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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii 

nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.23989 din 12 decembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.23995 din 12 decembrie 2022 al Compartimentului Programe şi proiecte 

europene; 

- avizul nr.198/13.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.137/13.12.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.90/13.12.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- prevederile art. 173 alin. (1) lit. f) si alin (7) lit c) , art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.a), 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 Ghidului solicitantului pentru investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale, publicat în cadrul 

Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă-Componenta 12 “Sănătate”-Investiția I2. “Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice”-Investiția specifică I2.4. “Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale”, apelul de proiecte MS-0024”; 

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 

  

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

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. Se aprobă depunerea de către Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în 

calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru a proiectului 

„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență - Componenta C12 – “Sănătate” - Investiția 2. “Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice” - I2.4. “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 

de proiecte MS-0024” în cuantum de 12.680.990,99 lei (inclusiv TVA). 

Art.2. Cererea de finanțare aferentă proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului 

de infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru” reprezintă anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 
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Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului de 

infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru”: 

a) Bugetul aferent liderului de parteneriat: JUDEȚUL GIURGIU este de 12.360.880,99 lei inclusiv 

TVA; 

b) Bugetul aferent partenerului 2: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU este de 

320.110,00 lei, inclusiv TVA. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 

bugetul propriu al Judeţului Giurgiu. 

 Art.5. Se aprobă asigurarea de către Județul Giurgiu în calitate de partener lider al 

proiectului, a: 

a) disponibilității temporare a fondurilor necesare pentru derularea proiectului înainte de 

rambursarea acestora prin program și între rambursări; 

b) acoperirii tuturor cheltuielilor neeligibile ce corespund activităților proiectului efectuate în timpul 

implementării.  

Art.6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale, cuprinse în Anexa nr.2 a 

prezentei hotărâri. 

Art.7.Se aprobă Acordul de parteneriat, reprezentând Anexa nr.3 la prezenta hotărâre și se 

împuternicește domnul Dumitru Beianu – preşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze 

Acordul de parteneriat, precum și toate actele necesare depunerii cererii de finanțare şi contractul de 

finanţare. 

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Compartimentului 

Programe şi proiecte europene și Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru pentru ducere la îndeplinire 

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

 

 

 

  PREȘEDINTE,  

  Dumitru Beianu 

 

 

                CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Aurelia Brebenel 

 

 
 

 

 

 

 

Giurgiu,14 decembrie 2022 

Nr.322 
 

 

Adoptată cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.322/14.12.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 
 

Cerere de finanțare 
„PNRR/2022/C12/MS/I2.4 – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale” 
 
 
 

I. Solicitant: 
 

Titlul proiectului 
„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale 

la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru” 

Ordonator principal de credite UAT JUDEŢUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

Unitatea Sanitară Beneficiară: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU 

Contact  Mădălina Ghimpețeanu 

Localitate Giurgiu 

Județ Giurgiu 

Adresă B-dul București nr. 10, județul Giurgiu 

Cod Fiscal 4938042 

Regim TVA NEDEDUCTIBIL 

Reprezentant legal (nume 

prenume) 
Dumitru Beianu 

Email cjgiurgiu@gmail.com 

Nr. telefon 0372.462.644 

Manager de proiect (nume 

prenume) 

Mădălina Ghimpețeanu 

Email cjgiurgiu@gmail.com 

Nr. telefon 0372.462.644 

Buget total (fără TVA) 10.656.294,95lei 

Buget solicitat (fără TVA) 10.656.294,95lei 

Contribuție proprie (fără TVA) 0 lei 

Durata de implementare (luni) 15 luni 

 
 
 

II. Descriere tehnică: 
 

Unitatea are în componență:  

 Secția pneumologie I   : 70 paturi 

 Secția pneumologie II  : 55 paturi 

 Spitalizare zi : 3 paturi 

 Farmacie 

 Laborator de analize medicale 



   

  

2 

 

 Laborator radiologie – imagistică medicală 

 Compartiment explorări funcționale 

 Compartiment de prevenire și control al infecțiilor asociate 

asistenței medicale 

 Compartiment endoscopie bronșică 

 Aparat funcțional 

Investiția cuprinde 

înființarea/dotarea laboratorului 

de microbiologie în vederea 

îmbunătățirii capacității și 

capabilității laboratoarelor de 

microbiologie, prin: 

 Container acomodare aparatură 

 Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II  

 Incubator cu încălzire/termostat 

 Multi vortex cu 4 platforme 

 Sistem recirculare aer cu UV 

 Densiometru 

 Analizor identificare prin metoda MALDI - TOF 

 Congelator biomedical 

 Distilator apă 4L/h 

 PH - metru 

 Microspoc trinocular prevăzut cu cameră și fluorescență 

 Sistem de microaerofilie și anaerobioză 

 Analizor automat microbiologie pentru identificare și testarea 

sensibilității la substanțe antimicrobiene 

 Centrifugă 

 Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă 

 Frigider pentru reactivi 

 Microscop binocular 

 Pipete semiautomate 

 Sistem de diagnostic molecular (depistare micoorganisme și 

depistare rezistență) 

În cadrul unității sanitare 

funcționează secții/compartimente 

de transplant și/sau de 

oncohematologiei? 

Nu 

 

Rata infecțiilor nosocomiale 

depistate și declarate1  

- An 2020 

1,15%  

Rata infecțiilor Clostridium dificile 

depistate și declarate 2 

0% 

                                                
1 2 3 4 5 Având în vedere măsuri adoptate în timpul pandemiei Covid19 și impactul asupra unităților sanitare, se vor accepta 

date referitoare la maximul înregistrat în oricare dintre anii 2019-2020-2021. Toate valorile trebuie să fie aferente aceluiași 

an. 

 
 



   

  

3 

 

- An 2020 

Numărului de probe analizate de 

microbiologie3 

- An 2020 

3.642 

Rata infecțiilor microorganisme 

MDR depistate și declarate4 

- An 2020 

0,69% 

Gradul de ocupare al unității 

sanitare5  

- An 2020 

45,75% 

Proiectul propune implementarea 

extinsă și uniformă a standardelor 

europene de interpretare 

(EUCAST)? Detaliați: 

Proiectul contribuie la îmbunătățirea capacității și capabilității 
laboratoarelor de microbiologie, prin dotarea cu echipamente specifice, 
dotare însoțită de implementarea extinsă și uniformă a standardelor 
europene de interpretare (EUCAST). Prin activitățile ce vor fi realizate, 
proiectul va contribui la reducerea vulnerabilității unei unități 
spitalicești din România, prin creșterea calității rezultatelor obținute. 
Totodată, prin achizițiile software, acesta va contribui și la integrarea 
rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de cercetare la nivel european. 
Spitalul va împărtăși informațiile despre IAAM, în condiții de 
confidențialitate, cu o rețea de unități similare, ce va fi stabilita 
ulterior, pentru a respecta standardele comparației inter – unități și 
pentru a identifica tendințele. Proiectul propus va putea reprezenta un 
exemplu de buna practica, ale cărui rezultate, prin grija parteneriatului 
creat, vor fi diseminate si la nivelul altor unități sanitare, sens in care 
vor fi conferite următoarele avantaje:  
• Asistență tehnică și metodologică  
• Asigurarea respectării normelor și practicilor clinice în vigoare  
• Evaluarea importanței supravegherii (o legitimitate sporită) 
pentru a încuraja participarea  
• Facilitarea schimburilor de experiență și de soluții 
• Promovarea cercetării epidemiologice, inclusiv analizarea 
impactului intervențiilor  
• Asistarea statului în estimări la scară largă pentru a facilita 
alocarea resurselor la nivel național  
• Posibilitatea efectuării unor comparații inter – spitale exacte, 
utilizând metode standardizate şi rate ajustate. 

Număr de proiecte cu valoarea 

nerambursabilă a fiecăruia cel 

puțin egală cu proiectul propus 

(inclusiv detalierea acestora pentru 

a putea fi identificate) 

2 proiecte, din care: 
1. „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul 
județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 2014+ 138250 
Perioada de implementare a proiectului: 01.02.2020 – 30.09.2022. 
Proiectul a fost implementat de Județul Giurgiu în parteneriat cu 
Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. 
Bugetul total al proiectului a fost de 11.064.542,07 lei. 
În cadrul proiectului au fost achizitionate și plătite de Spitalul Județean 
de Urgență Giurgiu  
  38 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu 
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virusul SARS-CoV-2, echipamente medicale, precum și echipamente 
de protecție și materiale sanitare. 

 72 echipamente medicale necesare tratării cazurilor de infecție cu 
virusul SARS-CoV-2 (echipamente medicale, precum si echipamente 
de protecție si materiale sanitare ce au fost achiziționate de către 
UAT Județul Giurgiu pentru Spitalul Județean de Urgență Giurgiu). 
 

2. „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul 
Spitalului Județean de Urgenta Giurgiu, cod SMIS 126122” 
Perioada de implementare a proiectului: 40 de luni, dar nu mai târziu 
de 30.06.2026. 
Proiectul este in implementare de catre Județul Giurgiu.  
Bugetul total al proiectului a fost de 11.042.161,51lei. 
Descriere investiție: Proiectul consta in reabilitarea, modernizarea, 
extinderea si dotarea construcției existente a clădirii Ambulatoriului 
oncologic integrat – C12 pentru realizarea Ambulatoriului din cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 
Clădirea nou construita are regimul de înălțime P+1, cu suprafață 
construită de 639 mp si suprafața desfășurată de 1.224,20mp, si va fi 
dotata cu toate utilitățile necesare pentru asigurarea tuturor 
funcționalităților impuse de normativele in vigoare in domeniul 
construcțiilor și al unităților spitalicești pentru cabinete ambulatorii.  

 
 

III. Descrierea proiectului 
 

3.1. Obiectivul proiectului 
 
Prevenirea infecțiilor asociate asistenței medicale constituie un obiectiv major național, întrucât 

aceste infecții reprezintă principala amenințare la adresa siguranței pacienților îngrijiți în unități medicale. 
Astfel, prin dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, proiectul propus contribuie la obiectivul general 
al PNRR, respectiv dezvoltarea României prin realizarea unor programe și proiecte esențiale, care să sprijine 
reziliența, nivelul de pregătire pentru situații de criză, capacitatea de adaptare și potențialul de creștere, 
prin reforme majore și investiții cheie cu fonduri alocate pentru România în cadrul mecanismului  si, in egala 
măsură, se va asigura îndeplinirea in continuare, dar in condiții superioare, a măsurilor legale pentru 
prevenirea și controlul IAAM. 
 

Raportat la siguranța pacientului, care este primordiala in activitatea medicala, pentru a preveni 
adăugarea unei condiții patologice suplimentare față de cele existente la internare, obiectivul general al 
proiectului îl reprezintă consolidarea capacităţii de prevenire si gestionare a cazurilor de infecții 
asociate asistenței medicale (IAAM), creșterea siguranței pacienților, a calității actului medical și a 
accesului la serviciile medicale de specialitate, prin dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru cu 
echipamente medicale specifice. 
 
 
Obiectivele specifice ale proiectului: 
 
OS 1 - Îmbunătățirea nivelului calitativ al actului medical și creșterea siguranței pacientului si personalului 
medical, prin dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru cu echipamente si aparatura destinate reducerii 
IAAM. 
 
OS 2 – Prevenirea si combaterea IAAM, prin utilizarea echipamentelor ce se vor utiliza prin proiect. 
 
OS 3 - Asigurarea unui management adecvat al proiectului, inclusiv raportat la auditarea financiara a 
acestuia, dar si la vizibilitate, prin respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală al PNRR. 
 

3.2.  Justificarea proiectului: 
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Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru este situat in partea de nord a județului Giurgiu, pe DN 61, in 
comuna Vânătorii Mici la o distanta de 90 km de municipiul Giurgiu si 45 km de municipiul București, pe 
autostrada București – Pitești. 

Funcționează ca unitate medicala din anul 1954, din 1997 acordând servicii medicale pacienților 
cronici cu boli pulmonare. 

Conform Ordinului  MS 2007/2020,  în anul 2021 spitalul a acordat asistență medicală pacienților  
diagnosticați cu COVID-19.  

Spitalul furnizează servicii medicale de mono specialitate, pneumoftiziologie si se afla in subordinea 
Consiliului Județean Giurgiu, având contract de desfășurare a activității medicale spitalicești cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Giurgiu, acordând servicii medicale preventive, curative si de recuperare pentru 
pacienții cronici cu boli pulmonare, având o capacitate de 128 de paturi. 

 
Secții spital 

 Pneumologie I    
 Pneumologie II     
 Spitalizare de zi       
 Compartiment IAAM 
 Compartiment endoscopie bronșică 
 Compartiment explorări funcționale 
 Laborator  radiologie - imagistică medicală 
 Laborator analize medicale 
 Farmacie 
 Aparat funcțional 

 
Servicii medicale acordate de catre unitatea sanitara: 

 Consult clinic pneumologie 
 Diagnosticul si tratamentul  Tuberculozei pulmonare cu sensibilitate si chimiorezistență la 

medicamentele antituberculoase. 
 Diagnosticul   si tratamentul  infecțiilor pulmonare netuberculoase :  pneumonii, bronhopneumonii, 

abcese pulmonare, pleurezii, empieme; 
 Diagnosticul neoplasmelor bronhopulmonare si tratamentul complicațiilor infecțioase pulmonare 

secundare; 
 Monitorizarea evoluției si tratamentului unor boli respiratorii cronice ca: astmul bronsic, BPOC,  

pneumopatii interstitiale, bronsiectazii. 
 Aerosolo-terapie(in scop diagnostic sau terapeutic) 
 Oxigenoterapie intermitenta sau de lunga durata 
 Investigații paraclinice: hemoleucograma, analize biochimice sangvine,. 
 Explorări  funcționale respiratorii – spirometrie, gazometrie, pulsoximetrie. 
 EKG 
 Examene radiologice si CT pulmonara cu si fara substanta de contrast. 
 Puncții pleurate. 
 Examene bornhoscopice, aspirat bronsic, biopsie. 

 
 

Unitatea sanitara deservește populația județului Giurgiu și a județelor limitrofe. Este clasificata în 
funcție de competență, în categoria  V a unităților sanitare conform OMS 670/24.05.2011. 

În anul 2021 au fost tratați  880 pacienți, din care 157 pacienți diagnosticați cu tuberculoză 
pulmonară, 208 pacienți cu COVID-19, restul pacienților având alte afecțiuni bronho-pulmonare cronice. 

Prin specificul patologiei tratate în Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, pacienții internați prezintă 
un risc crescut de a dezvolta infecții asociate asistenței medicale: 

- Pacienți cu vârsta peste 65 ani și/sau cu multiple comorbidități 
- Tratamente cu antibiotice cu spectru larg de lungă durată 
- Investigații paraclinice cu risc de inoculare ( bronhoscopia) 
- Prezența concomitentă în unitate  a mai multor tipuri de patologii cu risc înalt de 

contagiozitate. 
 
In  vederea desfăşurării în condiţii optime si de siguranta a actului medical public furnizat de Spitalul 

de Pneumoftiziologie Izvoru, este imperios necesară achiziţionarea de echipamente specifice prevenirii si 
combaterii IAAM. Acestea sunt necesare pentru a monitoriza şi a aplica tratamentul corect, precum şi pentru 
a asigura conditii normale de lucru si de siguranta pentru personalul medical din cadrul unitatii spitalicesti. 
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La nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, actiunea de prevenire si combatere a infectiilor 
asociate asistentei medicale se realizeaza cu mijloacele tehnice disponibile, a caror performanta nu se ridica 
la nivelul celor din generatiile actuale.. Proiectul contribuie la indicatorii de rezultat ai programului 
deoarece realizarea investiţiilor prevăzute în cadrul acestuia vor conduce la creşterea şi dezvoltarea 
capacităţii tehnice adecvate de prevenire si combatere a IAAM, in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie 
Izvoru.  

Astfel, includerea in cererea de finantare a echipamentelor specifice rezida in asigurarea 
disponibilitatii dotarilor necesare asigurarii terapiilor specifice , precum si a consumabilelor aferente 
acestora.  

Infectiile nosocomiale reprezinta o amenintare prezenta la nivelul sistemului de sanatate din Romania 
si este important ca din punct de vedere al logisticii necesare, al prevenirii transmiterii si interventiilor 
pentru asigurarea tratamentului medical, Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru sa dispuna de dotari care sa 
asigure desfasurarea actului medical fara blocaje, cu angrenarea tuturor mecanismelor necesare asigurarii 
gestionarii eficiente a interventiilor pentru asigurarea sanatatii la nivelul populatiei judetului Giurgiu. 

 
Infecţiile contactate în unităţile de asistenţă medicală reprezintă unele dintre principalele cauze ale 

decesului şi morbidităţii dezvoltate în rândul pacienţilor internaţi, fiind o problemă majoră atât pentru 
pacienţi, cât şi pentru sistemul de sănătate. 

Infecţiile intraspitaliceşti îşi aduc aportul la dereglările funcţionale şi la stresul emoţional al 
pacientului şi pot, în anumite cazuri, să conducă la o stare de incapabilitate ce reduce calitatea vieţii. In 
consecinta, costurile economice sunt semnificativ mai mari, sens in care aducem in atentie urmatoarele 
aspecte: 

- durata de spitalizare suplimentară medie pentru pacienţii cu infecţii ale plăgii operate este de 
aproximativ 8 zile, variind între 3 zile pentru ginecologie, la aproximativ 10  zile pentru chirurgie 
generală şi 20 zile pentru chirurgie ortopedică. 

- Perioada suplimentară de spitalizare nu numai că implică majorări ale costurilor directe 
suportate de pacienţi sau de finanţatori, ci şi costuri indirecte datorate muncii pierdute 
In egala masura, trebuie tinut seama de utilizarea suplimentară a medicamentelor, necesităţile 
de izolare şi utilizarea materialelor suplimentare de laborator şi a altor studii de diagnosticare, 
factori ce contribuie de asemenea la aceste costuri. 

Asadar, unitaţile spitalicesti reprezinta un mediu in care se regasesc atat persoane infectate, cat si 
persoane cu un mare risc de infecţie. Prevenirea infecţiilor nosocomiale este responsabilitatea tuturor 
persoanelor şi serviciilor implicate in asistenţa medicala. 

Infecțiile asociate asistenței medicale (IAAM) cunoscute și sub denumirea de infecții nosocomiale 
reprezintă una dintre problemele majore ale asistenței medicale contemporane.  

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru se confruntă cu această realitate, existând o corelare strictă a 
acestor infecții cu structura arhitecturală, potențialul de îngrijire al spitalului, capacitatea de prevenire a 
infecțiilor și nu în ultimul rând cu nivelul de formare a personalului medico-sanitar.  

Prin raportare la cele antementionate, nevoia achizitionarii echipamentelor devine stringenta, 
intrucat atat personalul medical, cat si pacientii, sunt expusi unui risc masiv de a contacta infecții asociate 
asistenței medicale. 

Prin investițiile ce se au în vedere, impactul acestora asupra unitatii sanitare in integralitate, 
vizează:  

- implementarea unor măsuri de curățenie și dezinfecție eficiente în zonele de risc 
- evitarea contaminării încrucișate a pacienților 
- evitarea contaminării mediului 
- creșterea metodelor de diagnostic a infecțiilor asociate asistenței medicale și posibilitatea 

aplicării unui tratament corect. 

- cresterea adresabilitatii pacientilor si o organizare mai buna a activitatii, inclusiv in ceea ce 
priveste tratamentul pacientilor critici 

- diminuarea ratei infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM). 
- standardizarea practicilor privind curățenia și dezinfecția în zonele în care se desfășoară 

activități medicale; 
- reducerea costurilor directe si indirecte generate de perioadele suplimentare de spitalizare si, in 

extenso, utilizarea eficienta a resurselor; 
- îmbunătățirea organizării îngrijirilor și a strategiilor privind respectarea igienei; 
- distrugerea florei microbiene patogene sau condiționat patogene pentru desfășurarea în siguranță 

a actului medical și pentru evitarea contaminării pacienților și a personalului medico-sanitar; 

- promovarea punerii în practică a unor reguli clare, adaptate tuturor sectoarelor de activitate 
medicală. 
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Echipamentele ce vor fi achzitionate se vor integra cu cele existente in structurile spitalului si vor 
contribui la aplicarea unui act medical de calitate. Astfel, în sprijinul unei abordari coerente a crizei de 
sanatate publica, pentru a garanta accesul la o infrastructura medicala optima si, se impune achizitionarea 
echipamentelor ce fac obiectul prezentului proiect. 

Prin dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, proiectul propus contribuie la obiectivul si 
indicatorii investitiei PNRR, respectiv ”organizarea în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor 
structuri funcționale de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM determinate 
de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium dificile”, precum și ”definirea și dezvoltarea 
laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize microbiologice specializate”. 

Dotarile propuse vor contribui la îmbunataţirea sistemului de siguranta al pacientilor, precum si la 
cresterea capacitatii de a furniza servicii medicale de calitate, moderne si eficiente compatibile cu sistemele 
medicale U.E. Dotarea unitatii sanitare cu echipamentele specificate va oferi cerintele de calitate si 
siguranta pentru toate categoriile de dispozitive si a personalului medical, ceea ce va conduce la atragerea 
de personal bine pregatit datorita imbunatatirii conditiilor de munca, si implicit la imbunatatirea calitatii 
vietii. Beneficiarii finali ai acestor echipamente sunt reprezentati atat de pacienti, cat si de personalul 
medical. Echipamentele vor fi utilizate in parametri recomandati de producator si se vor respecta normele de 
utilizare si functionare ale acestora. Responsabilitatea utilizarii acestora va fi a personalului special 
desemnat in acest sens.  

 

Nr. 
crt. 

Denumirea echipamentelor/dotărilor /lucrărilor/ serviciilor UM 
Cantita

te 

Preț 
Unitar 

fără TVA 

Dotări/Echipamente       

1 

Sistem digital de monitorizare a protocolului de igienă a mâinilor 
pentru a prevenii infecțiile nosocomiale 

  1   

1.1 Dispenser inteligent manual buc 60.00 378.00 

1.2 Dispenser inteligent Touchless buc 60.00 530.00 

1.3 Senzor pentru dispensare buc 100.00 375.00 

1.4 Ecuson inteligent / cod culoare albastru buc 50.00 375.00 

1.5 Ecuson inteligent / cod culoare mov buc 50.00 375.00 

1.6 Ecuson inteligent / cod culoare galben buc 50.00 375.00 

1.7 Ecuson inteligent / cod culoare verde buc 50.00 375.00 

1.8 Ecuson inteligent / cod culoare albastru deschis buc 50.00 375.00 

1.9 Cutie depozitare ecusoane inteligente buc 20.00 200.00 

1.10 Senzori de presiune  buc 60.00 750.00 

1.11 Hub receptionare & transmitere date  buc 25.00 1,375.00 

1.12 Kit activare dispensare  buc 30.00 51.56 

1.13 Dispozitiv mobil pentru accesare date buc 30.00 10,000.00 

1.14 Dispozitiv de instruire procedura igiena maini buc 9.00 2,322.70 

1.15 Taxa de instalare, montare si punere in functiune Hardware. 
Mentenanta software  

buc 1.00 
500,000.0

0 

1.16 Licenta software 5 ani  buc 1.00 
2,800,000

.00 

2 Dispenser SMART servețele hartie buc 30.00 520.28 

3 Dispenser SMART hartie igienica buc 30.00 205.06 

4 Nebulizatoare cu ceata uscata buc 1 40,000.00 

5 Lampi UV (bactericidă) cu prezență umana, cu grilă buc 15 1,280.00 

6 Tratare aer cu Hepa 13, Ozon si UV buc 1 28,500.00 

7  Scaun transport pacient cu risc infectios buc 3 4,600.00 
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8 

8. Igiena spatiilor buc     

8.1 Masina de spalat mopuri si lavete 18Kg buc 1 67,000.00 

8.2 Uscator mopuri și lavete 25kg buc 1 36,888.00 

8.3 Sistem automat smart dozare detergenti buc 1 24,500.00 

8.4 Carucioare profesionale de curatenie din plastic tratat 
antibacterian 

buc 6 20,000.00 

8.5 Coada din aluminiu anodizat si suport platic tratat antibacterian 
pentru mop 

buc 90 45.90 

8.6 Carucioare transport deseuri buc 6 3,400.00 

9 

9. Igiena inventar moale       

9.1 Masina spalat rufe cu bariera septica 30 - 40Kg  buc 2 
123,700.0

0 

9.2 Sistem automat smart dozare detergenti buc  1 24,500.00 

 9.3 Uscator rufe 25 kg buc 1 65,610.00 

9.4 Calandru compact cu dispozitiv de alimentare, impachetare si 
stivuire lungime 2m 

buc 1 25,750.00 

9.5 Cabinet dispenser pentru lenjerie buc 2 79,925.00 

9.6 Cabinet dispenser pentru uniforme personal + personal bloc 
alimentar 

buc 3 155,250.0
0 

9.7 Cabinet dispenser returnare uniforme personal + perosnal bloc 
alimentar 

buc 3 59,800.00 

9.8 Cabinet dispenser pentru imbracaminte pacient buc 1 149,500.0
0 

9.9 Masa de citire buc 1 30,000.00 

9.10 Licenta software cabinete buc 1 20,000.00 

10 

10. Sterilizare       

 10.1 Autoclav maxim 23 - 24 l buc 2 23,493 

10.2 Sterilizator de plasmă 30L buc 
1 

131,175.0
0 

11 Masuta tratament cu 3 polite buc 6 1,671.00 

12 Troliu medicatie buc 8 9,976.50 

13 Carucior transport rufe curate/murdare buc 4 6,359.81 

14 Carucior servire alimente buc 4 3,445.58 

15 Sistem de microaerofilie si anaerobioza buc 1 59,575.00 

16 
Analizor automat microbiologie pentru identificare si testarea 
sensibilitatii la substante antimicrobiene  

buc 1 70,000.00 

17 
Sistem de diagnostic molecular (depistare micoorganisme și 
depistare rezistență) 

buc 1 300,000.0
0 

18 Centrifuga cu răcire buc 1 38,420.00 

19 Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiograma buc 1 4,989.00 

20 Frigider pentru reactivi buc 1 8,500.00 

21 Microscop binocular  buc 1 4,256.00 

22 Pipete semiautomate set 2 1,250.00 

23 
Hota de siguranta biologica cu flux laminar clasa II a 184 x 64 x 65 
cm 

buc 1 40,000.00 

24 

Sistem neutralizare deșeuri medicale solide 15kg/h buc 1 
674,900.0

0 

Echipament complet buc 1   

Container buc 1   

Panou de comandă buc 1   

Sistem de recirculare a apei buc 1   

Kit cuțite pentru minimum 6 luni buc 1   
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Compactor buc 1   

25 
Sistem neutralizare deșeuri medicale lichide din laborator 30L- 50 
L/h 

buc 1 
513,240.

00 

26 
Dispozitiv mobil automat de decontaminare cu emisie UV continuă/ 
ROBOT DEZINFECTIE UV-C 

buc 1 255.00 

27 Test rapid A+ B+ GDH 

cuti
e * 
25 

test
e 

25 cutii 750.00 

28 
Luminometru test rapid pentru detectarea și enumerarea nr. total 
de microorganisme + TESTE 

buc 1 15,252.00 

29 Mașină de spălat vase profesională buc 1 34,359.48 

30  Sistem automat smart dozare detergenti buc 1 24,500.00 

31 
Instalație apă sterilă, A.Bloc de prefiltrare apă format din 3 cartușe 
prefiltrat în trepte și B. filtru final/ capsulă microfiltrantă cu sau 
fără autoclavare 

buc 1 19,788.00 

32 Pense biopsie unică folosință tip aligator cu ac buc 200 32.00 

33 Câmpuri sterile buc 100 15.19 

34 Incubator cu încălzire/termostat buc 1 10,000.00 

35 Multi vortex cu 4 platforme buc 1 1,650.00 

36 Sistem recirculare aer cu UV buc 1 2,500.00 

37 Densiometru buc 1 4,989.00 

38 Analizor identificare prin metoda MALDI - TOF buc 1 
1,199,220

.00 

39 Congelator biomedical buc 1 15,500.00 

40 Distilator apă 4L/h buc 1 11,527.18 

41 PH - metru buc 1 3,631.00 

42 Microscop trinocular prevăzut cu cameră și fluorescență buc 1 55,462.19 

43 CONTAINER ACOMODARE APARATURĂ LABORATOR buc 1 
135,000.0

0 

44 
Sistem integrat de audit pentru instruirea și verificarea igienei 
mâinilor cu realitate augmentată 

buc 9 
100,000.0

0 

45 sistem de audit pentru dezinfecția suprafețelor buc 3 2,000.00 

46 audit aeromicrofloră buc 1 14,000.00 

47  Lavoar spalare medici din inox cu 1 posturi lungime 65/adâncime50 buc 6 6,875.00 

 
 Sistem digital de monitorizare a protocolului de igienă mâini, echipamente îmbunătățire Plan igienă 

mâini pentru a preveni infecțiile asociate asistenței medicale, formate din: 
 Dispensere inteligente Touchless pentru săpun de mâini, dezinfectant de mâini si prosop 

hartie 
 Senzori pentru dispersare 
 Ecusoane inteligent  
 Cutie depozitare ecusoane 
 Senzori presiune 
 Hub recepționare și transmitere date 
 Kiurit activare 
 Dispozitiv mobil accesare date 
 Licență software 
 Lavoar inox  
 Sistem integrat de audit pentru instruirea și verificarea igienei mâinilor cu realitate 

augmentată 
 

Igiena mâinilor face parte din Precauţiunile standard, ce se aplică de către întregul personal medical 
şi auxiliar în scopul reducerii riscului de diseminare şi transmitere a agenţilor patogeni, considerându-se că 
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principala cauză în producerea infecțiilor asociate asistentei medicale este mâna contaminată. O igienă 
corectă a mâinilor duce la: creşterea calităţii actului medical prin acurateţea tuturor operaţiilor, acţiunilor şi 
manevrelor efectuate în procesul de acordare a îngrijirii pacienţilor, diminuarea riscului de apariţie a 
infecțiilor asociate asistentei medicale şi, ca urmare, reducerea morbidităţii şi a mortalităţii datorate acestei 
cauze, scăderea duratei de spitalizare precum şi a costurilor suplimentare, prin aplicarea unei proceduri de 
profilaxie simple, sigure şi necostisitoare. CSPLIAAM elaborează un Program anual de îmbunătățire a igienei 
mâinilor, care este implementează la nivelul spitalului și care prevede planul de acțiune, responsabilii, 
indicatorii și resursele necesare îndeplinirii acestuia. Programul de îmbunătățire a igienei mâinilor este 
evaluat și analizat anual, care poate propune măsuri de îmbunătățire pentru anul următor. În scopul 
prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale este necesară efectuarea unei instruiri corespunzătoare și 
permanente a întregului personal medico-sanitar și auxiliar, în funcție de specificul activității fiecăruia. 
Consolidarea importanței igienei mâinilor trebuie să facă parte din fiecare instruire medicală. Educația în 
ceea ce privește elementele de bază ale spălării mâinilor nu poate fi subestimată, deoarece este un proces 
atât de important în eliminarea contaminării microbiene de pe suprafața mâinilor. Personalul medico-sanitar, 
fiind de multe ori sub o presiune imensă pentru a îndeplini multe îndatoriri, neglijează importanţa igienei 
mâinilor. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor contribuie la prevenirea și limitarea infecțiilor asociate 
asistenței medicale şi a infecţiilor cauzate de germeni rezistenți la antibiotice și care pot fi dificil de tratat, 
astfel prevenind prescrierea excesivă de antibiotice. 

Oportunitatea rezida in imbunătățirea igienei mâinilor la nivelul tuturor compartimentelor cu risc 
infecțios ridicat și al compartimentelor ale căror servicii sunt destinate pacienților internați (Bloc alimentar 
și Spălătorie) în vederea diminuării riscului de apariție a infecțiilor asociate asistenței medicale.  

 
 

 Echipamente neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală: 
 Sistem neutralizare deșeuri medicale solide - pentru inactivarea deșeurilor rezultate din 

activitatea medicală de la nivelul tuturor compartimentelor unității 
 Sistem neutralizare deșeuri medicale lichide din laborator - destinat Laboratorului de analize 

medicale 
 Autoclave - destinate Secțiilor medicale 
 Cărucioare transport deșeuri 

 
Conform Ordinului M.S. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare 

a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, medicul responsabil CSPLIAAM are ca atribuții 
supravegherea și controlul activității de triere, depozitare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase 
rezultate din activitatea medicală. 

În momentul de față, eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală de la nivelul unității se 
realizează prin incinerare de către un operator autorizat conform legislației în vigoare. Predarea deșeurilor 
se face de 3 ori/săptămână.  

Pe perioada pandemiei COVID-19, toate deșeurile au fost tratate ca deșeuri periculoase, fapt care a 
generat costuri suplimentare pentru unitate. 

Achiziționarea unor sisteme de neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală ar reduce 
costurile generate de colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor infecțioase . 

Frecvența preluării deșeurilor conform contractului determină necesitatea stocării deșeurilor la 
nivelul unității 48 de ore (termen conform Ordinului nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale), acest fapt reprezentând un 
potențial risc pentru mediu. 

La nivelul laboratorului de analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru se practică 
inactivarea deșeurilor prin sterilizare, adică decontaminarea deşeurilor periculoase cu aburi sub presiune, în 
autoclav. Acest proces poate avea un potențial impact negativ asupra mediului. 

Achiziționarea unor sisteme de tratare/neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală ar 
reduce impactul deșeurilor infecțioase asupra mediului, acestea dispunand de sisteme de prefiltrare 
integrată Hepa și sterilizarea condensului. 

Majoritatea țărilor lumii dezvoltă noi reglementări și linii directoare pentru a reduce costurile și 
impactul deșeurilor infecțioase asupra mediului, acordând o deosebită atenție Obiectivelor de Dezvoltare 
Durabilă (ODD) ale Națiunilor Unite, promovând astfel sterilizarea și tratarea deșeurilor medicale din spital la 
fața locului. 

Echipamentul de neutralizare deșeuri infecțioase se încadrează în politica de eficientizare și creștere 
a calității serviciilor medicale oferite de către Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, jud. Giurgiu, ceea ce 
permite realizarea actului medical la un nivel european. 
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Achiziționarea unor sisteme de tratare/neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală este în 
conformitate cu normele europene și reglementările legale în vigoare privind gestionarea deșeurilor rezultate 
din activitatea medicală : 

• Ordin nr.1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor 
rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de 

date privind deșeurile rezultate din activități medicale; 
• Hotărârea nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei 

cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 
Autoclavarea (inactivarea) deșeurilor rezultate din activitatea medicală reprezintă o cerință 

obligatorie în vederea respectării legislației în vigoare care reglementează activitatea oricărei unități 
sanitare. Deşeurile care necesită tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute sunt 
următoarele, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de 
evaluare a condiţiilor de funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică 
la temperaturi scăzute a deşeurilor medicale periculoase: deşeuri înţepătoare-tăietoare și deşeuri 
infecţioase. Deșeurile infecțioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase (substanţe şi preparate 
cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om 
ori la alte organisme vii), iar deşeurile înţepătoare-tăietoare reprezintă obiecte ascuţite care pot produce 
leziuni mecanice prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, 
dacă au fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase.  

Oportunitatea rezida in gestionarea corectă a deșeurilor rezultate din activitatea medicală reprezintă 
o 
componentă importantă în cadrul Planului de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale la 
nivelul oricărei unități medicale. Printr-o gestionare corectă și eficientă a deșeurilor se reduce riscul de 
diseminare a agenților patogeni atât în mediul intraspitalicesc, cât și în afara unităților sanitare. 

 
 Echipamente de decontaminare a aerului și suprafețelor: 

 Nebulizator cu ceață uscată - destinat Secțiilor medicale 
 Lămpi UV (bactericide) cu prezență umană, cu grilă - destinate Secțiilor medicale, Laboratorului 

de analize medicale, Laboratorului de explorări imagistice, Oficiului de servire masă 
 Aparate pentru filtrarea aerului (tratare aer cu Hepa 13, Ozon și UV)- destinat Compartimentului 

de diagnostic molecular (Laborator analize medicale) 
 Dispozitiv mobil automat de decontaminare cu emisie UV continuă- destinat Secțiilor medicale 
 Cărucioare profesionale de curățenie și accesorii - destinate compartimentelor cu grad ridicat de 

risc infecțios 
 

Curăţarea şi dezinfecţia însumează acele operaţii fizico-chimice de decontaminare (îndepărtare), în 
procent de 95 - 98% şi distrugere, în procent de 99,99%, a organismelor patogene (cu excepţia sporilor 
bacterieni). Curățarea este metoda prin care se asigură îndepărtarea fizică/chimică a microorganismelor de 
pe suprafețe, obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice. Dezinfecția 
reprezintă procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice 
suprafețe (inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici. Modalitățile de dezinfecție includ: 

a) dezinfecția cu raze ultraviolete, indicată în dezinfecția suprafețelor netede și a aerului în 
încăperile/spațiile destinate cazării pacienților, laboratoarelor, sali tratament, cabinete medicale, biroul de 
internări, spălătorie (zonă murdară), holuri de acces , oficiu servire masă pacienți , garderobă, spații de 
odihnă și vestiare și se utilizează în completarea măsurilor de curățare și dezinfecție chimică.  

b) dezinfecția prin mijloace chimice, care se realizează prin utilizarea produselor de dezinfecție 
avizate ca biocide sau notificate ca dispozitive medicale clasa II a și Il b, conform prevederilor legale în 
vigoare și care se aplică pe suprafețe, obiecte, care necesită dezinfecție, aparatură medicală, dispozitive 
medicale.  

c) nebulizarea cu dezinfectanți de nivel înalt 
Spitalul deservește atat pacienți cu tuberculoză, cât și pacienți cu alte afecțiuni pulmonare 

infecțioase a căror transmitere se face pe cale aeriană, prin strănut, tuse sau prin vorbit. Astfel, dezinfecția 
aerului și a suprafețelor joacă un rol important în prevenirea și limitarea transmiterii, atât la pacienții 
internați, cât și la angajații unității. 

Pentru dezinfecţia aerului se pot folosi atât mijloace fizice, cât şi mijloace chimice. Mijloacele fizice  
(lămpi cu radiații UV) nepenetrante reprezintă un mijloc de completare a măsurilor de curățenie și 
dezinfecție, având o acțiune limitată. Se indică în dezinfecția aerului și a suprafețelor netede. Lămpile cu UV 
pot fi fixe și mobile. 
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 Mijloace chimice reprezentate de aerosolizare (nebulizare). Această metodă permite pătrunderea 
particulelor de dezinfectant pe toate suprafețele cum ar fi mobilierul din încăpere, paturi și cazarmament 
(saltele, pături/pilote, perne). 

Oportunitatea rezida in faptul ca aceste echipamente sunt destinate asigurării condițiilor igienico-
sanitare (decontamiare suprafețe și aer) la nivelul unității în vederea limitării și prevenirii infecțiilor asociate 
asistenței medicale. 

 
 Asigurarea asepsiei la nivelul unității, prin: 

 Sterilizator de plasmă, destinat sectiilor medicale  
 Instalație apă sterilă, destinata compartimentului de bronhoscopie 
 Câmpuri sterile 
 Pense biopsie de unică folosință tip aligator, destinate compartimentului de bronhoscopie 

 
Asepsia reprezintă un complex de măsuri care împiedică pătrunderea sau contactul germenilor cu 

plaga operatorie prin disrugerea lor de pe toate obiectele ce intră în contact cu plaga. 
Sterilizarea este baza asepsiei şi reprezintă operațiunile prin care sunt distruse şi îndepărtate toate 

formele de microorganisme, inclusiv sporii (în funcție de metoda de sterilizare utilizată) de pe obiectele 
contaminate, rezultatul acestei operațiuni fiind starea de sterilitate. Metodele şi mijloacele de sterilizare 
folosite în practică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: să distrugă microorganismele şi sporii lor, să 
nu fie agresive pentru pacienţi şi personalul medical și să fie inerte asupra materialelor supuse sterilizării. 

Procedurile invazive, precum bronhoscopia, contribuie major la apariţia IAAM. Cea mai mică leziune 
poate constitui o poartă de intrare pentru agenții infecțioși. Infecțiile pot apărea dintr-un echipament 
medical contaminat, curățarea necorespunzătoare a locului de introducere sau propagarea microorganismelor 
din aproape în aproape. Procedurile invazive expun părțile interne ale corpului la mediul extern, 
instrumente, personalul medico-sanitar, toate acestea putând fi contaminate. Aceste proceduri pot permite 
pătruderea microflorei oportuniste a pacientului să pătrundă în situsuri unde pot produce infecții. 
Dispozitivele respiratorii, inclusiv jeturile nebulizante, care administrează oxigenul sau aerul și 
medicamentele oferă un mijloc de diseminare a microorganismelor în plămâni. Prin urmare, toate 
echipamentele respiratorii trebuie dezinfectate sau sterilizate zilnic sau să fie de unică folosință. 

Conform Ordinului M.S. 1761/ 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia 
şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi 
dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de 
nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei 
acestuia indiferent de tipul dispozitivelor medicale utilizate, unitatea sanitară trebuie să asigure calitatea 
optimă a sterilizării acestora astfel încât nivelul de siguranţă al pacienţilor să fie maxim. 

 
 Igiena lenjeriei, efecte pacienți și echipamente angajați, prin: 

 Mașină de spălat mopuri și lavete - destinată Spălătoriei unității 
 Sistem automat smart dozare detergenți - destinat Spălătoriei unității 
 Cărucioare transport lenjerie - utilizate de Secțiile medicale 
 Mașină spălat rufe cu barieră septică - destinată Spălătoriei unității 
 Uscătoare rufe-  destinate Spălătoriei unității 
 Calandru compact cu dispozitiv de alimentare, împachetare și stivuire- destinat Spălătoriei 

unității 
 
Echipamente destinate diminuării riscurilor apariției unor infecții asociate asistenței medicale 

datorate lenjeriei și efectelor asupra pacienţilor/personalului medical. 
Serviciile de spălătorie pentru unitãţile medicale sunt reprezentate de: colectare şi ambalare, 

transport, prelucrare, depozitare şi returnare a lenjeriei. Creșterea calității serviciilor și eficientizarea 
proceselor au scopul de a diminua riscurile pentru infecțiile asociate asistenței medicale, de a proteja 
pacienții și personalul şi de a preveni contaminarea mediului şi crearea confortului psihic al pacientilor şi 
personalului prin asigurarea un standard hotelier normal. 

Conform Ordinului M.S. nr. 1761 din 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, 
dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de 
curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în 
funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul 
eficienţei acestuia mopurile şi lavetele folosite se curăţă şi dezinfectează în maşinile de spălat din spălătoria 
unității, iar pentru asigurarea unei igienizării cât mai eficiente este de preferat uscarea termică 

 
 Igiena alimentară, prin:  
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 Mașină de spălat vase profesională - destinată Oficiului de servire masă 
 Sistem automat smart dozare detergenți - destinat Oficiului de servire masă 
 Cărucior transport hrană 

 
Organizarea activităților Blocului alimentar și a Spălătoriei au ca scop: prevenirea și limitarea 

infecțiilor asociate asistenței medicale, standardizarea practicilor privind igiena alimentului și asigurarea 
calității serviciilor de spălătorie, îmbunătățirea organizării privind respectarea igienei, distrugerea florei 
microbiene patogene sau condiționat patogene pentru desfășurarea în siguranță a actului medical și pentru 
evitarea contaminării pacienților și a personalului medico-sanitar,  îndepărtarea condițiilor ce pot favoriza 
existența și diseminarea agenților patogeni. Implementarea acestor reguli elimină/tratează următoarele 
riscuri: toxiinfecții alimentare, agravarea stării de sănătate a pacientului, risc de contaminare a personalului 
propriu, producerea de infecții asociate asistenței medicale, dezinfecția superficială a spațiilor și a tuturor 
suprafețelor, dezinfecția superficială a aerului. 

Trebuie asigurată prevenirea contaminării de orice fel a alimentelor destinate pacienților, deoarece 
calea digestivă este una din principalele căi de transmitere a bacteriilor, în special a celor cu rezistență la 
antibiotice. 

Oportunitatea rezida in faptul ca igiena alimentației urmărește prevenirea îmbolnăvirii şi menținerea 
sănătății prin aliment a pacienților internați, sens in care achizitionarea echipamentelor mentionate este 
esentiala. 
 
 
 Echipamente de control al igienei mâinilor, de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și pe 

suprafețe - Echipamente specifice CSPLIAAM: 
 Luminometru test rapid pentru detectarea și enumerarea numărului total de microorganisme-  
 Sistem de audit petru dezinfecția suprafețelor 
 Audit aeromicrofloră 

 
Testarea periodică a respectării procedurilor privind curățenia și dezinfecția la nivelul unității și a 

protocolului de igienizare mâini are ca scop evaluarea impactului măsurilor de control și prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. Prin monitorizarea continuă, eventualele abateri sunt corectate 
prompt și, astfel, efectele acestora diminuate. 

Conform Ordinului M.S. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare 
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare medicul responsabil CSPLIAAM are ca atribuții 
organizarea şi participarea la evaluarea eficienţei procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie prin recoltarea 
testelor de autocontrol. Rezultatele testărilor periodice au un rol esențial în evaluarea și eventuala corectare 
a măsurilor de prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale la nivelul unității. 

 
 

 Îmbunătățirea condițiilor de muncă la nivelul unității în vederea asigurării circumstanțelor 
necesare prevenirii apariției infecțiilor asociate asistenței medicale, prin: 

 Sistem troliu mobil, flexibil cu accesorii și părți superioare pentru medicamente .- destinate 
Secțiilor medicale 

 Troliu medicație.- destinate Secțiilor medicale 
 Măsuță tratament cu 3 polițe - destinate Secțiilor medicale 
 Scaun transport pacient risc infecțios - destinate Secțiilor medicale 

 
Mobilierul  și mijloacele de transport aflate în uz la nivelul unității necesită modernizare în vederea 

creșterii eficienței și calității serviciilor oferite. De asemenea, gradul ridicat de uzură poate afecta eficiența 
proceselor de curățare și dezinfecție, crescând riscul de persistare a agenților patogeni în urma efectuării 
acestora.   

Conform Ordinului M.S. 1761/ 2021 mobilierul  și mijloacele de transport trebuie supuse dezinfecției 
frecvent, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale. 

 
 Îmbunătățirea capacității și capabilității laboratorului de analize medicale, prin: 

 Container acomodare aparatură 
 Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II  
 Incubator cu încălzire/termostat 
 Multi vortex cu 4 platforme 
 Sistem recirculare aer cu UV 
 Densiometru 
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 Analizor identificare prin metoda MALDI - TOF 
 Congelator biomedical 
 Distilator apă 4L/h 
 PH - metru 
 Microspoc trinocular prevăzut cu cameră și fluorescență 
 Sistem de microaerofilie și anaerobioză 
 Analizor automat microbiologie pentru identificare și testarea sensibilității la substanțe 

antimicrobiene 
 Centrifugă 
 Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă 
 Frigider pentru reactivi 
 Microscop binocular 
 Pipete semiautomate 

 
Laboratorul deservește secțiile medicale I și II din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, la 

nivelul cărora sunt diagnosticați și tratați pacienți cu patologie pulmonară (infecție tuberculoasă, infecții 
pulmonare netuberculoase, neoplasme bronhopulmonare și tratamentul complicațiilor infecțioase pulmonare 
secundare). Astfel, este esențială asigurarea diagnosticului și tratamentului adecvat pentru infecțiile 
pulmonare netuberculoase. 

În vederea asigurării calității serviciilor medicale oferite la nivelul unității, trebuie controlat riscul de 
apariție a infecțiilor asociate asistenței medicale, de aceea diagnosticarea și tratarea corectă a acestora sunt 
esențiale. În vederea prevenirii apariției  infecțiilor asociate asistenței medicale la nivelul personalului, 
trebuie asigurate circuite funcționale pentru activitățile specifice compartimentelor/ structurilor, momentan 
circuitele la nivelul laboratorului fiind separate în timp, deoarece spațiul nu permite. 

În același context, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de analize medicale, prin 
dotarea cu echipamente specifice, însoțită de implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de 
interpretare (EUCAST), vor reduce din vulnerabilitățile sistemului de sănătate din România, prin creșterea 
calității rezultatelor obținute și vor contribui la integrarea rezultatelor monitorizărilor și a studiilor de 
cercetare la nivel european. 

 
 

 Supraveghere boli transmisibile, prin:  
 Teste rapide A+B+GDH Clostridium dificile - destinate Secțiilor medicale 

 
Conform H.G. nr. 657 din 2022 privind aprobarea conținutului și a metodologiei de colectare și 

raportare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile în Registrul unic de boli transmisibile furnizorii 
de servicii medicale, inclusiv laboratoarele, din sistemul public și privat, precum și cei din rețeaua sanitară 
aparținând altor ministere, inclusiv cei din unitățile de asistență socială, indiferent de forma de organizare, 
au obligația de a raporta bolile transmisibile. 

Clostridium difficile a devenit una dintre cele mai frecvente infecții ce poate fi dobândită 
intraspitalicesc, astfel este esențială existența unei posibilități de diagnosticare la nivelul unității. Această 
patologie a devenit  o problemă de asistență medicală publică, intrând în programul de supraveghere, 
prevenire și control al Ministerului Sănătății. Această abordare a fost determinată de incidența sa crescută în 
cadrul infecțiilor asociate asistenței medicale (infecții ce pot fi recunoscute clinic şi/ sau microbiologic, pe 
baza dovezilor epidemiologice ale contractării acesteia în timpul spitalizării). Cei mai importanți factori de 
risc pentru ICD (infecția determinată de Clostridium difficile) sunt reprezentați de terapia cu antibiotice, 
vârsta >65 de ani și spitalizarea prelungită, toți acești factori de risc fiind prezenți la majoritatea pacienților 
internați la nivelul unității noastre. 

Conform Ordinului M.S. 1101/ 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare 
a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, unitatea sanitară are obligația de a organiza 
activității de screening al pacienților în secții cu risc pentru depistarea colonizărilor/infecțiilor cu germeni 
multiplurezistenți, în conformitate cu prevederile programului național de supraveghere și control al 
infecțiilor asociate asistenței medicale. 

 
În masura in care structurile spitalului vor fi dotate la nivelul standardelor internaționale, aceste 

investiții vor conduce, pe termen lung, la consolidarea sistemului de sănătate din România și la reducerea 
impactului major pe care circulația germenilor multi rezistenți la antibiotice îl are. 

Rezultatele proiectului vor fi multiplicate si dupa finalizarea implementarii, urmarindu-se asigurarea 
permanenta a sigurantei pacientilor si a personalului medical, activitatile propuse prin proiect devenind în 
acest sens un exemplu de buna practica si pentru alte unitati sanitare. 
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Din punct de vedere organizational, UAT Judetul Giurgiu - Consiliul Judetean Giurgiu, dispune de 
structurile si capabilitatile necesare pentru a implementa cu succes proiectul propus, fapt ce rezulta in mod 
evident din experienta liderului de parteneriat in implementarea de proiecte cu finantare nerambursabila. 
Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru va realiza activitatea de implementare a proiectului prin externalizarea 
serviciului de management proiect. Persoanele desemnate in echipa de implementare a proiectului din 
partea spitalului Izvoru, vor coordona activitatea consultantilor. 

Complementar, nevoia de echipamente a fost stabilita de catre personalul medical specializat, ceea 
ce presupune ca fiecare echipament sau element al acestuia va satisface un ansamblu de conditii tehnice si 
cerinte tehnico-economice principale, cu scopul vadit de a imbunatati calitatea actului medical, prin 
cresterea competentelor personalului, cresterea complexitatii serviciilor medicale si, in final, cresterea 
satisfactiei pacientilor/apartinatorilor, cat si a personalului. 

 
Personalul propus de Solicitant în cadrul Unității de Implementare si monitorizare a Proiectului 

(U.I.P.) / echipa de implementare dispune de o vastă experiență în managementul proiectelor cu finantațare 
nerambursabila. In cazul in care una sau mai multe persoane nominalizate in UIP nu vor putea sa participe 
efectiv la implementarea proiectului, Consiliul Judetean Giurigu, prin structurile organizatorice, dispune de 
suficient personal cu experienta in derularea proiectelor din fonduri nerambursabile pentru inlocuirea 
acestora.  

Pentru desfasurarea in bune conditii a actului medical, cadrele medicale selectate pentru a utiliza 
echipamentele, vor beneficia de cursuri practice de informare si de manipulare a aparaturii. Se vor face 
traininguri de instruire, la care vor participa atat cadrele medii cat si medicii si vor fi sustinute de 
reprezentantii furnizorilor de la care vor fi achizitionate echipamentele. 

Cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticul si 
tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, considersa drept unele dintre masurile principale 
"organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase 
pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganism MDR si cu infectii cu 
Clostridium dificile", precum si definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de 
investigatii si analize microbiologice specializate". Aceste probleme, evidentiate si accentuate de trecerea 
recenta prin pandemia de COVID-19, necesita o rezolvare urgenta si durabila. 

 
Prin intermediul prezentului proiect, se va realiza alinierea la exigentele actuale, sens in care se va 

contribui masiv la prevenirea și combaterea infecțiilor. 
Din necesitatea asigurarii conditiilor optime pacientilor si cadrelor medicale si de asigurare a unui 

climat propice desfasurarii in bune conditii a actului medical, este oportuna si imperios necesara aceasta 
investitie, care va avea un impact pozitiv semnificativ asupra furnizarii serviciilor medicale, impact care se 
va mentine in mod durabil, pe termen mediu si lung. Rezultatele vor fi transferate catre alte unitaile 
sanitare, facand ca aceste entitati sa devina mai puternice si mai calificate pentru noi abordari integrate ale 
problemelor cu care se confrunta societatea. 

Valoarea totala a proiectului este justificata si fundamentata concret si corect, printr-o analiza din 
care reiese ca fondurile solicitate pentru finantare sunt corelate cu activitatile si indicatorii propusi. Toate 
dotarile au legatura directa cu obiectul investitiei si sunt esentiale in procesul de realizare a obiectivelor. 
Dotările vor fi mentinute în stare de funcționare cel puțin pe durata perioadei de garantie, dar nu mai 
devreme de 30 iunie 2026.  
 

Experienţa acumulată prin implementarea prezentului proiect va asigura o mai buna gestionare a 
riscului infectiilor asociate asistentei medicale în sistemul sanitar din judeţul Giurgiu şi va constitui punct de 
plecare pentru documentele programatice viitoare ale partenerilor proiectului propus, în sensul că va fi 
integrată ulterior în Strategia Judeţeană de Dezvoltare a Judeţului Giurgiu pentru perioada următoare. 
 

Transferabilitatea rezultatelor post-proiect se va efectua prin diseminarea rezultatelor proiectului şi 
valorificarea acestora după finalizarea lui, catre toti actorii relevanti (institutii publice, institutii din 
domeniul sanatatii, managementului situatiilor de urgenta, etc.). Transferul rezultatelor proiectului se va 
realiza şi către diverşi factori de decizie si organisme, potenţiali beneficiari responsabili din domeniul 
proiectului. Transferabilitatea rezultatelor se va realiza prin parteneriatul creat pentru implementarea 
proiectului. Tinand seama de situatia actuala a sistemului medical romanesc si implicit al Spitalului de 
Pneumoftiziologie Izvoru, dotarea cu aparatura medicala noua, la inalte standarde tehnologice, va 
reprezenta puctul de pornire si de reper pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din judetul Giurgiu, 
personalul medico-sanitar putand reprezenta adevarate persoane resursa pentru alte unitati medicale. Astfel,  
rezultatele proiectului vor putea fi diseminate si la nivelul altor spitale, printr-o potentiala colaborare cu 
Directia de Sanatate Publica.  
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3.3. Activități: 

 
A1 – Managementul proiectului 

Activitate ce se va derula pe intreaga durata de implementare a proiectului. 
La nivelul proiectului, va fi constituita o unitate de implementare si monitorizare a proiectului (UIP) / 

echipa de implementare, constituita din membri desemnati atat de catre solicitant, cat si de catre partener.  
 

Componenta UIP: 
CJ Giurgiu – lider: 

1. Manager de proiect; 
2. Asistent manager 
3. Responsabil cu achizitiile publice1;  
4. Responsabil cu achizitiile publice2; 
5. Responsabil tehnic; 
6. Responsabil financiar; 
7. Responsabil monitorizare contracte;  
8. Responsabil implementare electronică; 
9. Responsabil informare si publicitate - comunicare; 
10. Responsabil juridic; 
11. Responsabil arhivare; 
12. Responsabil corespondenta. 

 
 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru - partener: 
13. Asistent relația cu partenerul; 
14. Responsabil monitorizare;  
15. Asistent tehnic. 

 
UIP va fi functionala inainte de semnarea contractului de finantare. Pe parcursul procesului de 

identificare a structurii optime si constituire a unitatii de implementare si monitorizare a proiectului / 
echipei de implementare, va fi urmarita asigurarea respectarii si transpunerii cerintelor principiilor 
orizontale la nivelul managementului de proiect, prin asigurarea egalitatii de gen. Pentru asigurarea unui 
grad ridicat de performanta si know-how, fiecare partener isi va desemna membri in cadrul UIP. 

Atribuțiile și responsabilitățile vor fi stabilite prin intermediul Fișelor de Post. Ca și grad de 
implicare, proiectul a fost gândit în așa fel încât membrii să aibă responsabilități și atribuții în activități 
pentru care au competență. Fiecărui membru al echipei de proiect i se vor desemna clar atribuțiile și 
sarcinile pe care urmează să le îndeplinească în cadrul proiectului.  

Totodată, prin intermediul acestei activitati, se asigură managementul general al proiectului, 
monitorizarea și evaluarea internă, comunicarea internă și externă, legătura cu finanțatorul, cu respectarea 
principiului transparenței. 

Se vor organiza intalniri de lucru privind aspectele specifice implementarii proiectului, respectiv: 
metodologia de lucru, modul de comunicare si luare a deciziilor, responsabilitatile fiecarui membru al echipei 
de proiect, discutarea graficului de implementare si etapele de urmat pentru asigurarea implementarii cu 
succes a proiectului. 

In ceea ce priveste ocuparea pozitiilor mai sus enuntate, se vor respecta prevederile ghidului 
solicitantului, cu referire la studii si experienta specifica.  

Intrucat managementul proiectului se bazeaza pe stabilirea clara a responsabilitatilor membrilor 
echipei si pe respectarea riguroasa a clauzelor contractului de finantare, membrii UIP vor fi selectati in mod 
transparent, cu respectarea principiilor egalitatii de sanse si nediscriminarii, in raport de pregatirea 
profesionala si experienta specifica, astfel incat acestia sa aduca plus valoare proiectului, in procesul de 
implementare. 

In cadrul aceleiasi activitati, vor fi achizitionate si serviciile obligatorii, definite in ghidul 
solicitantului, respectiv Informare si publicitate si Audit financiar. 

In activitatea de Management vor fi implicati ambii parteneri. 
Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru va realiza activitatea de implementare a proiectului prin 

externalizarea serviciului de management proiect. Persoanele desemnate in echipa de implementare a 
proiectului din partea spitalului, vor coordona activitatea consultantului.  

 
 



   

  

17 

 

A2 – Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, prin realizarea achizitiilor prevazute in 
bugetul proiectului 

In scopul dotarii unitatii sanitare cu echipamentele si utilajele necesare prevenirii si combaterii 
IAAM, este necesara derularea unor proceduri de achizitie publica in conformitate cu legislatia aplicabila. 

In acest sens, se vor elabora documentatiile de atribuire necesare achizitionarii echipamentelor 
preavazute in bugetul proiectului si in planul de achizitii. 

Activitatea a fost prevazuta a se derula pana in luna 10  de implementare (noiembrie 2023), luna in 
care se estimeaza livrarea si punerea echipamentelor in functiune.  

Se vor propune mecanisme de asigurare a egalitatii de sanse si de gen si se va promova principiul  
nediscriminarii, cat si crearea de facilitati/adaptarea infrastructurii/echipamentelor pentru accesul 
persoanelor cu dizabilitati. Se vor promova activitati inovative, tehnologii curate prin excelenta si servicii 
nepoluante, fara efecte nocive asupra mediului, iar toate echipamentele achizitionate prin proiect vor 
respecta conditiile specifice in privinta protectiei mediului, conform legislatiei in vigoare.  

Se vor demara acțiuni specifice de implementare a proiectului care constau în derularea de proceduri 
de achiziție publică cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în special cele cu privire la:  

- achiziționarea din fonduri publice, produse, lucrări sau servicii, procedura de achiziţie fiind cea 
prevăzută de legislația în vigoare privind achiziţiile publice;  

- conformitatea referitoare la echipamentele/dotărilor și serviciilor achiziționate. 
 

 UAT Judetul Giurgiu, in calitate de ordonator principal de credite, va realiza toate procedurile de 
achizitie publica necesare contractarii bunurilor si serviciilor. Echipamentele vor fi livrate si puse in 
functiune la sediul partenereului, iar ulterior, acestea vor fi transferate / cedate in baza unuui contract de 
comodat, catre  Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru. 

In calitatea sa de ordonator principal de credite, UAT Judetul Giurgiu, va asigura sprijinul necesar 
bunei sustenabilitati a proiectului în condiţiile impuse de PNRR, atat din punct de vedere tehnic, cat si din 
punct de vedere financiar.  

Achizitia serviciilor de consultanta in management de proiect intra in sarcina Spitalului 
Pneumoftiziologie Izvoru. In acest sens, spitalul va realiza activitatea de implementare a proiectului, prin 
intermediul contractului cu acest obiect. 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, beneficiar direct al acestui proiect, va utiliza echipamentele 
achizitionate potrivit destinatiei lor si va asigura mentenanta necesara mentinerii acestora in parametri 
tehnici corespunzatori. La orice reparatie executata se vor folosi numai piese noi, de origine si materiale 
tehnice certificate/omologate si agreate de producator, conform legislatiei in vigoare. Toate piesele de 
schimb/ materialele consumabile ce vor fi achizitionate in perioada post-implementare vor respecta cerintele 
tehnice si de calitate ale producatorului echipamentului. 

Specificatiile tehnice vor fi stabilite de catre partenerul Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru. In egala 
masura, acesta va sprijini in activitatea de elaborare a documentatiei de atribuire, in integralitate, fiind in 
masura sa intrepinda aceasta activitate, intrucat reprezentantii sai cunosc in detaliu atat nevoia, cat si 
amplasamentul, compartimentarile existente, fluxurile etc. In egala masura, partenerul va propune membri 
in atat in comisiile de evaluare a ofertelor, cat si in comisiile de receptie. 
  

Resurse umane implicate: toata echipa de implementare 
 
 
A3 – Informare si publicitate  
Fiind o activitate ce are ca scop asigurarea vizibilitatii proiectului, activitatea de informare si 

publicitate se va desfasura pe intreaga durata de implementare a proiectului. 
In acest sens, vor fi respectate măsurile de publicitate și informare descrise la nivelul Manualului de 

Identitate Vizuală pentru Planul Național de Redresare și Reziliență Măsurile. 
 Astfel, este important ca rezultatele obtinute prin intermediul sprijinului financiar, să fie aduse în 

atenția publicului larg și cetățenii să cunoască modul în care sunt investite resursele financiare. 
In concluzie, se vor contracta servicii specializate de informare si publicitate, pentru implementarea 

măsurilor de informare şi comunicare în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin PNRR. 
Pentru asigurarea vizibilității proiectului în perioada de implementare vor fi intreprinse următoarele 

acțiuni: 
 Publicarea de anunţuri de presă la începutul, la jumatatea și la finalizarea proiectului, în 

vederea promovării acestuia și prezentării stadiului de implementare; 
 Realizarea și montarea de panouri publicitare (2 panouri temporare și 1 panou permanent); 
 Se vor realiza 500 de afișe în vederea asigurării vizibilității proiectului; 
 Roll-up - 2 buc.; 
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LUNA 1 LUNA 2 LUNA 3 LUNA 4 LUNA 5 LUNA 6 LUNA 7 LUNA 8 LUNA 9 LUNA 10 LUNA 11 LUNA 12 LUNA 13 LUNA 14 LUNA 15

A1 - Managementul proiectului

A2 - Dotarea Spitalului Judetean de Urgenta, prin realizarea achizitiilor prevazute in bugetul proiectului

A3 - Informare si publicitate

A4 - Auditul financiar

Activitate
AN 1 (2023) AN 2 (2024)

         Autocolante – 300 buc 
 
In egala masura, partenerii vor publica pe site-urile proprii, informatii referitoare la proiect. 
Toate materialele de informare și publicitate vor urmări promovarea MRR/PNRR și a proiectului. 
 
In acest context, dupa momentul semnarii contractului de finantare, membrii UIP / echipei de 

implementare vor proceda la elaborarea planului de informare si publicitate, prin intermediul caruia se va 
urmari facilitarea procesului de operationalizare a evenimentelor si actiunilor proiectului, astfel incat sa 
contribuie la cresterea gradului de informare a modului in care proiectul contribuie la dezvoltarea 
structurilor sanitare. 

 
A4 – Auditul financiar al proiectului 
Pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a implementarii proiectului, atat in conformitate cu 

prevederile Ghidului Solicitantului, cat si in conformitate cu prevederile legislatiei nationale si europene in 
vigoare, se vor contracta servicii de audit financiar. In consecinta, activitatea se va derula pe intreaga 
perioada de implementare a proiectului. 

Pentru realizarea acestei activitati se va realiza achizitia serviciului de auditare financiara a 
proiectului, atat in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, cat si in conformitate cu prevederile 
legislatiei nationale si europene in vigoare in vigoare la data demararii procedurii.  

Auditarea reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorul financiar, a 
unei opinii asupra situatiilor financiare si a documentelor ce fac obiectul instrumentelor de plata la nivelul 
PNRR, in conformitate cu standardele de audit. 

Activitatea de auditare financiara a proiectului se va realiza in concordanta cu termenii de referinta 
pentru verificarea cheltuielilor din contractul de finantare si a Standardului International pentru Servicii 
Conexe (ISRS) 4400. 

Prin intermediul serviciilor de audit financiar, se verifică dacă:  
- fondurile au fost cheltuite în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate în contractul de 

finanţare; 
- cheltuielile solicitate la plată sunt reale, exacte şi eligibile. 
Activitatile de auditare a cheltuielilor vor include: 
 Punerea la dispozitia auditorilor de catre membrii UIP a tuturor documentelor aferente 

cheltuielilor din cadrul proiectului; 
 Verificarea de catre auditori a corectitudinii inregistrarilor contabile, precum si verificarea 

respectarii legislatiei aplicabile in vigoare; 
 Emiterea de catre auditori a raportului de audit aferent verificarii cheltuielilor aferente 

proiectului, precum si a recomandarilor de corectare, daca va fi cazul, pentru fiecare cerere de 
rambursare/prefinantare/plata depusa in cadrul proiectului. 

Serviciile vor asigura activitatea de examinare, în vederea exprimarii de catre auditorul financiar, a 
unei opinii asupra situațiilor financiare si a documentelor ce fac obiectul tuturor 
rambursarilor/prefinantarilor/ cererilor de plata, în conformitate cu standardele de audit. 

Se va  realiza un  raport de audit financiar, atât intermediare, respectiv pentru fiecare cerere de 
rambursare aferentă proiectului, cât si un raport de audit financiar final. 

Informatiile necesare pentru elaborarea raportului de audit final vor fi furnizate pe intreaga perioada 
de implementare a proiectului, de catre membrii UIP ai ambilor parteneri.  

 
 
 

 
 

 
 

3.4 Riscuri: 
 
Pe durata implementarii proiectului, se va asigura cel mai eficient management al riscurilor, sens in care, 
inca din faza scrierii proiectului, s-a procedat la identificarea potentialelor amenintari. 
 

Nr. 

crt. 
Riscul identificat Măsurile de atenuare a riscului 

1.  Riscul apariţiei unor disfuncţionalităţi în procesul Probabilitate – medie 



   

  

19 

 

de achizitii, ca urmare a cresterii preturilor Impact – mediu 

In vederea evitarii acestei potentiale situatii, 

procedurile de achizitii vor prevede cerinte clare 

cu privire la faptul ca preturile sunt 

nemodificabile. 

Se vor include clauze specifice in procedurile de 

atribuire. 

Asigurarea condițiilor pentru sprijinirea liberei 

concurențe pe piață, în vederea obținerii unui 

număr cât mai mare de oferte conforme in cadrul 

procedurilor de achiziție 

2.  Riscul ca la nivelul legislației naționale / EU să se 

înregistreze modificări pe parcursul implementării 

proiectului – Risc extern. 

Prin astfel de modificări legislative se poate 

produce un dezechilibru în cadrul derulării 

proiectului în situația în care adaptarea rapidă la 

noile reglementări nu este efectuată. 

Probabilitate – medie 

Impact – mediu 

Responsabilitatea de a fi la curent și de a fi în 

permanență informat cu privire la modificările 

legislative intră în sfera atribuțiilor tuturor 

membrilor UIP, precum şi a consultanţilor 

implicaţi în implementarea proiectului. Aceștia 

vor propune soluții ce fac obiectul bunei 

implementări a proiectului, în situația în care 

apar modificări legislative. 

Toți cei vizati vor efectua o monitorizare 

permanentă a legislației aplicabile proiectului 

3.  Riscul de a exista intarzieri in procesul de livrare 

a echipamentelor 

Probabilitate - medie 

Impact: mare 

In vederea evitarii acestei situatii, procedurile de 

achizitii vor prevede cerinte clare cu privire la 

termenele de livrare, pe care furnizorii le vor 

asuma. Complementar, contractul de furnizare va 

avea clauze privind daune-interese si penalitati 

de intarziere. 

Dupa semnarea contractului de furnizare, se va 

tine legatura cu furnizorul, prin intermediul de 

adrese scrise, pentru confirmarea periodica a 

respectarii termenelor asumate 

Experienta dobandita in urma proiectelor 

anterioare va juca un rol extrem de important in 

aceasta directie. 

4.  Riscul apariției  unor contestații la procedurile de 

achiziții publice, fapt ce poate conduce la 

întârzieri în implementare  

Probabilitate – medie 

Impact – mediu 

Riscul se diminuează prin: 

- aplicarea unei proceduri transparente și 

eficiente de achiziție.  Documentația de atribuire 

va fi realizată în strictă conformitate cu cerințele 
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justificate ale proiectului, cu respectarea 

specificațiiloa serviciilor/produselor 

achiziționate, precum și cu respectarea legislatiei 

în vigoare.  

Inca de la momentul demararii proiectului, 

Unitatea de Implementare si monitorizare a 

proiectului / echipa de implementare va începe 

sa lucreze la specificatiile tehnice si pregatirea 

procedurii. 

Expertii vor avea timp sa verifice documentele 

atât sub aspectul relevantei, completitudinii, 

corectitudinii cat si sub aspectul asigurarii 

egalitatii de sanse. Anunturile publice cu privire 

la procedurile de achizitie vor fi lansate din timp, 

pentru a avea o marja de timp în cazul activarii 

riscului de contestatie, astfel încât, chiar daca 

vor exista contestatii, acestea nu vor întârzia 

implementarea proiectului. 

Experienta dobandita in urma proiectelor 

anterioare va juca un rol extrem de important in 

aceasta directie. 

5.  Riscul apariției unor modificări de natură 

internă/organizațională a Beneficiarului 

Probabilitate – mică 

Impact - mic  

Beneficiarul va întocmi toate documentele de 

informare către finanțator cu privire la 

modificările survenite și se vor lua măsuri de 

înștiințare a modificărilor. 

Experienta dobandita in urma proiectelor 

anterioare va juca un rol extrem de important in 

aceasta directie. 

6.  Posibilitatea aplicării anumitor corecţii financiare Probabilitate – mică 

Impact – mare 

Responsabilul financiar şi responsabilul cu 

achizițiile publice, vor supraveghea în mod 

deosebit acele activităţi care pot genera 

aplicarea de corectii financiare.  Se vor realiza 

analize detaliate privind încadrarea cheltuielilor 

proiectului in prevederile documentelor 

programatice, precum și a condițiilor 

contractuale prevăzute în contractul de finanțare. 

Experienta dobandita in urma proiectelor 

anterioare va juca un rol extrem de important in 

aceasta directie. 

7.  Neimplementarea proiectului pana la data limită 

de implementare  

Probabilitate – mica 

Impact – mediu 

Acest risc se afla in stransa legatura cu riscul nr. 
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3. Prin evitarea riscului de mai sus, probabilitatea 

neimplementarii in termen este una redusa. 

Asigurarea faptului ca echipamentele vor fi livrate 

in termenele stabilite, sens in care 

implementarea se va realiza la termen, sau chiar 

inainte de data limita. 

8.  Situatia de forta majora în care fluctuatia 

economica poate conduce la suspendarea 

contractului de finantare. 

Probabilitate - mica 

Impact: mare 

Avand un management financiar adecvat si 

respectand regulile economice, implementarea 

proiectului va fi asigurata ajungand la un minim 

de riscuri cu privire la cresterea unor sume 

considerabile de bani pentru desfasurarea 

proiectului precum si riscurile neindeplinirii 

obiectivelor. Raportarea permanenta a executiei 

bugetare, existenta unui cash-flow adecvat si cu o 

respectare precisa a graficelor de rambursare va 

contribui la o atenuare a riscurilor de 

incapacitatea de plata. 

 
 

3.5. Inovare: 
 

Toate echipamentele vor fi autorizate în conformitate cu prevederile legale în vigoare, fiind însoțite 
de   documentaţia tehnică, ce cuprinde toate datele privind caracteristicile, modul de utilizare şi 
de întreţinere pentru aceste aparate, cu scopul de a fi asigurată o acţiune eficace şi lipsită de nocivitate. Vor 
dispune de cele mai noi tehnologii in materie. 

Investitiile (dotarile) mentionate vor fi furnizate potivit standardelor de calitate internationale 
specifice.  
Achizitia echipamentelor medicale va permite reducerea deseurilor si a altor elemente si factori legati de 
poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. Prin implementarea proiectului, care presupune achizitia de 
dotari, va scadea consumul de resurse materiale si naturale, prin utilizarea optima a acestora, reducandu-se 
astfel efectele negative asupra mediului inconjurator. 

Achizitia echipamentelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea 
durabila, prin minimizarea efectelor adverse asupra mediului. 

Studiile de specialitate relevă faptul că direcția fluxului de aer, temperatura și umiditatea aerului din 
unitățile sanitare reprezintă elemente extrem de importante în influențarea răspândirii infecțiilor 
nosocomiale.  

Pe lângă acestea, cele mai multe dintre sursele infecțiilor nosocomiale în spitale au fost identificate 
la nivelul așternuturilor, al instrumentelor medicale, precum și alte dispozitive utilizate de personalul din 
cadrul unităților medicale.  

Asigurarea unui mediu spitalicesc în care să fie redus la minimum riscul infecțios prin dotarea cu 
echipamente și dispozitive medicale specifice, va conduce la siguranța acordării îngrijirilor medicale 
pacienților internați în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru.  

Echipamentele ce se doresc a se achizitona prin intermediul proiectului au în vedere asigurarea 
decontaminării și dezinfecției fără risc pentru personal, înlăturarea erorilor umane în activitățile de 
dezinfecție și sterilizare prin automatizarea completă a procesului, asigurând în acest fel curățarea în 
profunzime a microorganismelor și garantând un mediu curat și propice desfășurării în condiții optime  a 
activității medicale. 

Proiectul are un caracter inovativ, prin acesta fiind introduse in activitatea desfasurata in sectorul 
medical, cele mai moderne tehnologii in materie de utilaje utilizate in aceasta ramura a economiei. 

De asemenea, prin realizarea acestei investitii, se contribuie la modernizarea de ansamblu a 
sectorului medical din Judetul Giurgiu, dar si la reducerea decalajelor tehnologice si economice din zona, 
prin introducerea progresului si ridicarea nivelului tehnic de dotare.  
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 Sistem digital de monitorizare a protocolului de igienă mâini 
Igiena mâinilor face parte din Precauţiunile standard, ce se aplică de către întregul personal medical şi 
auxiliar în scopul reducerii riscului de diseminare şi transmitere a agenţilor patogeni, considerându-se că 
principala cauză în producerea infecțiilor asociate asistentei medicale este mâna contaminată. CSPLIAAM 
elaborează un Program anual de îmbunătățire a igienei mâinilor, care este implementează la nivelul 
spitalului și care prevede planul de acțiune, responsabilii, indicatorii și resursele necesare îndeplinirii 
acestuia. Programul de îmbunătățire a igienei mâinilor este evaluat și analizat anual, care poate propune 
măsuri de îmbunătățire pentru anul următor. În scopul prevenirii infecțiilor asociate asistentei medicale este 
necesară efectuarea unei instruiri corespunzătoare și permanente a întregului personal medico-sanitar și 
auxiliar, în funcție de specificul activității fiecăruia. 
 

 Echipamente neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală 
În momentul de față eliminarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală de la nivelul unității se 
realizează prin incinerare de către un operator autorizat conform legislației în vigoare. Predarea deșeurilor 
se face de 3 ori/săptămână.  
Pe perioada pandemiei COVID-19, toate deșeurile au fost tratate ca deșeuri periculoase, fapt care a generat 
costuri suplimentare pentru unitate. 
Deșeurile medicale, și în special deșeurile medicale infecțioase, au devenit o urgență globală. 
Majoritatea țărilor lumii dezvoltă noi reglementări și linii directoare pentru a reduce costurile și impactul 
deșeurilor infecțioase asupra mediului, acordând o deosebită atenție Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD) ale Națiunilor Unite. Efectul cumulat al acestor orientări îi face pe legiuitori să promoveze sterilizarea 
și tratarea deșeurilor medicale din spital la fața locului.  
La nivelul laboratorului de analize medicale al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, jud. Giurgiu se practică 
inactivarea deșeurilor prin sterilizare, adică decontaminarea deşeurilor periculoase cu aburi sub presiune, în 
autoclav. Acest proces poate avea un potențial impact negativ asupra mediului. 
Achiziționarea unor sisteme de tratare/neutralizare deșeuri rezultate din activitatea medicală ar reduce 
impactul deșeurilor infecțioase asupra mediului, acestea dispunand de sisteme de prefiltrare integrată Hepa 
și sterilizarea condensului. 
Majoritatea țărilor lumii dezvoltă noi reglementări și linii directoare pentru a reduce costurile și impactul 
deșeurilor infecțioase asupra mediului, acordând o deosebită atenție Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă 
(ODD) ale Națiunilor Unite, promovând astfel sterilizarea și tratarea deșeurilor medicale din spital la fața 
locului. 
Echipamentul de neutralizare deșeuri infecțioase se încadrează în politica de eficientizare și creștere a 
calității serviciilor medicale oferite de către Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, jud. Giurgiu, ceea ce 
permite realizarea actului medical la un nivel european. 
Autoclavarea (inactivarea) deșeurilor rezultate din activitatea medicală reprezintă o cerință obligatorie în 
vederea respectării legislației în vigoare care reglementează activitatea oricărei unități sanitare. Deşeurile 
care necesită tratarea prin decontaminare termică la temperaturi scăzute sunt următoarele, în conformitate 
cu Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1279/2012 privind aprobarea Criteriilor de evaluare a condiţiilor de 
funcţionare şi monitorizare a echipamentelor de tratare prin decontaminare termică la temperaturi scăzute a 
deşeurilor medicale periculoase: deşeuri înţepătoare-tăietoare și deşeuri infecţioase. Deșeurile infecțioase 
sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase (substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme 
viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii), iar 
deşeurile înţepătoare-tăietoare reprezintă obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice prin înţepare 
sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au fost în contact cu fluide 
biologice sau cu substanţe periculoase.  
 

 Echipamente de decontaminare a aerului și suprafețelor 
Curăţarea şi dezinfecţia însumează acele operaţii fizico-chimice de decontaminare (îndepărtare), în procent 
de 95 - 98% şi distrugere, în procent de 99,99%, a organismelor patogene (cu excepţia sporilor bacterieni). 
Curățarea este metoda prin care se asigură îndepărtarea fizică/chimică a microorganismelor de pe suprafețe, 
obiecte sau tegumente, odată cu îndepărtarea prafului și a substanțelor organice. Dezinfecția reprezintă 
procedura de distrugere a majorității microorganismelor patogene sau nepatogene de pe orice suprafețe 
(inclusiv tegumente), utilizându-se agenți fizici și/sau chimici. 
 
 

 Asigurarea asepsiei la nivelul unității 
Asepsia reprezintă un complex de măsuri care împiedică pătrunderea sau contactul germenilor cu plaga 
operatorie prin disrugerea lor de pe toate obiectele ce intră în contact cu plaga. 
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Sterilizarea este baza asepsiei şi reprezintă operațiunile prin care sunt distruse şi îndepărtate toate formele 
de microorganisme, inclusiv sporii (în funcție de metoda de sterilizare utilizată) de pe obiectele 
contaminate, rezultatul acestei operațiuni fiind starea de sterilitate. Metodele şi mijloacele de sterilizare 
folosite în practică trebuie să corespundă următoarelor cerinţe: să distrugă microorganismele şi sporii lor, să 
nu fie agresive pentru pacienţi şi personalul medical și să fie inerte asupra materialelor supuse sterilizării. 
Procedurile invazive, precum bronhoscopia, contribuie major la apariţia IAAM. Cea mai mică leziune poate 
constitui o poartă de intrare pentru agenții infecțioși.  
 

 Echipamente de control al igienei mâinilor, de evidențiere a încărcăturii microbiologice în 
aer și pe suprafețe 

Testarea periodică a respectării procedurilor privind curățenia și dezinfecția la nivelul unității și a 
protocolului de igienizare mâini are ca scop evaluarea impactului măsurilor de control și prevenire a 
infecţiilor asociate asistenţei medicale. Prin monitorizarea continuă, eventualele abateri sunt corectate 
prompt și, astfel, efectele acestora diminuate. 
 

Dupa cum se poate observa, se vor achiztiona echipamente de ultime generatie, facand parte din 
spectrul inovarii in materie de IAAM. 
 
 
 

IV. Principii orizontale: 
4.1. Dubla finanțare 

 
Pentru a se evita posibilitatea apariției situației dublei finanțări, situație ce încalcă prevederile art. 9 

din Regulamentul PNRR și ale art. 191 din Regulamentul financiar, regăsim oportună menționarea proiectelor 
din domeniul vizat de prezenta aplicatie, aferente ultimilor 5 ani:  
 

Elementele ce sunt achiziționate în cadrul proiectului prezentat sunt identificate ca fiind destinate 
reducerii si prevenirii IAAM. 
  
 Informațiile stipulate în cadrul acestei secțiuni îndeplinesc cerintele, astfel ca, pentru acţiunile din 
proiectele de mai sus nu se solicită finanțare prin prezenta cerere, respectiv prezenta cerere de finanțare nu 
face obiectul situației de dublă finanțare. 
 

Program de 
finanţare 

Titlu proiect Solicitant Rezumat proiect 
Data de 

începere a 
proiectului 

Data de 
finalizare 

a 
proiectului 

Valoare 
totala 

eligibila  

Programul 
Operaţional 
Infrastructură 
Mare 
2014+2020 

“Dotare 
medicală 
performantă 
pentru 
STOPare 
COVID 19 la 
nivelul 
județului 
Giurgiu - CO-
STOP”, cod 
SMIS 2014+ 
138250 

JUDEŢUL 
GIURGIU 

Obiectivul general al 
proiectului consta in 
consolidarea 
capacitaþii de 
gestionare a cazurilor 
de infecþie cu virusul 
SARS-CoV-2 a 
Spitalului Judetean de 
Urgenta Giurgiu prin 
dotarea cu 
echipamente 
medicale, 
echipamente de 
protectie si materiale 
sanitare, care sa 
conduca la un raspuns 
în timp util si eficient 
in contextul crizei 
COVID-19. 

01.02.2020 30.09.2022 
 

11.064.542,07  
lei 
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Programul 
Operaţional 
regional 
2014-2020 

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

JUDEŢUL 
GIURGIU 

Obiectivul general al 
proiectului vizează 
creșterea calității 
serviciilor medicale 
oferite de Spitalul 
Județean de Urgență 
Giurgiu și a gradului 
de accesibilitate a 
populației deservite la 
standardele impuse de 
normele europene 
specifice. 
Obiectivele specifice 
ale proiectului:  
1. Consolidarea 
calității și eficacității 
serviciilor furnizate 
prin dotarea cu 
echipamente 
performante a 
Ambulatoriului 
Spitalului Județean de 
Urgență Giurgiu;  
2. Diminuarea duratei 
de spitalizare a 
pacienților internați 
care nu necesită 
îngrijire medicală 
permanentă prin 
dotarea 
Ambulatoriului 
Spitalului Județean de 
Urgență Giurgiu cu 
aparatură 
performantă;  
3. Scaderea timpului 
de diagnosticare și 
tratament, precum și 
prevenție/depistare 
precoce a bolilor prin 
dotarea 
Ambulatoriului 
Spitalului Județean de 
Urgență Giurgiu;  
4. Modernizarea 
infrastructurii pentru 
îmbunătățirea 
accesului fizic pentru 
persoanele cu 
dizabilități;  
5. Scăderea 
consumurilor 
energetice și 
creșterea 
performanței 
energetice a clădirii; 
6. Execuția lucrărilor 
de reabilitare, 
modernizare și 
extindere 

01.07.2018 30.06.2023 
 

11.042.161,51 
lei 
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ambulatoriu. 

 
 
 

4.2. Proiectul propune măsuri clare referitoare la respectarea principiului egalitate de șanse și  egalității de 
gen 

 
In cadrul proiectului propus, se respecta principiul egalitatii de gen, urmand Constitutia Romaniei, 

Legea nr. 202/2002, Strategia nationala in domeniul egalitatii de sanse intre femei si barbati, Directiva 
2000/43/CE de punere in aplicare a principiului egalitatii de tratament intre persoane, fara deosebire de rasa 
sau origine etnica, Directiva 2006/54/CE privind principiul egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament 
intre barbati si femei in materie de incadrare in munca, Directiva 2000/78/CE privind crearea unui cadru 
general in favoarea egalitatii de tratament in ceea priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca 
Directiva 2010/41/UE privind aplicarea principiului egalitatii de tratament intre barbatii si femeile care 
desfasoara o activitate independenta si de abrogare a Directivei 86/613/CEE, Directiva 2006/54/CE privind 
punerea in aplicare a principiului egalitatii de sanse si al egalitatii de tratament intre barbati si femei in 
materie de incadrare in munca si de munca, Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalitatii de 
tratament intre femei si barbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii. 

Proiectul a luat in considerare principiul egalitatii de gen inca de la elaborarea Cererii de Finantare,  
acordand tratament egal între femei si barbati, în cadrul relatiilor de munca de orice fel. In acelasi timp, va 
tine cont de acest principiu in implementarea tuturor activitatilor. De asemenea, mentionam faptul ca in 
realizarea achizitiilor prevazute in proiect, se va respecta acest principiu, in conformitate cu prevederile 
legislatiei in vigoare. 

Beneficiarul s-a asigurat inca de la scrierea proiectului ca nu exista conditii discriminatorii în 
modalitatea de implementare a proiectului, acordand o atentie deosebita respectarii acestui prinicpiu pe 
parcursul derularii proiectului. 

Formarea UIP / echipei de implementare este în conformitate cu politicile si reglementarile actuale 
pentru eliminarea diferentelor, excluderii, restrictiilor sau preferintelor bazate pe rasa, nationalitate, etnie, 
limba, religie, statut social, credinta, sex, orientare sexuala, vârsta, dizabilitate, boala cronica 
netransmisibila, infectie cu HIV sau orice alt criteriu (O.U.G nr. 137/2000). 

În cadrul proiectului, se va respecta tema orizontala a nediscriminarii, iar selectia membrilor unitatii 
de implementare si monitorizare a proiectului / echipei de implementare este transparenta si 
nediscriminatorie. Nediscriminarea este o parte importanta si esentiala a activitatilor proiectului.  

Proiectul se adreseaza tuturor tipurilor de persoane care pot participa în mod egal la activitatile 
proiectului, astfel încât nu exista bariere în calea egalitatii de sanse.  

De asemenea, mentionam faptul ca in realizarea achizitiilor prevazute in proiect, se va respecta 
acest principiu, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare. Pentru atingerea obiectivelor proiectului 
se va folosi un limbaj adecvat pentru redactarea documentelor pentru evitarea stereotipurilor de gen si a 
celor legate de alte vulnerabilitati. 

Conceptul de accesibilitate este definit ca “posibilitatea asigurata persoanelor cu dizabilitati de a 
avea acces, in conditii de egalitate cu ceilalti cetateni, la mediul fizic, transport, tehnologii si sisteme de 
informatii si comunicare, precum si la alte facilitati si servicii“.  

Politica nondiscriminatorie va fi implicata in toate fazele proiectului si in toate activitatile. In acest 
sens, in cazul in care va fi necesar, se vor lua toate masurile necesare adaptarii mediului fizic, precum si a 
mediului informational si comunicational conform nevoilor persoanelor cu handicap, factor esential de 
exercitare a drepturilor si de indeplinire a obligatiilor persoanelor cu handicap in societate. 

 
 

4.3. Respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do not significant harm”?  
 
Prezentul proiect contribuie la realizarea obiectivului din cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru 

Dezvoltarea Durabila cu privire la protectia mediului.  
Este de mentionat faptul ca, beneficiarul are o atitudine pozitiva fata de ceea ce inseamna 

protejarea mediului inconjurator, incurajand in implementarea proiectului initiative care vizeaza utilizarea 
de produse si materiale ecologice, in ceea ce priveste derularea activitatilor propuse prin proiect. In cadrul 
proiectului, precum si ulterior finalizarii acestei perioade, se va acorda o atentie sporita protectiei 
biodiversitatii si a mediului inconjurator, prin aplicarea tuturor principiilor dezvoltarii durabile.  
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Prin implementarea proiectului, ambii parteneri vor realiza actiuni cu efecte neutre fata de mediul 
inconjurator, incurajand in implementarea proiectului initiative care vizeaza utilizarea de produse si 
materiale ecologice. 

În cadrul procedurilor de achiziţie pentru furnizarea echipamentelor medicale, se va include obligaţia 
contractantului de a asigura în mod corespunzător conformitatea investiţiei cu principiul de „a nu prejudicia 
în mod semnificativ” (DNSH – „Do No Significant Harm”). 

Totodata, pe perioada de operare și la finalul ciclului de viață a investiţiei , ambii parteneri se vor 
asigura ca aceasta este in conformitate cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (DNSH – „Do No 
Significant Harm”). 

Modul prin care proiectul va contribui la protectia biodiversitatii consta in respectarea tuturor 
normelor si prevederilor legislative in domeniul protectiei mediului in activitatea desfasurata, atat in timpul 
proiectului, cat si in activitatea zilnica ulterioara, precum si in achizitionarea unor echipamente cu tehnologii 
de ultima generatie, care permit reducerea emisiilor, deseurilor si a altor elemente si factori legati de 
poluarea fizica si fonica a mediului inconjurator. In acelasi timp, se va scadea consumul de resurse materiale 
si naturale, prin utilizarea optima a acestora, reducandu-se astfel efectele negative asupra mediului 
inconjurator.  

Frecvența preluării deșeurilor conform contractului determină necesitatea stocării deșeurilor la 
nivelul unității 48 de ore (termen conform Ordinului nr. 1226/ 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale), acest fapt reprezentând un 
potențial risc pentru mediu, motiv pentru care, este oportuna achizitionarea unor sisteme de neutralizare a 
deseurilor medicale, mai ales raportat la faptul ca, astfel, s-ar reduce impactul negativ asupra mediului, 
echipamentele avand in componenta sisteme de prefiltrare integrată Hepa și sterilizarea condensului.  

Proiectul nu are impact asupra ariilor naturale protejate si nu afecteaza diversitatea ecosistemelor,  
diversitatea speciilor, diversitatea genetică şi diversitatea etnoculturală. Prin intermediul acestui proiect se 
doreste modernizarea dotarii tehnice a spitalului. 

Rezidurile obtinute in urma activitatii de management de proiect vor fi colectate selectiv si vor fi 
reciclate. Materiile prime reciclabile sau reciclate se vor avea in vedere si la achizitionarea 
consumabilelor/materialelor promovare. 

Se va avea in vedere si faptul ca aparitia noilor echipamente va impune si masuri de protectia muncii 
pentru personalul operant. Impreuna cu aceste masuri, achizitia noilor echipamente va induce un impact 
pozitiv in activitatea medicala.  

Pentru adaptarea la efectele schimbărilor climatice, este necesara orientarea spre spre o dezvoltare 
durabilă, spre utilizarea de produse, procese şi tehnologii eficiente energetic, reducerea emisiilor de gaze cu 
efect de seră. 

Proiectul propus va respecta in integralitate principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ”, in 
conformitate regulamentele incidente (Regulamentul privind Mecanismul de redresare si rezilienta 
2021/C58/01; Regulamentul delegat (UE) al Comisiei 2021/2139; Regulamentul privind taxonomia (UE) 
2020/852), pe durata intregului ciclu de viata a investitiei. 

Proiectul propus nu prejudiciaza in mod semnifactiv nici unul dintre cele 6 obiective de mediu, 
respectiv: 

- Atenuarea schimbărilor climatice 
- Adaptarea la schimbările climatice 
- Utilizarea durabilă și protejarea resurselor de apă și a celor marine 
- Economia circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor 
- Prevenirea și controlul poluării în aer, apă sau sol 
- Protecția și restaurarea biodiversității și a ecosistemelor 
Dotarea spitalului cu echipamente destinate reducerii si prevenirii IAAM are potențialul de a reduce 

consumul de energie, ducând la o îmbunătățire substanțială a performanței energetice a clădirii și de a 
reduce emisiile de GES. 

Proiectul nu isi propune sa obtina sau sa evidentieze noi produse si/sau servicii, ci sa consolideze prin 
modernizare – tehnologizare, o ramura sensibila a actului medical. 

Realizarea investitiei va conduce la imbunatatirea fluxurilor operationale facand parte din strategia 
managementului de mentinere si dezvoltare pe piata specifica, avand ca finalitate eficientizarea activitatii, 
deci cresterea calitatii actului medical. 

Investitiile (dotarile) mentionate vor fi furnizate cu certificate de conformitate si certificate de 
garantie, carte/fisa tehnica, potivit standardelor de calitate internationale specifice,  furnizorii urmand a fi 
alesi in urma unui proces de selectie ce va fi efectuat in conformitate cu prevederile programului.  
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Achizitia echipamentelor va fi in conformitate cu politicile Uniunii Europene privind dezvoltarea 
durabila, iar in cadrul acestora va fi prevazuta obligatia de a trata si de a asigura in mod corespunzator 
conformitatea cu principiul de „a nu prejudicia in mod semnificativ” (DNSH – do no significant harm). 

 
 

V. Indicatori: 
 

Unități/structuri sanitare care vor 

beneficia de echipamente și 

materiale pentru a reduce riscul de 

infecții asociate asistenței 

medicale 

1 unitate sanitara 

Capacitatea unităților de asistență 

medicală noi sau modernizate 

(Persoane/an) 

1000 

 
SOLICITANT: UAT JUDEŢUL GIURGIU,  PRIN CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
SEMNĂTURĂ: DUMITRU BEIANU – PRESEDINTE 
 
 
 
 
DATA: 
 
 
 
 

  PREȘEDINTE,       

 Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Aurelia Brebenel 
 



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.322/14.12.2022
a Consiliului Județean Giurgiu

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.3 

la Hotărârea nr.322/14.12.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

Acord de Parteneriat 

 

ȋncheiat ȋntre 

 

JUDEŢUL GIURGIU, prin CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, cu sediul în județul 

Giurgiu, Municipiul Giurgiu, b-dul Bucureşti nr. 10, codul fiscal 4938042, având calitatea de 

Lider de parteneriat (Partener 1), reprezentat prin Dumitru Beianu – Preşedinte 

 

şi 

 

SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU, cu sediul în județul Giurgiu, Sat Izvoru, 

Str. Principala, nr. 66, codul fiscal 4938042, având calitatea de Partener 2, reprezentat prin 

Patricia Stegaru – Manager, 

 

 

denumite ȋn continuare, individual “Parte” şi ȋmpreună “Părţi” 

 

pentru depunerea și implementarea Proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului 

de infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru” în cadrul Investiția I2 

„Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice”, Investiția Specifice I2.4. „Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”, din cadrul Pilonului V: 

Sănătate si rezilienta institutionala- Componenta 12: Sănătate, Planul National  de 

Redresare si Rezilienta al Romaniei, 

 

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 „Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru”.   

2. Pentru implementarea prezentului  Acord, 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. Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic în vederea participării la 

apelul de proiecte aferent Investiției Specifica I2.4. „Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale” cu Proiectul „Dotări medicale destinate reducerii riscului de 

infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru”. 

5. Scopul prezentului Acord de Parteneriat este ca Partenerul 2, in baza contractului de 

consultanta in management de proiect, să realizeze documentația dosarului de finanțare, urmând 

ca încărcarea dosarului de finanțare sa fie realizată de către Ordonatorul principal de credite 

(Liderul de parteneriat), în conformitate cu prevederile Ghidului apelului aferent Investiției 

Specifică: I2.4. „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” 

din cadrul Investiției I2 „Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice” , Pilonul V: Sănătate si 

rezilienta institutionala  -  Componenta 12:  Sănătate, Planul National  de Redresare si Rezilienta 

al Romaniei. 

6. Liderul de parteneriat va realiza, prin membrii echipei de implementare, toate activitatile 

proiectului, in conformitate cu cererea de finantare, iar partenerul 2 va realiza obligatiile care ii 



revin in cadrul proiectului din activitatea de implementare a proiectului, in baza contractului de 

consultanta in management de proiect.  

 

Art. 2 – Durata Acordului  

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

până la data la care Proiectul prevăzut la art. 1 alin. (1) 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. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a 

dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziţionate prin proiect, precum și a 

titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele proiectului. 

Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

3. 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 – Obligaţiile Liderului de parteneriat (solicitantului) 

 

1. Liderul de parteneriat este responsabil cu incarcarea dosarului de finanțare în conformitate cu 

Ghidul apelului aferent Investiției Specifică I2.4. „Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale” și legislația aplicabilă, pe baza informaţiilor şi documentelor 

primite de la Partenerul 2 pe platforma dedicată https://proiecte.pnrr.gov.ro. 

2. Să transmită dosarul de finanțare în timp util având în vedere procedura de aprobare a 

acestuia. 

3. Să se supună și să fie răspunzător de toate drepturile și obligațiile care se nasc ca participare la 

apelul de proiect din cadrul Investiției Specifică I2.4. „Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale”. 

4. Liderul de parteneriat va realiza toate demersurile necesare în vederea emiterii Hotărârii de 

aprobare a proiectului, în funcție de specificul acestuia. 

5. Activităţile pe care le va implementa Liderul de parteneriat sunt: Activitatea 1. Management 

de proiect, Activitatea 2. Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, prin realizarea 

achizitiilor prevazute in bugetul proiectului,  Activitatea 3. Informare şi publicitate, Activitatea 

4. Auditul financiar al proiectului. 

 

Articolul 5 – Drepturile Liderului de parteneriat (solicitantului) 

1.Să numească persoane în cadrul unei unități de implementare și monitorizare a proiectelor în 

conformitate cu prevederile ghidului aferent Investiției Specifică I2.4. „Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”. 

 

 

Articolul 6 – Obligaţiile Partenerului 2 

 

1. Partenerul 2 este obligat de a furniza Liderului de parteneriat un exemplar semnat al 

Acordului.     

https://proiecte.pnrr.gov.ro/


2. Partenerul 2 este obligat de a furniza Liderului de parteneriat  dosarul de finantare continand 

toate informațiile și documentele necesare în conformitate cu Ghidul apelului aferent Investiției 

Specifică I2.4. „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale” și 

legislația aplicabilă. 

3. Partenerul 2 este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de implementare și 

monitorizare a proiectului în conformitate cu prevederile ghidului aferent Investiției Specifică 

I2.4. „Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale”. 

4. In baza contractului de consultanta mai sus amintit, pentru indeplinirea obligatiilor care ii 

revin conform contractului de finantare, Partenerul 2 va realiza activitatea de implementare a 

proiectului pentru urmatoarele activităţi: Activitatea 1. Management de proiect, Activitatea 2. 

Dotarea Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, Activitatea 3. Informare şi publicitate, 

Activitatea 4. Auditul financiar al proiectului. 

5. Partenerul 2 este obligat să furnizeze Liderului de parteneriat orice informaţii de natură 

tehnică sau financiară, necesare în implementarea tuturor activităţilor din proiect. 

6.  Partenerul 2 este obligat să asigure funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 

achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi exclusiv în 

scopul pentru care au fost achiziţionate, conform cerinţelor impuse la depunerea proiectului. 

 

Articolul 7 – Dispoziții finale 

 

1. Prezentul Acord a fost întocmit ȋn două exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un 

exemplar.  

 

 

Judeţul Giurgiu 

 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 

prin  

 

   Consiliul Județean Giurgiu 

 

 

PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

            Aurelia Brebenel 

 


	2. Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, etc. achiziţionate prin proiect, precum și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și ...

