
ROMÂNIA  
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiții: 

 ”REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI” 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28770/21.12.2021 al domnului Iulian Dumitrescu,

Președinte al Consiliului Județean Prahova, precum și Raportul nr. 28769/21.12.2021 al 
Direcției Tehnice privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul 
„REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI”; 

- Hotararea Consiliului Judetean Prahova nr. 224/18.10.2021 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare bloc operator și sistem electric al Spitalului județean de urgență 
Ploiești”; 

- Avizul nr. 28617/20.12.2021 al Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din
cadrul Consiliului Județean Prahova; 

- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările si completările ulterioare; 

- Prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit.f) și art. 196, alin. (1) 
lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

Art. 1.  Se aprobă revizia Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții 
„REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI 
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI”, conform Anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Direcția Juridic Contencios și Administrație Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

CONTRASEMNEAZĂ: 
SECRETAR GENERAL, 

   Hermina Adi Bîgiu 
Ploiești, 23 decembrie 2021 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 28770/21.12.2021 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru 

obiectivul de investitii 
”REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI 

JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI” 
 

 
 

Blocul operator se afla la etajul 2 al  Spitalului județean de urgență Ploiești, 
corpul de cladire C-D, situat în municipiul Ploiești, în zona limitrofă de nord a orașului, 
pe strada Gageni la numarul 100, într-o zonă complet echipată edilitar. Accesul la 
amplasament se realizeaza atat pentru pietoni, cât și carosabil din strada Găgeni. 

Accesul pe verticală la  blocul operator se face prin intermediul a două scări sau 
automatizat prin intermendiul zonei de lifturi care nu face parte din perimetrul  propus a 
fi modernizat și dotat. 

Secția existentă necesită o modernizare adecvată, nu sunt asigurate sistemele de 
asigurare și menținere a mediului conform RS EN ISO 14644-2/2002 privind 
clasificarea curățirii aerului în camere curate și medii controlate asociate. Nu sunt 
asigurate sistemele de instalatii adecvate: sistemele actuale de instalații electrice nu 
corespund normativului 17/2011 si NPO 015/97, nu sunt asigurate infrastructura de 
comunicare și transmitere date și infrastructura de control-acces. Dotarea actuală a 
sălilor de operatie este uzată fizic și moral și nu corespunde cerintelor actuale specifice. 
Nivelul de finisare si menajare a incaperilor nu corespunde cerințelor actuale privind 
asigurarea și menținerea mediului de curățenie specific. 

Lucrările de intervenție propuse se înscriu în strategia de reabilitare și 
modernizare a sistemului medical de specialitate. Documentația vizează îmbunătațirea 
actului medical și a standardelor de calitate și eficiență existente în spitalele similare din 
Comunitatea Europeană și a Ordinului nr. 941/2006, prin îmbunătățirea functională și 
modernizarea tuturor spațiilor spitalicești aferente, prin reabilitarea tâmplariei, 
pardoselilor, finisajelor, sistemelor de instalații. Blocul operator actual nu a beneficiat 
de-a lungul timpului de lucrări de modernizare și dotare care să îl mențină la nivelul 
normelor și exigențelor prevăzute de legislația în vigoare.  

Obiective generale propuse: 
-amenajarea și dotarea cu săli de operație 
-creșterea calității actului medical 
-creșterea capacității de a oferi asistență și activități medicale de calitate 
-crearea unor funcțiuni compatibile cu legislatia actuală privind funcționarea 

secțiilor componente 
Obiective specifice propuse: 



-asigurarea funcțiunilor specifice funcționarii blocului operator în concordanță cu 
legislașia actuală în domeniu 

-asigurarea unor sisteme de amenajare și finisare care asigură condiții de 
funcționare și asigurarea curățeniei aerului 

-asigurarea unor sisteme adecvate de instalații pentru asigurarea clasei de 
curățenie, precum și asigurarea unor sisteme de protecție, avertizare și comunicare 
specifice 

-asigurarea tuturor utilitățiilor specifice: energie electrică, fluide medicale, 
dotarea cu echipamente tehnologice necesare functionării blocului operator, dotarea cu 
echipamente medicale specifice sălilor de operație. 

Se intenționeaza ca finanțarea obiectivului să se realizeze din bugetul local, 
bugetul de stat si alte fonduri legal constituite. 

Prin H.C.J. Prahova nr. 224/18.10.2021 s-a aprobat Studiului de Fezabilitate si 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare bloc operator 
și sistem electric al Spitalului județean de urgență Ploiești”.   

Ca urmare a reviziei Studiului de Fezabilitate a obiectivului “Reabilitare bloc 
operator și sistem electric al Spitalului județean de urgență Ploiești” de catre proiectant, 
se impune aprobarea reviziei documentatiei. 

 
 Față de cele prezentate, apreciez legal și oportun Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare bloc 
operator si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti”. 
 Având în vedere cele prezentate, se supune spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEȚEAN  
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 28769/21.12.2021 
 
 
 
 

RAPORT 
privind revizia Studiului de Fezabilitate  pentru obiectivul de investiții: 

 ”REABILITARE BLOC OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PLOIEȘTI” 

 
 

 Spitalul județean de urgență Ploiești asigură asistență medicală preventivă, 
curativă și recuperatorie, primară și secundară, locuitorilor din municipiul Ploiești și 
comunelor din judetul Prahova. 

Corpul de cladire C-D, unde la etajul 2 se afla Blocul operator, este situat în 
municipiul Ploiești, în zona limitrofă de nord a orașului, pe strada Găgeni la numarul 
100, într-o zonă complet echipată edilitar.  

Accesul la amplasament se realizează atât pentru pietoni, cât și carosabil, din 
strada Gageni. Accesul pe verticală la blocul operator se face prin intermediul a două 
scări sau automatizat prin intermendiul zonei de lifturi care nu face parte din perimetrul  
propus a fi modernizat și dotat. 

Secția existentă necesită o modernizare adecvată, întrucât nu sunt asigurate 
sistemele de asigurare și menținere a mediului conform RS EN ISO 14644-2/2002 
privind clasificarea curățirii aerului în camere curate și medii controlate asociate. 
           Nu sunt asigurate sistemele de instalații adecvate. Sistemele actuale de instalații 
electrice nu corespund normativului 17/2011 si NPO 015/97, nu sunt asigurate 
infrastructura de comunicare și transmitere date și infrastructura de control-acces. 

Lucrările de interventie propuse prin studiul de fezabilitate se înscriu ăn strategia 
de reabilitare și modernizare a sistemului medical de specialitate. Documentația vizează 
îmbunătățirea actului medical și a standardelor de calitate și eficiență existente în 
spitalele similare din Comunitatea Europeana și a Ordinului nr. 941/2006, prin 
îmbunătățirea funcțională și modernizarea tuturor spațiilor spitalicești aferente, prin 
reabilitarea tâmplăriei, pardoselilor, finisajelor, sistemelor de instalații. Blocul operator 
actual nu a beneficiat de-a lungul timpului de lucrări de modernizare și dotare care să îl 
mențină la nivelul normelor și exigentelor prevăzute de legislația în vigoare.  

Obiective generale propuse: 
-amenajarea și dotarea cu săli de operație 
-creșterea calității actului medical 
-creșterea capacității de a oferii asistență și activități medicale de calitate 
-crearea unor funcțiuni compatibile cu legislația actuală privind funcționarea 

secțiilor componente 
Obiective specifice propuse: 



-asigurarea funcțiunilor specifice funcționarii blocului operator în concordanță cu 
legislația actuală în domeniu 

-asigurarea unor sisteme de amenajare și finisare care asigură condiții de 
funcționare și asigurarea curăteniei aerului 

-asigurarea unor sisteme adecvate de instalatii pentru asigurarea clasei de 
curățenie, precum și asigurarea unor sisteme de protecție, avertizare și comunicare 
specifice 

-asigurarea tuturor utilitățiilor specifice: energie electrică, fluide medicale, 
dotarea cu echipamente tehnologice necesare funcționarii blocului operator, dotarea cu 
echipamente medicale specifice sălilor de operație. 

Se intenționeaza ca finanțarea obiectivului să se realizeze din bugetul local, 
bugetul de stat si alte fonduri legal constituite. 

Prin H.C.J. Prahova nr. 224/18.10.2021 s-a aprobat Studiului de Fezabilitate si 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare bloc operator 
și sistem electric al Spitalului județean de urgență Ploiești”.   

Ca urmare a reviziei Studiului de Fezabilitate a obiectivului “Reabilitare bloc 
operator și sistem electric al Spitalului județean de urgență Ploiești” de catre proiectant, 
se impune aprobarea reviziei documentatiei. 
  
 Drept urmare, a fost iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea reviziei 
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”REABILITARE BLOC 
OPERATOR ȘI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE 
URGENȚĂ PLOIEȘTI” pe care îl avizăm favorabil. 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
DANIEL MINCULESCU 
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