
 

 
                                                                                                         PROIECT 

                                                                                                                               Nr. 247 din 17.11.2022 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru 

îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare 

Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ 

Teritorială- Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani 

 

Consiliul Judeţean Botoşani, întrunit în ședință extraordinară la data de    18.11.2022, 

analizând Referatul de aprobare nr. 21773 din 17.11.2022  al Președintelui Consiliului 

Județean Botoșani privind necesitatea aprobării proiectului „Dotarea cu echipamente medicale 

adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției 

Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botoșani”, a 

cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de Parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială- 

Judeţul Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, 

având în vedere: - Raportul de specialitate comun nr. 21774 din 17.11.2022 al Direcţiei 

Dezvoltare şi Promovare, Direcţiei Juridică, Administraţie Publică Locală, Direcţiei Buget- Finanţe 

şi Direcției Investiții și Achiziții Publice; 

- Avizul Comisiei pentru activităţi economice, buget, finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al judeţului, servicii publice şi agricultură; 

- Avizul Comisiei pentru administraţia publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, cooperare,  parteneriate și fonduri 

europene; 

- Avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, familie, muncă și protecție socială, culte, 

activități social-culturale, sportive, tineret și de agrement, 

în conformitate cu prevederile Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte -Cod 

Apel: MS-0023; Pilonul V: Sănătate  și reziliență instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, 

Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de 

terapie intensivă pentru nou-născuți; 

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. d), alin (5) lit. c), alin. (7), alin. (8) și art. 196 alin. (1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

h o t ă r ă ş t e: 

Art. 1 Se aprobă proiectul „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru 

îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-

Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani”, în vederea finanțării 

acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 12 - Sănătate,  

Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de 

terapie intensivă pentru nou-născuți, apelul de proiecte MS- 0023. 

Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului în cuantum de 264.226,41 lei, inclusiv TVA. 

Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile în sumă de 42.187,41lei,  va fi suportată de la bugetul 

de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 12 Sănătate I.2 

Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în conformitate cu legislația în vigoare 

subinvestiția I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți.  

Art. 3  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de 



 

 

screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 

Județean de Urgență „Mavromati" Botosani”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 

se vor asigura din bugetul Județului Botoșani. 

Art. 4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării.  

Art. 5 Se certifică valorile: Gradul de ocupare al secției de terapie intensivă pentru nou-

născuți: 85,39% și Numărul de pacienți ai secției de terapie intensivă pentru nou-născuți: 635, 

prevăzute în Cererea de finanțare, în conformitate cu Centralizatorul mișcării pe spital în perioada 

01.01.2021 – 31.12.2021, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială - Judeţul 

Botoşani şi Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, conform Anexei nr. 2, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7 Se împuterniceşte Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani să semneze toate 

documentele necesare depunerii proiectului și Contractul de finanțare în numele UAT Județul 

Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani și al partenerului Spitalul Județean de Urgență 

„Mavromati” Botoșani. 

Art. 8 Preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, prin direcţiile din cadrul aparatului de 

specialitate și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

 PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena  FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botoşani,  

Nr. ______ din _______ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ANEXA  NR. 1 

la Hotărârea nr. ______ din  ______ .11.2022 

(nr. pagini = 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALIZATORUL MIȘCĂRII PE SPITAL 

ÎN PERIOADA 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE,             Avizat pentru legalitate: 

           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

 Doina-Elena FEDEROVICI          Marcel-Stelică BEJENARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 
 

                                                                                       ANEXA NR. 2  

 la Hotărârea nr. _____ din _____ 2022 

 (nr. pagini = 4) 

 

 

 

 

 

 

Acord de Parteneriat  

pentru depunerea și implementarea proiectului : 

“Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening 

al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean 

de Urgență „Mavromati" Botosani 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

           PREŞEDINTE,                                                    Avizat pentru legalitate: 

                    SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Doina- Elena FEDEROVICI              Marcel Stelică BEJENARIU 
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ACORD DE PARTENERIAT 

 

ȋncheiat ȋntre 

 

U.A.T. Județul Botoșani prin Consiliul Județean Botoșani, cu sediul în Municipiul 

Botoșani, Piața Revoluției nr. 1-3, CIF 3372955, în calitate de Lider de parteneriat  (Partener 

1), Ordonator principal de credite, reprezentat prin Doina-Elena Federovici - Președinte, 

Și 

 

Spitalul Judeţean De Urgenţă “Mavromati” Botoșani, cu sediul în Municipiul 

Botoșani,  Strada Arhimandrit Marchian nr. 11, CIF 455791, în calitate de Partener 2, Ordonator 

terțiar de credite, reprezentat prin Doina Caba - Manager,  

 

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

 

pentru depunerea și implementarea Proiectului “Dotarea cu echipamente medicale adecvate 

pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare 

Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani”, în cadrul 

Componentei 12 – Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice, 

Investiţia specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, precum și pe perioada 

de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare, 

 

au convenit următoarele: 

 

Articolul 1 – Obiectul  

 Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, contribuţia 

financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi responsabilităţile ce le revin în 

implementarea activităţilor aferente proiectului: “Dotarea cu echipamente medicale adecvate 

pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare 

Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani” care este 

depus în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul V: Sănătate şi rezilienţă 

instituţională, Componenta: 12- Sănătate, Investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti 

publice, Investiţia specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, precum și pe 

perioada de durabilitate și de valabilitate a contractului de finanțare.  

 

Articolul 2 – Intrarea ȋn vigoare şi durata  

  Prezentul Acord va intra ȋn vigoare la data aplicării ultimei semnături de către Părţi. 

Acesta va rămâne ȋn vigoare până când, după caz, dosarul de finanțare aferent proiectului 

“Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening 

al nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean 

de Urgență „Mavromati" Botosani”  va fi respins sau implementarea acestuia, inclusiv asigurarea 

sustenabilității și durabilității vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de 30 iunie 2026. 

 

Articolul 3 – Principiile de bună practică ale parteneriatului 

(1)  Părțile trebuie să contribuie la realizarea proiectului și să își asume rolul lor în cadrul 

proiectul, așa cum acesta este definit în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
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(2)  Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor 

privind evoluția proiectului. 

(3)  Părțile trebuie să implementeze activitățile cu respectarea standardelor profesionale și de 

etică cele mai înalte. 

(4)  Părțile sunt obligate să respecte regulile privitoare la conflictul de interese și regimul 

incompatibilităților, iar, în cazul apariției unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce 

conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 

Articolul 4-  Roluri și responsabilități în implementarea proiectului 

(1) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare: 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Județul Botoșani prin 

Consiliul Județean Botoșani 

Lider de parteneriat 

(Partener 1) 

Asigură, prin echipa de implementare, managementul 

proiectului; 

Încarcă dosarul de finanțare în conformitate cu prevederile 

Ghidului apelului aferent Investiției Specifice I2.3;  

Asigură informarea şi publicitatea proiectului cu respectarea 

prevederilor Manualului de Identitate Vizuală a PNRR, elaborat 

de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene; 

Asigură monitorizarea post-implementare a proiectului; 

Organizează procedurile de achiziție publică pentru servicii de 

informare şi publicitate a proiectului.  
Spitalul Judeţean de 

Urgenţă „Mavromati” 

Botoșani 

(Partener 2) 

Asigură personal care va colabora cu echipa de implementare a 

proiectului; 

 Organizează procedurile de achiziție publică pentru 

echipamentele ce vor fi achiziţionate în cadrul proiectului; 

În perioada post-implementare are responsabilitatea de a 

asigura exploatarea și întreținerea investiției realizate în proiect. 

(2)  Contribuţia la finanţarea cheltuielilor totale ale proiectului 

 Rata de finanţare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor 

eligibile ale proiectului fără TVA. Cheltuielile proiectului se încadrează în categoria 

cheltuielilor eligibile din cadrul apelului de proiecte.  Valoarea totală a proiectului este în cuantum 

de 264.226,41 lei (inclusiv TVA). Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile este de 

42.187,41lei  și va fi suportată de la bugetul de stat. 

(2) Plăţile. Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.124/2021 și ale 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 

europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 

măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 

pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 

Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022. 

   

Articolul 5 – Drepturile și obligaţiile Liderului  de parteneriat  (Partener 1) 

A. Drepturile Liderului de parteneriat 

(1)  Liderul de parteneriat are dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată 

proiecte.pnrr.gov.ro. 

(2)  Liderul de parteneriat are dreptul să solicite Partenerului 2 furnizarea oricăror informaţii 

şi documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de 
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transfer/plată, sau a verificării respectării normelor în vigoare privind atribuirea contractelor de 

achiziţie. 

B. Obligaţiile Liderului de parteneriat 

(1)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 

(2)  Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta Partenerul 2 cu regularitate, îl va informa 

despre progresul în implementarea proiectului. 

(3)  Propunerile pentru modificări importante ale proiectului, trebuie să fie convenite cu 

partenerii înaintea solicitării aprobării de către MS. 

(4)  Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea către MS a cererilor de 

transfer/plată, împreună cu documentele justificative, rapoartele de progres etc., conform 

prevederilor contractuale și procedurale.  

(5)  Liderul de parteneriat are obligația păstrării tuturor documentelor proiectului în original, 

precum şi copii ale documentelor partenerilor, inclusiv documentele contabile, privind activităţile 

şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu 

legislația comunitară şi naţională. Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a 

PNRR sau până la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.  

(6)  Ȋn cazul în care autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor constată neîndeplinirea 

sau îndeplinirea parțială a indicatorilor proiectului, în funcție de gradul de realizare a indicatorilor 

de rezultat/obiectivelor aferenți activităților proprii, liderul de parteneriat și partenerii răspund 

proporțional sau în solidar pentru reducerile aplicate din sumele solicitate la transfer/plată.   

(7)  În cazul unui prejudiciu, liderul de parteneriat răspunde solidar cu partenerul din vina 

căruia a fost cauzat prejudiciul.  

(8)  În cazul rezilierii/revocării contractului/ordinului de finanțare, liderul de parteneriat și 

partenerii răspund în solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect. 

 

 Articolul 6 – Drepturile și obligaţiile Partenerului 2 

A. Drepturile Partenerului 2 

(1)  Partenerul 2 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de parteneriat, să 

fie informat despre progresul în implementarea proiectului. 

(2)  Partenerul 2 are dreptul să fie consultat, de către liderul de parteneriat, în privința 

propunerilor pentru modificări importante ale proiectului, înaintea solicitării aprobării de către 

MS. 

B. Obligaţiile Partenerului 2 

(1)  Partenerul 2 are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei naţionale și comunitare în 

vigoare în domeniul achiziţiilor publice, ajutorului de stat, egalității de şanse, dezvoltării durabile. 

(2)  Partenerul 2 are obligaţia să numească persoane în cadrul unității de implementare și 

monitorizare a proiectului, în conformitate cu prevederile ghidului aferent Investiției Specifice: 

I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți. 

(3)  Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția liderului de parteneriat toate documentele 

necesare în vederea elaborării și depunerii Cererii de finanțare. 

(4)  Partenerul 2 este obligat să întocmească documentaţiile necesare în vederea realizării 

procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică pentru echipamentele solicitate în 

cadrul proiectului cu respectarea legislației în vigoare, a condițiilor din contractul de finanțare și 

a instrucțiunilor emise de MS și/sau alte organisme abilitate. 

(5)   Partenerul 2 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după documentele 

justificative, în scopul elaborării cererilor de transfer/plată. 

(6)  Partenerul 2 este obligat să pună la dispoziția MS sau oricărui alt organism național sau 

european, abilitat de lege, documentele și/sau informațiile necesare pentru verificarea modului de 
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utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și să asigure condițiile pentru efectuarea 

verificărilor la fața locului. 

(7)  În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. anterior, Partenerul 2 are obligația să 

acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează Proiectul și să pună la 

dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe 

suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate, 

astfel încât să permită verificarea lor. 

(8)   Partenerul 2 este obligat să furnizeze liderului de parteneriat orice informaţii sau 

documente privind implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres, 

cererilor de plată, cererilor de rambursare, etc.. 

(9)   Partenerul 2 are obligația de a asigura funcționarea tuturor echipamentelor, ce au făcut 

obiectul finanțării nerambursabile, în locația declarată în proiect și exclusiv în scopul pentru care 

au fost achiziționate. Partenerul 2 are obligația să nu vândă sau să nu înstrăineze, sub orice formă, 

echipamentele finanțate prin PNNR, pe o perioadă de 5 ani de la efectuarea plății finale. 

(10)  În cazul unui prejudiciu, partenerul din vina căruia a fost cauzat prejudiciul răspunde 

solidar cu liderul de proiect. 

 

Articolul 7 - Confidențialitate 

 Părţile semnatare ale prezentului acord convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să prevină 

orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile înțeleg să utilizeze 

informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din prezentul Acord de 

Parteneriat. 

 

Articolul 8 – Legea aplicabilă 

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

(2)   Pe durata prezentului Acord, părţile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării 

anumitor clauze, prin act adiţional. Orice modificare a prezentului acord va fi valabilă numai 

atunci când este convenită de ambele părţi. 

 

Articolul 9 – Dispoziții finale  

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

pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 

 Întocmit în 3 (trei) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte şi un original 

pentru cererea de finanţare. 

 

Organizația 

Numele, prenumele și 

funcția reprezentantului 

legal 

Semnătura 
Data și locul 

semnării 

UAT Județul Botoșani 

prin Consiliul Judeţean 

Botoșani (Liderul de 

parteneriat - Partener 1) 

Doina-Elena FEDEROVICI 

PREȘEDINTE 
 Botoșani 

Spitalul Județean de 

Urgență “Mavromati” 

Botoșani (Partener 2) 

Doina CABA 

MANAGER 
 Botoșani 

 



 
Nr. 21773 din 17.11.2022 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 

Judeţul Botoşani intenționează depunerea proiectului cu titlul: „Dotarea cu echipamente 

medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul Secției 

Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani”, în cadrul 

Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 -Sănătate, Investiția: I2. 

Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă 

pentru nou-născuți, apel de proiecte MS-0023.  

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen-limită de depunere, conform Ghidului 

Beneficiarului aprobat de Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții, prin 

care se va finanța îmbunătățirea programului de screening prin dotarea infrastructurii existente cu 

aparatura medicală relevantă. 

Ghidul prevede la capitolul 4 – Etapele de derulare ale unui proiect, subcapitolul 4.2, că 

Dosarul de finanțare este compus, cu titlu obligatoriu, din: Anexa 11) Hotărârea de aprobare a 

proiectului, inclusiv să fie anexate documente suport care să confirme valorile anuale (Gradul de 

ocupare al secției de terapie intensivă pentru nou-născuți și Numărul de pacienți ai secției de terapie 

intensivă pentru nou-născuți) și Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului.  

Prin intermediul componentei C12 –Sănătate, se propune consolidarea rezilienței sistemului 

de sănătate prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor medicale 

și a infrastructurii sanitare. 

Prin proiect se propune îmbunătățirea programului de screening pentru retinopatia de 

prematuritate prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă, în cadrul Secției 

Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani. 

Investiția constă în dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului 

de screening prin achiziționarea unui  unui kit pentru screening/prevenție a retinopatiei de prematuritate,  

format din: 

• Mixer de aer-oxigen pentru sală de nașteri și pentru sală operații cezariene 

• Monitor semne vitale sală naşteri 

• Monitor semne vitale sală operații cezariene 

• Ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100% 

• Incubator de transport. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 264.226,41 lei, inclusiv TVA, calculată 

conform cap. 2.4 din Ghidul specific - Valori maxime ale bugetului. 

 

 

Faţă de cele de mai sus, supun spre dezbatere şi adoptare proiectul de hotărâre iniţiat în acest 

scop. 

  

PREȘEDINTE, 

Doina – Elena FEDEROVICI 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

   

Judeţul Botoşani intenționează depunerea proiectului cu titlul: „Dotarea cu echipamente 

medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al nou-născuților din cadrul 

Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" 

Botosani”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 -

Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - 

Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, apel de proiecte MS-0023.  

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen-limită de depunere, conform Ghidului 

Beneficiarului aprobat de Ministerul Sănătății, în calitate de Coordonator de reforme și investiții, 

prin care se va finanța îmbunătățirea programului de screening prin dotarea infrastructurii existente 

cu aparatura medicală relevantă. 

Ghidul prevede la capitolul 4 – Etapele de derulare ale unui proiect, subcapitolul 4.2, că 

Dosarul de finanțare este compus, cu titlu obligatoriu, din: Anexa 11) Hotărârea de aprobare a 

proiectului, inclusiv să fie anexate documente suport care să confirme valorile anuale (Gradul de 

ocupare al secției de terapie intensivă pentru nou-născuți și Numărul de pacienți ai secției de terapie 

intensivă pentru nou-născuți) și Acordul de parteneriat privind implementarea proiectului.  

Prin intermediul componentei C12 – Sănătate, se propune consolidarea rezilienței sistemului 

de sănătate prin creșterea nivelului de acces, siguranță, calitate și funcționalitate a serviciilor 

medicale și a infrastructurii sanitare. 

Prin proiect se propune îmbunătățirea programului de screening pentru retinopatia de 

prematuritate prin dotarea infrastructurii existente cu aparatura medicală relevantă, în cadrul Secției 

Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de Urgență „Mavromati" Botosani. 

Din cauza lipsei aparaturii, copiii născuți prematur sunt transferați din spitalele slab dotate, 

către centrele de gradul III, însă în cadrul acestor transferuri se pierd ore importante în recuperare. 

Bebelușii din cadrul maternității din Botoșani sunt principalii beneficiari ai aparaturii achiziționate 

în cadrul proiectului. De asemenea, munca personalului medical va fi mult ușurată odată cu prezența 

aparaturii performante în cadrul secției de neonatologie.  

 La Secția Exterioară Obstetrică-Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

“Mavromati” Botoșani pentru anul 2021 se confirmă Gradul de ocupare al secției de terapie 

intensivă pentru nou-născuți - 85,39% și Numărul de pacienți ai secției de terapie intensivă pentru 

nou-născuți – 635, potrivit  Centralizatorului mișcării pe Secția de terapie intensivă pentru nou-

născuți în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021. 

Investiția constă în dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea 

programului de screening prin achiziționarea unui  unui kit pentru screening/prevenție a retinopatiei 
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de prematuritate,  format din: 

• Mixer de aer-oxigen pentru sală de nașteri și pentru sală operații cezariene 

• Monitor semne vitale sală naşteri 

• Monitor semne vitale sală operații cezariene 

• Ventilator de transport cu FiO2 reglabil 21-100% 

• Incubator de transport. 

Acest demers va îmbunătăți accesul la tratament al nou-născuților cu afecțiuni critice. 

În vederea îngrijirii nou-născuților, pentru prevenirea retinopatiei de prematuritate și 

asistenței la naștere la cele mai ridicate standarde, este necesară achiziția de blendere care să 

efectueze amestecul de aer și oxigen, pentru a putea administra oxigen controlat, continuu și precis 

și pentru prevenirea complicațiilor care pot apărea dacă administrarea oxigenului nu se face 

controlat. Este necesară monitorizarea continuă imediat după naștere a tuturor nou-născuților și mai 

ales a celor care necesită îngrijiri continue în terapie intensivă. Pentru nou-născuții care necesită 

suport ventilator continuu și pentru transferul/transportul intra și interspitalicesc al acestora, este 

necesară achiziția de ventilatoare performante. Este necesară achiziția unui incubator pentru 

transferul/transportul intra și interspitalicesc al nou-născuților cu risc, atât pentru prematuri, cât și 

pentru cei născuți la termen, dar care au o patologie care face necesară încălzirea în timpul 

transportului. Lipsa acestui incubator crește riscul de hemoragie intraventriculară, agravează 

hipoxemia, detresa, insuficiența renală, tulburările de coagulare, persistența canalului arterial și 

riscul de infecții. 

Valoarea totală eligibilă a proiectului este în cuantum de 264.226,41 lei, inclusiv TVA., 

calculată conform cap. 2.4 din Ghidul specific - Valori maxime ale bugetului. 

Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Dotarea cu echipamente medicale adecvate pentru îmbunătățirea programului de screening al 

nou-născuților din cadrul Secției Exterioare Obstetrică-Ginecologie a Spitalului Județean de 

Urgență „Mavromati" Botosani”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor 

asigura din bugetul Județului Botoșani. 

Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale, inclusiv suportarea 

din bugetul propriu al corecţiilor ce pot fi identificate în procedura de verificare a achiziţiei. 

Conform Ghidul beneficiarului, Apelul de proiecte – cod apel: MS-0023 pentru Pilonul V: 

Sănătate și reziliență instituțională, Componenta: 12 – Sănătate, Investiția: I2. Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.3 - Secții de terapie intensivă pentru nou-

născuți, este un apel competitiv cu termen limită de depunere. Pentru componenta Screening, 

alocarea financiară este de 31.085.460 lei (fără TVA), echivalent a 6.300.000 € (fără TVA), pentru 

întreaga țară iar șansele de a obține finanțarea cresc cu cât acest proiect este depus mai urgent. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condiţiile legale 

pentru promovarea şi înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei consiliului judeţean a proiectului de 

hotărâre, în forma prezentată. 
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