 
Giurgiu le va da in administrare (printr-un act administrativ), Spitalului Judetean de Urgenta 
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Giurgiu.Astfel, infrastructura realizata si echipamentele achizitionate in cadrul proiectului vor fi 
utilizate pe toata durata de viata a acestora in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu 
conform procedurilor si protocoalelor de lucru, aprobate de conducerea spitalului si Consiliul 
Judetean. 

 Proiectul propus spre finanțare prevede echipamente/dotări cu cele mai noi tehnologii 
disponibile. 

 Infrastructura, echipamentele si dotarile achizitionate prin proiect vor fi mentinute in 
stare de functionare cel putin pe durata perioadei de garantie. 

 Activitățile proiectului nu au fost finanțate în ultimii 5 ani și nu sunt finanțate în 
prezent din alte fonduri nerambursabile externe. 

Descrierea desfășurării activității în prezent; 

SpitalulJudetean de Urgenta Giurgiu este unitatea reprezentativa a sistemuluisanitar din judetul 
Giurgiu, se clasifica in categoria III conform Ord.323 din 2011 privind criteriile minime obligatorii 
pentru clasificarea spitalelor in functie de competente, fiind unitatea cu cel mai mare grad de 
competenta din judetsi cu gama cea mai larga de specialitati medicale: 
Secția medicina interna - 70 paturi, din care: 

-compartiment diabet zaharat, nutriție si boli metabolice - 15 paturi 
-hematologie - 5 paturi 
-compartiment nefrologie - 7 paturi, din care: 
dializa peritoneala - 2 paturi 
-compartiment gastroenterologie - 8 paturi 

Secția cardiologie - 45 paturi, din care: 
-compartiment terapie intensiva coronarieni - 8 paturi 

Secția pediatrie - 37 paturi 
Secția obstetrica-ginecologie - 37 paturi 
Compartiment neonatologie - 22 paturi, din care: 

-compartiment prematuri -7paturi 
Secția chirurgie generala - 70 paturi, din care: 

-compartiment urologie - 6 paturi 
-compartiment chirurgie toracica -5 paturi 

Secția ortopedie-traumatologie - 29 paturi, din care: 
-compartiment ortopedie pediatrica - 4 paturi 

Secția ATI - 15 paturi 
Secția neurologie - 65 paturi, din care: 

- compartiment recuperare neuromotorie - 10 paturi 
Compartiment oftalmologie - 6 paturi 
Compartiment ORL - 8 paturi 
Secția boli infectioase - 30 paturi 
Compartiment boli infectioase HIV/SIDA - 10 paturi 
Statie de hemodializa - 3 aparate 
Secția psihiatrie acuti - 45 paturi situate in sat Vadu Lat, comuna Bucsani 
Secția psihiatrie cronici - 25 paturi situate in sat Vadu Lat, comuna Bucsani 
Unitate de primiri urgente - 2 paturi 

-cabinet medicina dentara de urgenta 
Laborator radiologie si imagistica medicala de urgenta 

TOTAL PATURI - 524 
însoțitori - 40 paturi 
Spitalizare de zi - 25 paturi, din care: 

-oncologie medicala - 6 paturi 
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Spitalizare de zi HIV/SIDA - 10 paturi 
Unitate de transfuzie sanguina 
Bloc operator - sala de operații 1 

- sala de operații 2 

- sala de operații 3 

- sala de operații ortopedie si traumatologie 

- sala de operații oftalmologie 

- sala de operații obstetrica-ginecologie 
Sterilizare 
Farmacie cu punct de lucru in Vadu Lat 
Laborator analize medicale cu punct de lucru in Vadu Lat 
Laborator radiologie si imagistica medicala 
Serviciul de anatomie patologica 

-compartimentcitologie 
-compartiment histopatologie 
-compartiment prosectura 

Compartiment endoscopie;  

Compartiment explorări funcționale 
Compartiment de prevenire si control al infecțiilor nosocomiale cu punct de 

lucru in Vadu Lat 

Serviciul Județean de medicina legala* 

Cabinet oncologie medicala 

Cabinet planificare familiala 

Cabinet diabet zaharat, nutriție si boli metabolice 

Cabinet medicina sportiva 

Cabinet asistenta sociala ( Vadu Lat) 

Dispensar TBC Giurgiu * 

Dispensar TBC Mogosesti 

Cabinet boli infectioase - profilaxia, terapia antirabica si monitorizare boliinfectioase 

Cabinet de stomatologie HIV/SIDA 

Ambulatoriu integrat cu cabinet in specialitățile:cardiologie, chirurgie generala, chirurgie 

toracica, ortopedic si traumatologie, obstetrica-ginecologic, dermatovenerologie, neurologie, 

oftalmologie, ORL, urologie, pediatrie, medicina interna, nefrologic, gastroenterologie, 

endocrinologie, medicina muncii, psihiatrie (Vadu Lat). 

Serviciul de evaluare si statistica medicala 

Aparat functional 

-Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat. 
-La nivelul Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu funcționează Centrul Județean 
de Diabet zaharat, nutriție si boli metabolice. 
 

5.3. Activități: 
Descrieți activitățile pe care le veți derula, inclusiv cu includerea unei diagrame Gantt 
 

1. Activitati proiect anterior depunerii cererii de finantare 

Descriere activitati 

1. Activitati proiect anterior depunerii cererii de finantare 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 
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1.1 Achizitii servicii 
elaborare STUDIU DE 
FEZABILITATE proiect 
„Construire Spital 
Județean de Urgență 
Giurgiu –etapa I (secțiile 
oncologie și neurologie)”, 
studii de teren (topografic, 
geotehnic), documentatii 
avize/acorduri 

29 noiembrie 
2021 

07 Decembrie 
2021 

2 luni JUDETUL GIURGIU  

Detalierea subactivitatii 

Activitatea a constat in identificarea furnizorilor de servicii pentru elaborare Studiu de fezabilitate 
proiect „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie)”, 
proiect ce va fi depus in cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - Pilonul V: Sănătate 
și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de elaborare Studiu de fezabilitate de 
123.000 lei fara TVA, este mai mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, UAT JUDETUL Giurgiu, 
in calitate de autoritate contractanta a initiat achizitia serviciilor de proiectare, de tip achizitie directa. 
Activitatea s-a incheiat prin semnarea contractului cu nr. 360 din 07.12.2021 in valoare de 123.000 lei 
fara TVA, cu ONE Design SRL. Obiectul contractului a consat in servicii pentru elaborare Studii de teren 
(topografic, geotehnic), documentatii avize/acorduri, Studiu de fezabilitate proiect „Construire Spital 
Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie)”, pentru obținerea finanțării 
nerambursabile in cadrul cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ - Pilonul V: Sănătate 
și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice, Investiția specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă. 

 
Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a proiectului - cerere de finantare si 
documentatie tehnica (studiu de fezabilitate) incarcata pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dul Bucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu JUDETUL GIURGIU 

 

 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 

1.2 Achizitii servicii de 
consultanta si asistenta 
tehnica pentru obtinere 
finantare 
nerambursabila pentru 
modernizarea si 
dotarea unui 
ambulatoriu prin PNRR 

28 Martie 2021 05Aprilie 2021 2 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Activitatea a constat in identificarea furnizorilor de servicii de consultanță tehnică pentru obținerea 
finanțării nerambursabile si servicii de consultanta in domeniul achizitiilor publice, respectiv: 
- Servicii de consultanță tehnică pentru obținerea finanțării nerambursabile:  

 Elaborarea cererii de finantare, anexelor si documentelor suport necesare depunerii spre 
finantare a proiectului in cadrul PNRR; 

 Inregistrarea in sistemul informatic a aplicatiei de finantare PNRR; 

 Asistenta pe toata perioada de evaluare a proiectului si in perioada de contractare a finantarii 
nerambursabile.  
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 Consultanta si asistenta tehnica acordata proiectantului in vederea optimizarii punctajului 
proiectului, in functie de criteriile de selectie ale programului de finantare (daca este cazul); 

- Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta de 125.000 lei fara TVA, 
este mai mica decat pragul maximal prevazut in legislatie, JUDETUL GIURGIU, in calitate de autoritate 
contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip achizitie directa. Activitatea s-a incheiat 
prin semnarea contractului cu nr 100 din 05.04.2021 in valoare de 125.000,00 lei fara TVA, cu RomActiv 
Business Consulting SRL. Obiectul contractului a constat in servicii de consultanță si asistenta tehnică 
pentru obtinere finantare nerambursabila in vederea realizarii obiectivului de investitii „Construire 
Spital Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie)”. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a proiectului - cerere de finantare si 
documentatie tehnica incarcata pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro. 

 
Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dul Bucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu JUDETUL GIURGIU  

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

1.3 Intocmirea si 
depunerea cererii de 
finantare si a 
documentatiei aferente 
proiectului  

05 Aprilie 2021 9 decembrie 2022 21 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Intocmirea si depunerea cererii de finantare si a documentatiei aferente proiectului (Studiu de 
fezabilitate, etc) „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și 
neurologie)” conform cerintelor Ghidului beneficiarului aferent apelului de proiecte – COD APEL: MS-
0212 - PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA, Pilonul V: Sanatate si rezilienta institutionala, 
COMPONENTA: 12 – Sanatate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția 
specifică: I2.1 - Infrastructură spitalicească publică nouă 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de elaborare a proiectului - cerere de finantare si 
documentatie tehnica incarcata pe platforma proiecte.pnrr.gov.ro 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu JUDETUL GIURGIU  
 

2. Activitati proiect dupa depunerea cererii de finantare 

2. Managementul proiectului 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

2.1 Constituirea unitatii 
de implementare si 
monitorizare a 
proiectului  

1 Martie 2023 30 martie 2023 1 luna JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Aceasta activitate consta in desemnarea unitatii de implementare si monitorizare a proiectului, prin 
Dispozitia Presedintelui Consiliului JudeteanGIURGIU, documentul consemnand si indatoririle fiecarei 
functii. La semnarea contractului de finantare va fi constituita unitatea de implementare si monitorizare 
a proiectului la nivelul CJ GIURGIU, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si evalua 
toate aspectele referitoare la implementarea proiectului, si va fi compusa din minim 3 persoane: 
manager de proiect, responsabil cu achizitiile publice si responsabil tehnic, persoane cu studii superioare 
de lunga durata si cu experienta specifica in implementarea fondurilor europene. 
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Astfel, implementarea proiectului se va realiza la sediul CJ GIURGIU (activitati de management) si la 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu (sediu partener), cu personal din cadrul aparatului propriu de 
specialitate al CJ Giurgiu, personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ce va fi ocupate in 
cadrul echipei interne. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului  - 1 unitate de 
implementare si monitorizare a proiectului constituita 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu JUDETUL GIURGIU 

B-dul Bucuresti, nr. 18, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU 

 

 Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 

2.2 Achizitia de servicii 
consultanta pentru 
implementarea si 
managementul proiectului si a 
contractului de finantare  

30 Martie 2023 15 Aprilie 2023 1 luna 
JUDETUL 
GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care 
reglementeaza achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
- intocmirea referatului de necesitate; 
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal- etc. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
publica prin care se va atribui contractul de servicii. 
Activitatea va constat in identificarea furnizorilor de servicii consultanta pentru implementarea si 
managementul proiectului si a contractului de finantare aferente proiectului „Construire Spital 
Județean de Urgență Giurgiu –etapa I (secțiile oncologie și neurologie)” si semnarea contractului 
pentru prestarea serviciilor de consultanta.  
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta, este mai mica decat pragul 
maximal prevazut in legislatie, JUDETUL GIURGIU, in calitate de autoritate contractanta va initia 
achizitia serviciilor de consultanta, de tip achizitie directa. Activitatea se va incheia cu semnarea 
contractului pentru servicii consultanta pentru implementarea si managementul proiectului si a 
contractului de finantare aferente proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu –etapa 
I (secțiile oncologie și neurologie)” 

 
Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului - management de 
proiect realizat 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dul Bucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu  JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

2.3 Management de 
proiect realizat de 
unitatea de 
implementare si 
monitorizare a 
proiectului si prestarea 
serviciilor de 
consultanta 

15 Aprilie 2023 30 iunie 2026 39 luni JUDETUL GIURGIU 



   

  

37 

 

implementarea si 
managementul 
proiectului 

 
Detalierea subactivitatii 

Activitatea de management se va face atat intern de catre unitatea de implementare si monitorizare 
desemnata cat si in colaborare cu firma de consultanta. 
Activitatea unitatii de implementare si monitorizare va consta in: 
- realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului si 
implementarii cu succes a acestuia 
- monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei 
proiectului – raportul de progres; 
- pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele stabilite prin 
buget; 
- monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora sa se puna in lucru 
planurile de actiune stabilite prin managementul de risc; 
- controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din 
monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate; 
- pregatirea si realizarea cererilor de plata/de rambursare; 
- raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului. 
In vederea asigurarii unui management performant al proiectului, echipa va fi sprijinita prin expertiza 
externa furnizata de o societate cu experienta in implementarea proiectelor similare, societate care va 
asigura suport, asistenta si consultanta in managementul proiectului pe intreaga durata de 
implementare a acestuia, dupa cum urmeaza: 
- suport privind realizarea activitatilor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul 
proiectului si implementarii cu succes a acestuia. 
- suport privind monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea 
evolutiei proiectului – raportul de progres; 
- suport pentru pregatirea si realizarea cererilor de prefinantare/plata/de rambursare; 
- suport pentru raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului 
- etc. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea gestionarii corespunzatoare a procesului de implementare a proiectului – management de 
proiect realizat 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dul Bucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu JUDETUL GIURGIU 

B-dul Bucuresti, nr. 18, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU 

 
 
3. Proiectare si executie lucrari de constructii la infrastructura noua inclusiv organizarea de santier 
 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

3.1 Achizitia serviciilor 
de elaborare Proiect 
tehnic si asistenta 
tehnica din partea 
proiectantului inclusiv 
elaborarea 
documentatiilor tehnice 
necesare si executia 
lucrarilor de constructie 

1 Ianuarie 2023 30 Martie 2023 3 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Activitatea va consta in identificarea de catre CJ Giurgiu a furnizorilor pentru pentru serviciile de 
elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului inclusiv elaborarea 
documentatiilor tehnice necesare + realizarea lucrarilor de constructie aferente, semnarea contractului 
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pentru aceste servicii si lucrari cu un operator ecomomic extern si prestarea serviciilor/realizarea 
lucarilor. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei „Achizitia lucrarilor de constructie si echipamente 
aferente si a serviciilor de elaborare proiect tehnic si asistenta tehnica din partea proiectantului inclusiv 
elaborarea documentatiilor tehnice necesare”, este de 139.922.916,93 lei fara TVA, UAT Judetul 
Giurgiu, in calitate de autoritate contractanta va initia achizitia, de tip LICITATIE DESCHISA. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea infrastructurii spitalicesti noi prin realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de 
santier 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dul Bucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu  JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

3.2 Achizitia serviciilor 
de verificare tehnica a 
proiectului tehnic 

30 Martie 2023 30 mai 2023 2 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Activitatea va consta in identificarea de catre CJ Giurgiu a furnizorilor pentru serviciile de verificare 
tehnica a proiectului tehnic, semnarea contractului pentru acest serviciu cu un operator ecomomic 
extern si prestarea serviciilor de verificare tehnica a proiectului tehnic. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiilor pentru servicii de verificare tehnica a proiectului 
tehnic este de 206.973,91lEI fara TVA, UAT JUDETUL GIURGIU, in calitate de autoritate contractanta va 
initia achizitia serviciilor, de tip achizitie directa. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea infrastructurii spitalicesti noi prin realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de 
santier 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet 
Giurgiu 

 JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

3.3 Achizitia serviciilor 
de supervizare lucrari 
(dirigentie de santier) 

30 Martie 2023 30 Mai 2023 2 luni JUDETUL GIURGIU 

 
 
Detalierea subactivitatii 

Activitatea va consta in identificarea de catre CJ Giurgiu a furnizorilor pentru serviciile serviciilor de 
supervizare lucrari (dirigentie de santier), semnarea contractului pentru acest serviciu cu un operator 
ecomomic extern si prestarea serviciilor de supervizare lucrari (dirigentie de santier). 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiilor pentru servicii serviciilor de supervizare lucrari 
(dirigentie de santier) este de 1.054.632,08 Lei fara TVA, JUDETUL GIURGIU, in calitate de autoritate 
contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip licitatie deschisa. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea infrastructurii spitalicesti noi prin realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de 
santier 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu  JUDETUL GIURGIU 
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Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

3.4 Proiectare si 
executie lucrari de 
constructie la 
infrastructura noua 
inclusiv organizarea de 
santier 

30 Martie 2023 30 Iunie 2026 40 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Aceasta activitate curpinde urmatoarele: 
- REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC – 3 luni (aprilie 2023 – iunie 2023) 
In conformitate cu normele legislative in vigoare este necesara elaborarea proiectului tehnic, 
documentul de baza pentru demararea activitatii de executie a lucrarilor de constructie. Proiectul 
tehnic va fi elaborat de catre executantul desemnat in urma procedurii de achizitie derulata. Scopul 
acestei subactivitati este realizarea Proiectului de tehnic de executie aferent realizarii montajului si 
lucrarilor pentru atingerea obiectivelor proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu –
etapa I (secțiile oncologie și neurologie)”. 
- REALIZAREA DE DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBTINERE AVIZE, ACORDURI SI AUTORIZATII 
In conformitate cu legislatia in vigoare, pentru realizarea activitatilor de constructie este necesara 
obtinerea unei serii de avize, acorduri si autorizatii. Astfel, executantul va intreprinde pasii necesari 
obtinerii acestor avize, respectiv depunerea cererilor la organismele responsabile si emiterea lor de 
catre aceste entitai, astfel incat sa poata fi demarata realizarea proiectului 
- VERIFICAREA PROIECTULUI TEHNIC (iunie 2023) 
Ulterior predarii si receptionarii proiectului tehnic, acesta va fi verificat si aprobat de catre un 
verificator atestat. Scopul acestei activitati consta in verificarea de catre un specialist independent si  
autorizat, a proiectului tehnic ce sta la baza executiei lucrarilor ce fac obiectul prezentului proiect, in 
vederea asigurarii faptului ca acesta este conform cu legislatia in vigoare. Rezultatul acestei activitati 
este aprobarea tehnica a PT-ului. 
-  ASISTENTA TEHNICA DIN PARTEA PROIECTANTULUI (iulie 2023 – iunie 2026) 
Activitatea se va desfasura pe intreaga perioada de executie a lucrarilor si vizeaza verificarea modului 
in care constructorul executa investitia, precum si verificarea, reproiectarea si corectarea modificarilor 
de proiectare constatate 
- SUPERVIZARE A LUCRARILOR - DIRIGENTIE DE SANTIER (iulie 2023 – iunie 2026) 
Activitatea de supervizare a lucrarilor (dirigentie de santier) presupune cunoasterea prevederilor 
proiectului pentru autorizarea executarii lucrarilor de construire si ale proiectului tehnic de executie, 
verificat potrivit legii, coordonarea activitatii antreprenorului general cu ale celorlalti contractori de 
specialitate/furnizori de servicii, controlul executiei lucrarilor de catre antreprenorul general, 
intocmirea tuturor documentelor privind derularea lucrarilor. 
- ORGANIZAREA DE SANTIER – (iunie 2023) 
Consta in organizarea lucrarilor de amenajare a santierului, impusa de actiunea particularitatilor 
lucrarilor de executat. Organizarea santierului solicita, de fiecare data, rezolvarea unor probleme care 
se refera la asigurarea conditiilor pentru desfasurarea activitatii de baza. Astfel este necesara crearea 
unor spatii (administrative, pentru asigurarea conditiilor de viata, de depozitare a materialelor etc.). 
Aceste activitati vor fi intreprinse in proiect in baza legislatiei in vigoare tinand seama de specificul 
activitatilor 
- LUCRARI DE CONSTRUCTII SI MONTAJ - (iulie 2023 – iunie 2026) 
- RECEPTIA LUCRARILOR SI OBTINEREA AUTORIZATIILOR 
- REALIZARE DE ACTIVITATI CONEXE LUCRARILOR DE EXECUTIE - realizare plata taxe/cote legale: 
- Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii (0,5% din C+M la emiterea 
autorizatiei de construire); 
- Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii (0,1% din C+M); 
- Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC (0,5% la finalizarea lucrarilor) 
- Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare 
- Cheltuieli diverse si neprevazute – 0,05% din valoarea C+M fara organizare de santier 

Rezultate previzionate 

Asigurarea infrastructurii spitalicesti noi prin realizarea lucrarilor de constructie inclusiv organizarea de 
santier 
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Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet 
Giurgiu 

 JUDETUL GIURGIU 

Zona Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, NC 
42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 

JUDETUL GIURGIU 

4. Achizitia si furnizarea echipamentelor medicale si dotarilor destinate Spitalului Judetean de 
Urgenta 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

4.1 Achizitia 
echipamentelor 
medicale si dotarilor 
destinate Spitalului 
Judetean de Urgenta 

1 Octombrie 
2025 

31 decembrie 
2025 

3 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care 
reglementeaza achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
- intocmirea referatului de necesitate; 
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
publica de Licitatie deschisa, respectiv: 
- Achizitionare echipamentelor medicale si dotarilor destinate spitalului integrat – in valoare de 
49.323.226,09 lei fara TVA 
Activitatea se va incheia prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea echipamentelor medicale si dotarilor destinate Spitalului Judetean de Urgenta 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

Zona Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, NC 
42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 

JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

4.2 Furnizarea 
echipamentelor 
medicale si dotarilor 
destinate 
ambulatoriului integrat 

1 ianuarie 2026 30 Aprilie 2026 4 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Derularea propriu-zisa a contractelor de achizitii, finalizate cu receptionarea/montajul si punerea in 
functiune a echipamentelor si dotarilor destinate Spitalului Judetean de Urgenta Giurgiu ce fac obiectul 
proiectului si elaborarea si depunerea cererii de rambursare pentru cheltuielile aferente, respectiv si a 
echipamentelor si dotarilor destinate Spitalului Judetean de Urgenta in valoare de 49.323.226,09,00 lei 
fara TVA: 

Rezultate previzionate 

Asigurarea echipamentelor medicale si dotarilor destinate Spitalului Judetean de Urgenta 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet 
Giurgiu 

 JUDETUL GIURGIU 
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Zona VamaNoua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, 
NC 42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 

JUDETUL GIURGIU 

5. Publicitatea si informarea proiectului 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 

5.1 Achizitia serviciilor 
pentru publicitatea si 
informarea proiectului 

15 Martie 2023 30 Aprilie 2023 2 luna JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care 
reglementeaza achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
- intocmirea referatului de necesitate; 
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
publica prin care se va atribui contractul de servicii. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor pentru publicitatea si informarea 
proiectului, este mai mica decat pragul maximal (50.000 lei fara TVA), JUDETUL GIURGIU, in calitate de 
autoritate contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip cumparare directa. Activitatea se va incheia 
prin semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala  

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet 
Giurgiu 

 JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata Parteneri implicati 

5.2 Realizarea 
activitatilor de 
publicitate si informare 
a proiectului, conform 
prevederilor 
contractului de 
finantare 

30 Martie 2023 30 Iunie 2026 39 luni JUDETUL GIURGIU 

 
Detalierea subactivitatii 

Publicitatea si informarea proiectului este o activitate care se va derula pe toata durata de 
implementare a proiectului. Se vor realiza toate masurile de publicitate si informare a proiectului in 
conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de finantare si cu respectarea regulilor si orientarilor 
in ceea ce priveste vizibilitatea proiectului, conform Manualul de Identitate Vizuala pentru Planul 
National de Redresare si Rezilienta (PNRR), astfel: 
1. Asigurarea vizibilitatii si promovarea acestora prin utilizarea urmatoarelor instrumente: comunicate 
de presa (cel putin doua), anunturi de presa, anunturi publicitare, mape, afise, sectiuni dedicate pe 
site-ul institutiei/website dedicat, postari dedicate pe conturile de social media ale beneficiarilor/pe 
paginile proiectelor, newsletter, bannere electronice, panouri temporare si placi permanente, video-
reportaje, minidocumentare, autocolante/branding, brosuri, flyere, campanii, evenimente/ dezbateri 
etc. 
2. Pe toate materialele PNRR de promovare destinate publicului, vor fi utilizate, obligatoriu, 
urmatoarele elemente de identitate vizuala: 
• Logo-ul Uniunii Europeane cu textul „Finantat de Uniunea Europeana NextGenerationEU” 
- stanga sus 



   

  

42 

 

• Sigla Guvernului Romaniei - mijloc, sus 
• Logo-ul PNRR (sigla si slogan) - coltul din dreapta sus, obligatoriu ultima din randul de sus 
• Logo-ul beneficiarului (daca exista si se doreste a fi folosita) – partea de jos a documentului 
• Textul care va aparea pe toate materialele de promovare finantate prin PNRR, pozitionat in partea 
de jos a materialelor este: „PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE”. 
• Adresa paginii de web a programului: https://mfe.gov.ro/pnrr/ va aparea pe toate materialele, 
impreuna cu pagina de Facebook (https://www.facebook.com/PNRROficial/) 
3. Realizarea materialelor de publicitate si informare constand in: 
- Materiale pentru mass media: cel putin la inceputul si la finalizarea proiectului de peste 100.000 
euro - un comunicat de presa cu privire la proiect, catre mass media generalista si/sau presa 
locala/regionala 
- Materiale informative: materialele publicate pe hartie sau electronic cu exceptia bannerelor, 
afiselor si altor obiecte similare de promovare 
- Materiale de promovare: Afis, Banner electronic, Social Media, Mapa 
- Panou temporar 
- Placa permanenta 
- Autocolante 
- Branding trenuri/ autovehicule 
- Pagina web 
- Materiale audio-video 
- Fotografii 
Pentru prezentul proiect la realizarea materialelor de informare si publicitate se vor respecta 
cerintele din Manualul de Identitate Vizuala pentru Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). 
Masurile de publicitate si informare propuse in cadrul proiectului: 

1. Comunicat/anunt de presa - 2 buc – 1 la inceputul si 1 la finalizarea proiectului (proiect de peste 
100.000 euro) 

Informatiile si elementele grafice obligatorii pentru comunicatul/ anuntul de presa:  

• Emblema Uniunii Europene (cu textul insotitor, asa cum au fost detaliate anterior), sigla Guvernului 
Romaniei, logo PNRR. In partea de jos: pagina de internet a PNRR https://mfe.gov.ro/pnrr/ si textul 
„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE”. 
• De asemenea, integrat in textul comunicatului (titlu/subtitlu, continut sau incheiere) va fi folosit 
sloganul: „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna si reformata!” 
La finalul textelor materialelor pentru mass media va fi inclus disclaimerul: „Continutul acestui material 
nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”. 

Comunicatului/anuntului de presa, va contine minimum: 

• tipul materialului (comunicat/anunt de presa, anunt de licitatie), 
• numele proiectului de reforma/investitie, 
• numele beneficiarului, 
• obiectivele proiectului, 
• valoarea totala a proiectului, inclusiv finantarea, 
• data inceperii si finalizarii proiectului, 
• codul proiectului. 

Datele de contact se vor pune la sfarsitul textului. 

Comunicatul/anuntul de presa dat publicitatii la finalizarea proiectului va contine si informatii despre 
impactul investitiei/ reformei la nivelul localitatii/ regiunii. 

2. Panou temporar de l 3m x h 2m  - 1 buc  - proiect de investiții în infrastructură - lucrări de 
construcții, reabilitare, modernizare, extindere la care valoarea contribuției publice depășește 500.000 
de euro 

Acest panou va fi montat pe toată durata de implementare a proiectului, într-un loc vizibil publicului, 
la locația proiectului - Zona Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, NC 42058, NC 42061, NC 42236, NC 
42059 - SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU. Se va instala un singur panou/locație. 
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Panoul va fi confecționat dintr-un material rezistent la intemperii. Dacă acestea se deteriorează din 
cauza unor factori externi (ex. condiții meteo, vandalism), se va reface în maxim 15 zile lucrătoare. 

Panoul va fi expus în maxim 4 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Panoul va fi expus 
pe toată perioada implementării proiectului de lucrări și încă cel mult 2 ani după încheierea acestuia. 
Panoul va fi înlocuit cel târziu după 3 luni de la terminarea proiectului cu plăci permanente. 

Panoul va include obligatoriu urmatoarele informatii: 

a. logo-ul Uniunii Europene, care include textul: „Finantat de Uniunea Europeana NextGenerationEU”, 
b. sigla Guvernului Romaniei; 
c. logo-ul PNRR si sloganul; 
d. titlul proiectului; 
f. numele beneficiarului; 
g. obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un rezumat al 
acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere); 
h. valoarea totala a proiectului; 
j. termenul de finalizare, conform contractului de finantare; 
k. textul: „PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE(8) 
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia, logo UE – va ocupa cel putin 25% din panoul 
respectiv. 

3. Placa permanenta  l: 0.8 m x h: 0.5 m - 1 buc – se va monta in maxim 3 luni de la incheierea 
proiectului. Se va instalata intr-un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea acestuia - Zona 
Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, NC 42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 - SPITALUL JUDEȚEAN 
DE URGENȚĂ GIURGIU. Placa permanenta va ramane instalata pe o perioada de 2 ani de la data inchiderii 
oficiale a PNRR. 

Informatiile care vor fi incluse obligatoriu pe o placa permanenta sunt: 

a. logo-ul   Uniunii   Europene,   inclusiv   textul:   „Finantat   de   Uniunea Europeana 
NextGenerationEU”, 
b. Sigla Guvernului Romaniei; 
c. logo-ul PNRR si sloganul; 
e. numele proiectului; 
f. Denumirea beneficiarului; 
g. obiectivul proiectului (daca obiectivul proiectului are un text foarte lung, se va face un 
rezumat al acestuia care sa aiba circa 80-100 de caractere); 
h. valoarea totala a proiectului; 
j. termenul de finalizare, conform contractului de finantare; 
k. textul: „PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE 
Denumirea proiectului, obiectivul principal al acestuia (sumar/pe scurt), logo UE impreuna cu sloganul 
„PNRR. Finantat de Uniunea Europeana – UrmatoareaGeneratieUE” va ocupa cel putin 25% din panoul 
respectiv. 

4. Autocolante  30 cm x 30 cm - 5 buc si Autocolante  10 cm x 10 cm. Proiectul prevede achizitionarea  
de mijloace fixe care depasesc valoarea de 25.000 lei si au o durata de viata mai mare de un an. 

Autocolantul va contine urmatoarele elemente informative obligatorii: logo-ul Uniunii Europene, inclusiv 
textul: „Finantat de Uniunea Europeana NextGenerationEU”,,sigla Guvernului Romaniei, logo PNRR. 

Materialul se va alege astfel incat sa se asigure durabilitatea in timp si la conditiile meteo. Autocolantele 
vor fi plasate pe partea cea mai vizibila pentru public. Pentru rezistenta la conditiile meteo se va folosi 
autocolantul PVC si lacuirea UV. Autocolantele/placutele se vor amplasa in maxim 30 zile de la data 
achizitiei si se vor pastra cel putin doi ani de la finalizarea proiectului. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea actiunilor obligatorii privind transparenta pentru proiectele finantate din PNRR, conform 
prevederilor manualului de identitate vizuala  

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  
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Zona Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, 
NC 42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 

JUDETUL GIURGIU 

6. Auditul proiectului 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 

6.1 Achizitia serviciilor 
de auditare financiara 

30 Martie 2023 30 iulie 2023 5 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care 
reglementeaza achizitiile publice. 
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte: 
- intocmirea referatului de necesitate; 
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal; 
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal. 
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, se va alege procedura de achizitie 
publica prin care se va atribui contractul de servicii. 
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor pentru auditul proiectului, este mai mare 
decat pragul maximal (862.391,29 lei fara TVAT), JUDETUL GIURGIU, in calitate de autoritate 
contractanta va initia achizitia serviciilor, de tip licitatie deschisa. Activitatea se va incheia prin 
semnarea contractului cu societatea declarata castigatoare 

Rezultate previzionate 

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a 
documentelor de plata aferente proiectului - 1 serviciu de auditare financiara pentru proiect 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 

Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu  JUDETUL GIURGIU 

 

Titlu 
activitate/subactivitate 

Data start Data incheiere Durata 
Parteneri 
implicati 

6.2 Auditul proiectului 30 Martie 2023 30 Iunie 2026 39 luni JUDETUL GIURGIU 

Detalierea subactivitatii 

Subactivitatea consta in derularea contractului de servicii de auditare financiara externa, prin 
elaborarea unui rapoart de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de rambursare au 
fost verificate si: 
• sunt necesare pentru realizarea proiectului, 
• sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului, 
• sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea eficienta 
a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform prevederilor OUG 
66/2011); 
• sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai, 
• cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate, 
• sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente justificative, 
sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale. 
• Pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea 
analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea 
contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul proiectului,  
• cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se verifica 
preturile unitare si cantitatile decontate), 
• beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare contravaloarea 
in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii documentelor de plata in 
valuta. 

Rezultate previzionate 

Asigurarea pistei de audit si certificarea de catre un auditor independent (printr-un raport de audit) a 
documentelor de plata aferente proiectului - 1 serviciu de auditare financiara pentru proiect 

Amplasamentele din cadrul subactivitatii 
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Denumire  

B-dulBucuresti, nr. 10, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu  JUDETUL GIURGIU 

Zona Vama Noua, Mun Giurgiu, Judet Giurgiu, NC 
42058, NC 42061, NC 42236, NC 42059 

JUDETUL GIURGIU 
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Diagrama Gantt 

Durata estimata de implementareaobiectivului de investitiieste de 39 luni, din care durata de executieeste de 35 luni. 
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5.4. Riscuri: 

Definirea și descrierea riscurilor în legătură cu implementarea proiectului, inclusiv o 
descriere a gradului de manifestare și implicațiilor respectiv măsuri pe care le veți 
întreprinde pentru limitarea apariției acestora și a eventualelor efecte. Se va menționa 
experiența în alte proiecte similare ca valoare cu posibilitatea de a fi identificate clar. 

Cele mai mari constrangeri si riscuri identificate pentru implementarea proiectului sunt: 

Riscuri de natura financiara: 

 intocmirea bugetelor, se bazeaza pe o prognoza financiara defectuoasa, in care resursele 
necesare sunt subevaluate, ceea ce duce fie la imposibilitatea derularii proiectului, fie la 
dificultati in asigurarea surselor de finantare 

 aparitia de cheltuieli neeligibile care trebuie suportate din  fonduri proprii 
 intarzieri in decontarea cheltuielilor de catre Finantator 
 intarzieri semnificative in realizarea platilor catre terti operatori economici ca urmare a 

intarzierilor inregistrate in realizarea deconturilor in cadrul cererilor de rambursare sau 
a altor blocaje de natura financiara ale beneficiarului 

 resurse financiare necorespunzator estimate pentru derularea optima a activitatilor 
proiectului - din partea beneficiarului 

 resurse financiare insuficiente ale prestatorilor/furnizorilor pentru sustinerea activitatilor 
contractate 

 imposibilitatea autoritatii contractante de a respecta conditiile contractuale in ceea ce 
priveste realizarea platilor in cadrul contractelor de furnizare produse incheiate in cadrul 
proiectului 

 intarzierea proiectului datorita unor dificultati ale fluxurilor de numerar generate de 
posibile intarzieri la plata de catre Autoritatea Contractanta 

 cresterea nejustificata a preturilor de achizitie pentru echipamentele si dispozitivele 
implicate in proiect 

Riscuri aferente activitatilor proiectului 

 decalarea demararii activitatilor proiectului, ca urmare a intarzierii procedurilor de 
contractare 

 neincadrarea in termenele de realizare ale activitatilor propuse 
 nerespectarea planului achizitii depus in cadrul cererii de finantare 
 contractele cu tertii cuprind clauze ilegale sau contrare intereselor institutiei, putand 

cauza daune materiale 
 frecvente actualizari ale procedurilor operationale din cadrul sistemului de management 

si control al Finantatorului 
 aplicarea corectiilor financiare de catre Finantator, generata de neindeplinirea 

indicatorilor 
 rezilierea contractului de finantare datorita nerespectarii proiectului aprobat 
 consultantul nu va primi acces facil la documentele relevante din partea Autoritatii 

Contractante 
 resurse umane necorespunzator estimate pentru derularea optima a activitatilor 

proiectului 
 aparitia unor conflicte intre expertii externi si personalul din cadrul compartimentelor 

functionale ale Autoritatii Contractante cu responsabilitati in implementarea activitatilor 
contractului 

 proceduri de achizitii intarziate  

Alte riscuri 
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 neimplicarea sau influente negative din partea comunitatii privind punerea in practica a 
proiectului. Anumite proiecte de investitii publice pot fi privite cu indiferenta sau chiar 
cu ostilitate de catre comunitatea locala, daca acestea sunt percepute ca fiind inutile sau 
contrar intereselor comunitatii. 

 evolutia tehnologiei va determina modificari ale solutiei tehnice a proiectului 
 nerespectarea caracteristicilor si normelor tehnice si constructive prevazute in 

proiect.Abaterile de la caracteristicile tehnice prevazute in proiect sau de la normele in 
vigoare reprezinta un risc important pentru implementarea unui proiect de investitii 
publice, in special in contextul finantarii europene. Obiectivul este ca lucrarea finala sa 
respecte intocmai proiectul tehnic, iar daca pe parcursul derularii proiectului se impun, 
din motive externe solicitantului sau constructorului eventuale modificari ale solutiei 
tehnice, acestea trebuie temeinic fundamentate si justificate. 

 schimbari legislative care pot aduce intarzieri in implementarea contractului 
 nerespectarea normativelor si a legislatiei in vigoare 
 modificari majore ale cursului de schimb valutar 
 schimbarea locatiei investitiei 
 riscul de intrare in insolventa a furnizorilor 

Nr. 
crt. 

Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului 

1.  

Intocmirea bugetelor, se 
bazeaza pe o prognoza 
financiara defectuoasa, in care 
resursele necesare sunt 
subevaluate, ceea ce duce fie la 
imposibilitatea derularii 
proiectului 
 
 

Pentru combaterea acestui risc, la realizarea 
bugetului proiectului, vor fi luate in considerare toate 
cheltuielile implicate si resursele necesare, a caror 
valori vor fi estimate pe baza unor oferte recente si 
de actualitate, diminuandu-se astfel probabilitatea 
unei prognoza financiara defectuoasa si subevaluarii 
resurselor. 
Probabilitate – mica  
Impact risc – mare 

2. 

Aparitia de cheltuieli neeligibile 
care trebuie suportate din  
fonduri proprii 
 
 
 
 
 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
- monitorizarea corespunzatoare a implementarii 
tehnice a proiectului in termenii bugetului planificat 
- corelarea planificari activitatilor cu planificarea 
resurselor financiare necesare pentru proiect  
- monitorizarea constanta a cheltuielilor, prin 
raportarea acestora la output-urile realizate / 
rezultatele atinse 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

3. 

Intarzieri in decontarea 
cheltuielilor de catre Finantator 
 
 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
- reesalonarea graficului de plati  
- planificare riguroasa si coerenta a implementarii 
proiectului, gestiunea termenelor de livrare 
- respectarea termenelor de depunere a cererilor de 
plata/rambursare a cheltuielilor si intocmirea corecta 
a dosarelor pentru cererile de plata/rambursare a 
cheltuielilor 
Probabilitate –medie 
Impact risc – mediu 

4. 

Intarzieri semnificative in 
realizarea platilor catre terti 
operatori economici ca urmare a 
intarzierilor inregistrate in 

1. Managerul proiectului va urmari cu prioritate 
realizarea contractelor de prestari servicii si furnizare 
produse in cadrul contractului, asigurandu-se astfel ca 
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Nr. 
crt. 

Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului 

realizarea deconturilor in cadrul 
cererilor de rambursare sau a 
altor blocaje de natura 
financiara ale beneficiarului 

termenii contractuali sunt respectati atat de furnizor/ 
prestator cat si de autoritatea contractanta 
2. In situatia in care acesta va constata ca exista 
abateri de la termenii contractuali va propune din 
timp incheierea de acte aditionale agreate de ambele 
parti care vor asigura astfel realizarea contractelor in 
conditii optime 
3. La realizarea planificarii financiare, Autoritatea 
Contractanta trebuie sa aibe in vedere luarea in 
considerare a unor marje de timp (intre momentul 
incasarii sumelor aferente prestatiilor realizate si 
momentul efectuarii platilor catre experti si furnizori) 
in vederea evitarii blocajelor financiare. 
Probabilitate – mica  
Impact risc – mare 

5. 

Resurse financiare 
necorespunzator estimate 
pentru derularea optima a 
activitatilor proiectului – din 
partea beneficiarului 

1. Revizuirea previziunilor financiare si formularea de 
propuneri/ masuri corective pentru asigurarea 
resurselor necesare pentru implementarea proiectului 
in conditii optime. 
2. prevederea unor clauze contractuale clare in 
contractele cu prestatorii/furnizorii privind depasirea 
bugetului, plata dupa realizarea activitatilor, etc. 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

6. 

Resurse financiare insuficiente 
ale prestatorilor/furnizorilor 
pentru sustinerea activitatilor 
contractate 

1. Prevederea unor clauze preventive inca din 
documentatia de atribuire folosita la selectia 
furnizorilor 
2. Solicitarea de garantii de buna executie, solicitarea 
unor termene preventive de livrare 
3. O buna comunicare cu prestatorii pentru 
identificarea in timp util a eventualelor blocaje 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

7. 

 
Imposibilitatea autoritatii 
contractante de a respecta 
conditiile contractuale in ceea 
ce priveste realizarea platilor in 
cadrul contractelor de furnizare 
produse incheiate in cadrul 
proiectului 

1. Prevenirea acestui risc se va realiza prin verificarea 
ex-ante a posibilitatilor financiare ale Autoritatii 
Contractante privind prezentul contract.  
2. Identificarea de solutii temporare de finantare a 
activitatilor proiectului, daca premisele sunt de 
deblocare a situatiei. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

8. 

Intarzierea proiectului datorita 
unor dificultati ale fluxurilor de 
numerar generate de posibile 
intarzieri la plata de catre 
Autoritatea Contractanta 

1. Managerul de proiect va consulta permanent 
reprezentantii Autoritatii Contractate pentru 
armonizarea continutului documentelor in lucru. 
2. Prestatorul va identifica o sursa de finantare 
distincta pentru a absorbi deficitul de numerar 
datorat unor potentiale intarzieri ale platilor de la 
Autoritatea Contractanta. 
3. Planificarea judicioasa a resurselor financiare 
necesare implementarii proiectului, pentru a se evita 
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Nr. 
crt. 

Riscul identificat Masurile de atenuare a riscului 

blocajele datorate imposibilitatii efectuarii platilor 
din lipsa resurselor financiare. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

9. 

Cresterea nejustificata a 
preturilor de achizitie pentru 
materialele si echipamentele 
implicate in proiect 

Atat posibilitatea producerii riscului cat si impactul 
sau sunt destul de mari, iar concedentul trebuie sa 
aiba un plan prin care sa se respecte graficul de 
realizare a investitiei  in  conditiile  de  timp  si Ia 
dimensiunile  mentionate  Ia momentul  efectuarii  
documentului justificativ. Planul trebuie  sa includa 
economii  de resurse in cazul in care situatia  
economica se va modifica, mai putine  erori 
intervenite  in implementare  care pot  mari diferenta  
de pret. 
Probabilitate – mare 
Impact risc – mare 

10. 

Decalarea demararii 
activitatilor proiectului, ca 
urmare a intarzierii procedurilor 
de contractare 
 
 

Pentru combaterea acestui risc se vor realizara la timp 
procedurile de achizitie pentru a se asigura semnarea 
contractului si demararea activitatilor conform 
graficului de implementare 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

11. 

Neincadrarea in termenele de 
realizare ale activitatilor 
propuse 
 
 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
- planificarea corecta a duratelor activitatilor 
necesare a fi derulate in vederea implementarii 
contractului (ex: luarea in considerare in planificarea 
activitatilor de verificare a cererilor de rambursare a 
posibilitatii contestatiilor si a termenelor implicate de 
solutionarea acestora) 
- respectarea termenelor de depunere a 
documentatiilor necesare implementarii proiectului 
- Planificarea judicioasa a resurselor financiare 
necesare implementarii proiectului, pentru a se evita 
blocajele datorate imposibilitatii efectuarii platilor 
din lipsa resurselor financiare 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

12. 

Nerespectarea planului achizitii 
depus in cadrul cererii de 
finantare 
 
 

Combaterea acestui risc se va asigura prin verificarea 
si actualizarea listei achizitiilor ce trebuie realizate, 
cu nevoile actuale reale si notificarea in scris a 
Finantatorului pentru modificarea programului de 
achizitii aprobat initial in cadrul proiectului 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

 

Contractele cu tertii cuprind 
clauze ilegale sau contrare 
intereselor institutiei, putand 
cauza daune materiale 

Emiterea unei proceduri privind avizarea pentru 
legalitate a documentelor din cadrul procedurilor de 
achizitie publica 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 
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13. 

Frecvente actualizari ale 
procedurilor operationale din 
cadrul sistemului de 
management si control al 
Finantatorului 

Pe parcursul implementarii proiectului pot aparea 
modificari impuse de Finantator cu privire la regulile 
de implementare a proiectelor. Managerul de 
proiect/Consultantul se va asigura in permanent de 
orice posibila modificare a regulilor privind 
implementarea, pe care le va comunica 
reprezentantilor Autoritatii Contractante, asigurand 
informarea corecta si eficienta a acesteia si 
identificarea celor mai potrivite solutii la fiecare 
problema punctuala. 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

14. 
Aplicarea corectiilor financiare 
de catre Finantator, generata 
de neindeplinirea indicatorilor 

Managerul de proiect/Consultantul se va asigura ca 
activitatile proiectului sunt realizate in conformitate 
cu cererea de finantare aprobata si va asigura in 
permanenta o monitorizare a indeplinirii indicatorilor 
aprobati, astfel incat sa se evite situatia ca la cererea 
finala de rambursare Finantatorul sa diminueze 
finantarea acordata in functie de gradul de 
neindeplinire a indicatorilor. 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

15. 
Rezilierea contractului de 
finantare datorita nerespectarii 
proiectului aprobat 

Acest risc se refera la posibilitatea rezilierii 
contractului de finantare datorita efectuarii unor 
modificari semnificative ale cererii de finantare 
aprobate. 
Pentru minimalizarea/eliminarea acestui risc, se vor 
avea in vedere urmatoarele aspecte: 
1. Realizarea caietelor de sarcini in vederea 
achizitionarii bunurilor si serviciilor la un nivel de 
detaliere care sa asigure respectarea specificatiilor 
tehnice ale proiectului aprobat; 
2. In cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari de natura tehnica asupra solutiilor propuse 
in proiectul aprobat, se va realiza si depune o 
solicitare, efectuarea modificarii fiind conditionata de 
aprobarea acesteia de catre Autoritatea de 
Management; 
• Prezentarea in cadrul Rapoartelor de progres a 
situatiei exacte a proiectului, cu reflectarea tuturor 
aspectelor relevate, asigurandu-se astfel o 
transparenta totala a procesului de implementare a 
proiectului.” 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

16. 

Consultantul nu va primi acces 
facil la documentele relevante 
din partea Autoritatii 
Contractante 

Stabilirea unui cadru de cooperare activa cu 
Autoritatea Contractanta si identificarea timpurie – 
din faza initiala a proiectului – a tuturor surselor 
necesare poate preveni materializarea acestui risc. 
Consultantul va utiliza – acolo unde nu se pot 
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identifica sursele necesare – surse alternative 
relevante prin intermediul retelei sale. 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

17. 

Resurse umane necorespunzator 
estimate pentru derularea 
optima a activitatilor 
proiectului 

1. Constituirea unei echipe interne de proiect 
competenta, flexibila si profesionista, suplimentata 
de echipa de proiect din partea Consultantului 
garanteaza ducerea la indeplinire a tuturor 
activitatilor proiectului 
2. Buna pregatire a proiectului si estimarea 
corespunzatoare a resurselor inca din aceasta etapa 
de pregatire, sunt doar cateva dintre aspectele avute 
in vedere pentru gestionarea necesarului de resurse 
umane si tehnice. 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

18. 

Aparitia unor conflicte intre 
expertii externi si personalul din 
cadrul compartimentelor 
functionale ale Autoritatii 
Contractante cu responsabilitati 
in implementarea activitatilor 
contractului 

Managerul de proiect din partea Consultantului, 
precum si omologul sau din structura Autoritatii 
Contractante vor asigura solutionarea acestor 
conflicte prin discutii cu cei implicati si prin stabilirea 
unor echipe de lucru care sa tina cont de eventualele 
conflicte personale. 
In cazuri extreme, Consultantul va inlocui un expert 
care genereaza multiple stari conflictuale cu 
reprezentantii Autoritatii Contractante pentru 
asigurarea unei desfasurari optime a activitatilor 
contractului 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

19. 

Aparitia unor conflicte si 
comunicare defectuoasa intre 
entitatile implicate in 
implementarea proiectului si 
contractori 

Realizarea unui management eficient al proiectului si 
asigurarea unor canale de comunicare eficinte intre 
partile implicate (sedinte – inclusiv online etc). 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

20. Proceduri de achizitii intarziate 

In cadrul procedurilor de achizitii pot aparea factori 
ce pot determina intarzierea achizitiilor – solicitari de 
clarificari multiple, contestatii, anulari, reluari etc . 
Pentru combaterea acestui risc se va apela la serviciile 
unei firme de consultanta cu experinta in achizitii 
publice care sa respecte reglemetarile in vigoare 
pentru a evita contestatii, anulari, reluari de 
proceduri etc, cu  pe fiecare domeniu de activitate 
vizat, cu competente in elaborarea de caiete de 
sarcini etc  
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 

21. 

Evolutia tehnologiei va 
determina modificari ale 
solutiei tehnice a proiectului 
 

Combaterea acestui risc se va realiza prin selectarea 
atenta si pe baza unor criterii tehnice riguroase a 
activelor, ceea ce va asigura noutatea si actualitatea 
tehnologiei utilizate. 
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 Probabilitate – mic 
Impact risc – mic 

22. 

Schimbari legislative care pot 
aduce intarzieri in 
implementarea proiectului 
 
 

Solutii pentru combaterea acestui risc: 
- echipa de proiect va urmari schimbarile legislative si 
impactul acestora asupra procesului de implementare 
a proiectului. 
- orice modificare va fi analizata si se va decide 
impactul asupra procesului de implementare dupa 
care se va asigura instruirea in cel mai scurt timp 
posibil a echipei de proiect, pentru a nu intarzia in 
mod semnificativ implementarea proiectului. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

23. 
Nerespectarea normativelor si a 
legislatiei in vigoare 

Desemnarea unei persoane care sa verifice mereu ca 
legislatia in domeniu sa fie in vigoare si sa utilizeze 
mereu standarde actuale 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

24. 
Modificari majore ale cursului 
de schimb valutar 

Se va elabora o strategie de reglare a costurilor astfel 
incat diferentele provenite din modificarile cursului 
de schimb sa fie acoperite 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

25. 
Riscul de intrare in insolventa a 
furnizorilor 

Stabilirea de criterii clare privitoare la capacitatea 
tehnica si financiara a contractorilor, monitorizarea 
stricta a contractelor si interventia in timp util pentru 
eliminarea problemelor. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mare 

26. 
Inadvertente aparute intre 
avizele aferente DTAC si 
realitatea din teren 

Experienta in implementarea proiectelor cu finantare 
europeana a demonstrat ca din cauza perioadei mari 
de timp necesara pentru avizarea proiectului exista 
situatii in care avizele anexate initial la proiectul 
tehnic nu corespund cu realitatea din teren, la 
momentul semnarii contractului de finantare si 
demararea implementarii proiectului. Astfel, pot 
aparea intarzieri semnificative in executia lucrarilor 
de constructii si chiar refacerea proiectului tehnic  - 
acestea echivaland cu blocarea proiectului. 
Pentru diminuarea impactului acestui risc asupra 
implementarii proiectului: 
-  echipa de implementare a proiectului va recomanda 
autoritatii contractante actualizarea acestor avize, 
acolo unde va fi cazul 
- actualizarea gratuita a avizelor sau remedierea 
inadvertentelor 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mediu 
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27. 
Vreme nefavorabila pentru 
executia lucrarilor de 
constructii  

Vreme nefavorabila pentru executia lucrarilor de 
constructii poate conduce la sistarea lucrarilor de 
constructii pe o perioada nedeterminata de timp si la 
depasirea perioadei de implementare. Acestea pot 
conduce la corectii financiare. 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului sunt 
necesare: 
- Echipa de implementare a proiectului va recomanda 
intocmirea de dispozitii de santier pentru sistarea 
lucrarilor pe perioade determinate, pana la crearea de 
conditii favorabile pentru executia lucrarilor de 
constructi 
- solicitarea catre AM pentru prelungirea perioadei de 
implementare 
- aaterialele de construcţie care necesită protecţie 
contra intemperiilor se vor putea depozita pe timpul 
execuţiei lucrărilor de construcţie în incinta unei 
magazii provizorii. 
- planificarea lucrărilor în luni calendaristice 
avantajoase 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

28. 
Abateri de la solutia tehnica 
propusa initial in cadrul DALI/SF 

Abateri de la solutia tehnica propusa initial in cadrul 
DALI/SF poate conduce la intarzieri in executia 
lucrarilor cauzate de asigurarea timpului necesar 
pentru avizarea modificarilor de solutie tehnica. 
Acestea implica elaboarea de modificari de solutie 
tehnica si inaintarea acesteia spre avizare catre AM. 
Avizarea modificarilor de solutie tehnica este o 
procedura care necesita un timp destul de indelungat; 
neavizarea lor poate fi o reala problema, poate genera 
penalitati sau blocarea proiectului. 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- previziunea timpurie a modificarilor tehnice si 
intocmirea de modificari de solutie tehnica 
- o solutie de prevenire ar putea fi contractarea 
simultana a echipamentelor si a lucrarilor de 
construire de la acelasi furnizor, pentru a evita 
inadvertentele 
- mobilizarea de personal tehnic si consultanti 
suplimentari pentru gestionarea in timp record a 
modificarilor 
Probabilitate – medie 
Impact risc – mare 

29.  

Constructorul nu intocmeste 
documentele specifice (devize, 
liste de cantitati etc) in 
conformitate cu prevederile 
procedurilor de implementare a 
PNRR 

Neintocmirea la timp a  documentele specifice 
(devize, liste de cantitati etc) in conformitate cu 
prevederile procedurilor de implementare a PNRR 
poate avea ca efect o prelungire a duratei de 
execuție, cu neîncadrarea în termenii contractuali. 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
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- se va solicita periodic contructorului să înainteze 
spre verificare lista completă cu materialele, 
personalul, instalațiile, stațiile de producție, 
echipamentele, utilajele, etc. si se va verifica 
concordanța listei prezentate cu cea programată 
pentru finalizarea lucrărilor la termen. Dacă se 
constată diferențe considerabile, acestea vor fi 
notificate beneficiarului 
- echipa de experti a Consultantului va verifica in 
permanenta modificarile procedurale impuse de PNRR 
pentru intocmirea documentelor aferente decontarii 
- in cazul în care antreprenorul nu va furniza toate 
documentele, pentru a nu întârzia certificarea sau 
plata lucrărilor executate și pentru a asigura cash-
flow-ul, consultantul va recomanda plata lucrărilor 
pentru care există documente justificative, urmând ca 
lucrările pentru care nu există documente să fie 
propuse în următoarele certificate de plată, imediat 
ce au fost prezentate de antreprenor documentele ju 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

30. 

Modificari repetate ale 
graficului de executie a 
lucrarilor anexat initial 
cotractului de executie a 
lucrarilor avand in vedere 
lucrarile/ evenimentele 
neprevazute aparute in 
perioada de executie 

Amanarea frecventa a termenului de realizare a 
lucrarilor poate duce la modificarea perioadei de 
implementare a proiectului sau chiar la aplicarea de 
penalizari din partea AM datorita nerespectarii 
termenilor contractului de finantare. 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- monitorizarea permanenta a lucrarilor va preveni 
aparitia situatiilor care pot cauza modificarea 
repetivita a graficului de executie 
- politica de prevenire a acestui risc se va suprapune 
cu politica de comunicare eficienta intre parti, dar si 
cu un management performant al implementarii 
proiectului 
- agrearea  cu  Autoritatea Contractantă a  unui  nou  
grafic  de  executie a lucrarilor  şi  chiar  semnarea  
unui  act  adiţional  la  contractul  iniţial. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

31. 

Incapacitatea constructorilor 
selectați de a mobiliza resurse 
adecvate necesare suficiente în 
timp util 

Acest risc poate avea ca efect o prelungire a duratei 
de execuție, cu neîncadrarea în termenii contractuali. 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- impunerea unor cerinte clare in caietele de sarcini si 
a unor conditii contractuale stricte (penalizari) in 
privinta termenelor, conditiilor si  parametrilor de 
calitate cerute de beneficiar. 
- luarea masurilor in ceea ce priveste rezervele de 
timp, financiare si umane, reducand astfel o problema 
complexa la o serie de probleme mai simple, si 
implicit mai putin riscante din acest punct de vedere. 
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Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

32. 

Modificarea soluțiilor tehnice 
(lucari si echipamente aferente) 
aprobate pe parcursul 
implementării 

Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- realizarea caietelor de sarcini in vederea 
achizitionarii lucrarilor si serviciilor la un nivel de 
detaliere care să asigure respectarea specificatiilor 
tehnice ale proiectului aprobat 
- in cazul identificarii necesitatii realizarii unei 
modificari de natura tehnica asupra solutiilor propuse 
in proiectul aprobat, se va realiza si depune o 
solicitare, efectuarea modificarii fiind conditionata de 
aprobarea acesteia de catre Finantator 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

33. 

Emiterea cu întârziere a 
ordinului de începere a 
lucrărilor datorită întârzierilor 
în obținerea autorizațiilor 
pentru contract 

Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- verificarea atenta a documentației tehnică 
existentă, a studiilor realizate anterior, pentru a 
putea demara, în colaborare cu echipa.  
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

34. 
Neindeplinirea cerintelor 
impuse de autorizatia de 
constructie 

Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- verificarea si actualizarea specificatiilor tehnice in 
faza de intocmire a caietelor de sarcini. 
- verificarea periodica a realizarii lucrarilor, in 
conformitate cu prevederile contractului, proiectului 
tehnic, precum si ale reglementarilor tehnice in 
vigoare  
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

35. 

Garanția de bună execuție 
constituită de executantul 
lucrarii poate să nu fie conformă 
cu cerințele contractului de 
execuție lucrări sau poate fi 
prezentată Autoritatii 
Contractante cu întârziere 

În cazul neprezentării garanției bancare de bună 
execuție la termenul convenit, contractul poate fi 
considerat ca neîncheiat.  În această situație, ordinul 
de începere a execuției lucrărilor poate fi amânat.  
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- Garantia de bună execuție pentru realizarea 
corespunzătoare a lucrărilor trebuie prezentată de 
executantul lucrarii în termenul stabilit în contratul 
de execuție lucrări, la valoarea și în moneda stipulate 
în anexa la ofertă. 
- Consultantul va verifica daca garantia de buna 
executie este valabila si acopera perioada pana la 
receptia lucrarilor  
- Consultantul va sesiza Autoritatea Contractanta 
pentru orice neconformitate in legatura cu garantia de 
buna executie in timp util 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

36. 
Publicarea de instructiuni sau 
anexe suplimentare specifice 
 

Orice solicitare suplimentara fata de procedura 
initiala aferenta decontarii cheltuielilor, impusa de  
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PNRR pentru decontarea 
cheltuielilor aferente lucrarilor 
de constructii 

Finantator, aparuta pe parcursul implementării 
proiectului poate genera intarzieri considerabile in 
procesul de rambursare a cheltuielilor 
Pentru prevenirea sau reducerea riscului: 
- Echipa de management si consultantul vor verifica in 
permanenta instructiunile publicate de AM si in special 
a regulilor privind decontarea cheltuielilor aferente 
lucrarilor de constructii, pe care le vor comunica 
persoanelor implicate in proiect si implicit 
constructorului, asigurând informarea corectă și 
eficientă a acesteia și identificarea celor mai potrivite 
soluții la fiecare problemă punctuală. 
Probabilitate – mica 
Impact risc – mediu 

 
 
 

VI. Indicatori 
 

Se vor completa în conformitate cu documentația tehnică respectiv cu prevederile din Ghidul 
beneficiarului 

Număr total de paturi4 122 

Numărul paturi dotate cu echipament IT  122 

Numărul de paturi din Clădiri NZEB 122 

Numărul de paturi din Clădiri NZEB+ 122 

Buget „Transformare Digitală”  (Software și hardware) (lei) 177.451,62Lei fara TVA 

Valoarea aferentă PNRR construcției pentru clădirile NZEB+5 (lei) 

– „Tranziție Verde”  
: 86.239.129,41 lei fara TVA 

Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate 

(persoane/an) 

10.300 persoane /an: 

Neurologie = 2.800 persoane/an 
Oncologie = 7.200 persoane/an 
Ingrijiri paleative oncologie = 300 
persoane/an 

Solicitant: JUDETUL GIURGIU 
Semnătura 
Data:   ……. …/12/2022 

 
 

 PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 Dumitru Beianu      Aurelia Brebenel 

                                                
4Paturi = spitalizare de zi și continuă. 
5Aplicând la valoareatotală a construcțieiprocentul de alocare din PNRR (finanțareparțială) conform prevederile din 

Ghidul de finanțare, Cap. 2.4.Se vatreceparteasuportată din alocarea PNRR. 
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Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.315/07.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

Acord de Parteneriat 

 

ȋncheiat ȋntre 

 

JUDETUL GIURGIU cu sediul in Bulevardul Bucureşti, nr.10, Municipiul Giurgiu, Judetul 

Giurgiu,cod postal 080045, tel:0372462611, e-mail cjg@cjgiurgiu.ro, cod fiscal 4938042, 

reprezentat legal prin dl.Dumitru Beianu, în calitate de Președinte al Consiliului Județean 

Giugiu, în calitate de Ordonator principal de credite și Lider de parteneriat, denumit ȋn 

continuare „Solicitant” 

şi 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU, cu sediul în Bulevardul Bucureşti, nr. 

18, Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, tel:0246211550, e-mail: spitgrlic@yahoo.com, cod 

fiscal 4352620, reprezentat prin dl.Dragoş Chivu – Manager, în calitate de Ordonator terțiar de 

credite și Partener, denumit ȋn continuare “ Unitatea sanitară beneficiară”  

 

 

pentru depunerea și implementarea Proiectului “Construire Spital Judetean de Urgenta 

Giurgiu – etapa I (sectiile oncologie si neurologie)” 

în cadrul Componentei 12 – Sănătate,  

Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

APELUL DE PROIECTE COMPETITIV CU BENEFICIARI PRESELECTAȚI – COD 

APEL: MS-0212 

 

 

S-A CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ: 

 

Articolul 1 – Scop şi obiective 

1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit ȋn continuare “Acordul”) defineşte drepturile şi 

obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 

implementării Proiectului “Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile 

oncologie si neurologie)”.   

2. Părţile vor acţiona ȋn conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă.  

3. Orice anexe la prezentul Acord constituie parte integrantă a Acordului. Ȋn cazul unor 

neconcordanţe ȋntre Anexe şi Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.  

4. Scopul prezentului Acord de Parteneriat este ca “Ordonator terţiar de credite (SPITALUL 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU) să împuternicească Solicitantul cu realizarea 

documentației și încărcarea dosarului de finanțare în conformitate cu prevederile Ghidului 

solicitantului pentru Investiția specifică I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, apelul 

de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212. din cadrul Pilonului 

V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate 

tel:0372462611
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5.  Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic în vederea participării la 

apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212  cu Proiectul 

“Construire Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile oncologie si neurologie” 

 

Articolul 2 – Intrarea ȋn vigoare şi durata  

1. Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți și este valabil până la 

data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) „Construire Spital Judetean de Urgenta 

Giurgiu – Etapa I (Sectiile Oncologie Si Neurologie” este implementat, prin îndeplinirea 

condițiilor privind sustenabilitatea și durabilitatea acestuia, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 

2026. 

2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în situația în care Dosarul de finanțare aferent 

Proiectului nu este aprobat pentru finanțare conform Planului Național de Redresare și Reziliență 

al României, prezentul Acord încetează de drept la data la care acesta este respins.  

Articolul 3 – Principalele roluri şi responsabilităţi ale Părţilor 

1. Părţile vor lua toate măsurile adecvate şi necesare pentru a asigura ȋndeplinirea obligaţiilor şi 

obiectivelor care decurg din prezentul Acord.    

2. Părţile ȋşi vor ȋndeplini obligaţiile care le revin cu eficienţă, transparenţă şi conştiinciozitate. 

Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea 

generală şi pentru implementarea activităţilor care urmează a fi desfăşurate. Acestea vor acţiona 

cu bună-credinţă ȋn toate chestiunile şi vor acţiona, ȋn orice moment, ȋn interesul realizării cu 

succes a proiectului.  

Articolul 4 – Drepturile și Obligaţiile SOLICITANTULUI  

1. Solicitantul este obligat de a furniza „Unităţii sanitare beneficiară” un exemplar semnat al 

Acordului.  

2. Solicitantul va realiza toate demersurile necesare în conformitate cu prevederile legale în 

vigoare, în vederea semnării Hotărârii de aprobare a Proiectului, prevăzută în Anexa nr. 

10 la Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0212, 

Investiția I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Componentei 12 – Sănătate, 

în funcție de specificul acestuia. 

3. Solicitantul (JUDETUL GIURGIU) este responsabil de informațiile și documentele 

aferente dosarului de finanțare în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția 

specifică I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, apelul de proiecte competitiv 

cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212 din cadrul Pilonului V: Sănătate și 

reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate, și legislația aplicabilă. 

4. Solicitantul (JUDETUL GIURGIU) este obligat să transmită dosarul de finanțare în timp 

util având în vedere procedura de aprobare a acestuia. 

5.  Solicitantul (JUDETUL GIURGIU) este obligat să numească persoane în cadrul unei 

unități de implementare și monitorizare a proiectelor în conformitate cu prevederile 

ghidului aferent Investiției Specifice: I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, 

apelul de proiecte competitiv cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212 din 

cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate. 

6.  Solicitantul (JUDETUL GIURGIU) este obligat să se supună și să fie răspunzător de 

toate drepturile și obligațiile care se nasc ca participare la apelul de proiectul în cadrul 

Investiției Specifice: I2 Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, apelul de proiecte 

competitiv cu beneficiari preselectați – COD APEL: MS-0212 din cadrul Pilonului V: 

Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate. 
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7.  Solicitantul are dreptul de a încărca dosarul de finanțare pentru cu Proiectul “Construire 

Spital Judetean de Urgenta Giurgiu – etapa I (sectiile oncologie si neurologie” pe 

platforma dedicată proiecte.pnrr.gov.ro. 

Articolul 6 – Drepturile și Obligaţiile Unității sanitare beneficiare 

1. Unitatea sanitară beneficiară este obligată de a furniza Solicitantului  un exemplar semnat 

al Acordului. 

2.  Unitatea sanitară beneficiară este obligată de a furniza Solicitantului toate informațiile și 

documentele necesare realizării dosarului de finanțare în conformitate cu Ghidul apelului. 

3. Unitatea sanitară beneficiară este obligată să numească persoane în cadrul unei unități de 

implementare și monitorizare a proiectului în conformitate cu prevederile Ghidului 

apelului. 

4. Unitatea sanitară beneficiară își rezervă dreptul de a verifica informațiile și documentele 

aferente Dosarului de finanțare întocmit de către Solicitant, precum și stadiul de 

implementare al Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord. 

 

Articolul 7 – Dispoziții finale  

1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie 

transmisă în scris. 

2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul 

primirii. 

3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., la sediul ....................., prezentul Acord, 

în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 

 Pentru Solicitant    Pentru Unitatea sanitară beneficiară 

      JUDEȚUL GIURGIU   SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ GIURGIU 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Aurelia Brebenel 


	Secția obstetrica-ginecologie - 37 paturi
	Statie de hemodializa - 3 aparate
	TOTAL PATURI - 524
	Sterilizare


