
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA                                 
CONSILIUL JUDEŢEAN   
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență 
Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul 
Programului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, 

Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți”  
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 24322/21.10.2022 al Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, şi Raportul nr. 24323/21.10.2022, al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 186/26.07.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de 
parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul 
Județean de Urgență Ploiești pentru depunerea și implementarea ”Proiectului de 
finanțare în cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 
– Sănătate, Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți”; 

- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului 
din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

- Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor 
categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din 
tratat;  

- Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării Planului 
de Redresare și Reziliență al României din 03 noiembrie 2021;  

- Ordonanță de urgență 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 cu completările și modificările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene 
alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență precum şi pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în 
cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență;  

- Ordinul nr. 2901/2022 pentru aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul 
apelurilor de proiecte - cod apel: MS-0023, pilonul V: Sănătate şi rezilienţă 
instituţională, componenta 12: Sănătate, investiţia: I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitaliceşti publice, investiţia specifică: I2.3 - Secţii de terapie intensivă pentru nou-
născuţi, aferent Planului naţional de redresare şi rezilienţă;  



În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d) și lit. e), alin. (5), lit. c) și alin. (7) 
lit. a), art. 89 alin. (8), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență 
a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 
Art. 1 Se aprobă acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ 

Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru 
depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Programului 
Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția Specifică: 
I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți” conform Anexei parte integrantă 
din prezenta hotărâre.          

Art. 2 Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului 
Județean Prahova, să semneze acordul de parteneriat prevăzut la art. 1 din prezenta 
hotărâre, precum şi orice document necesar realizării parteneriatului în numele Unității 
Administrativ Teritoriale Județul Prahova, în calitate de ordonator principal de credite. 

Art. 3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 

  
 
 

PREŞEDINTE, 
Iulian Dumitrescu 

 
 

 
CONTRASEMNEAZĂ: 

SECRETAR GENERAL, 
Hermina Adi Bîgiu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ploieşti, 31 octombrie 2022   
                                                                      
Nr. 366 

 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 24322/21.10.2022 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru 
depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Programului Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie 
intensivă pentru nou-născuți”  

 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să 
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale 
României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a 
afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al 
MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 
12 februarie 2021, art.4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este 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 din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Facilitățile de sănătate, în special spitalele, sunt esențiale pentru comunități atât în mod 
obișnuit, dar și ca răspuns la situații de urgență, dezastre și alte crize. Spitalele sunt, de asemenea, 
simboluri importante ale bunăstării sociale.  

Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. 
România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din UE – 6,7 la 1.000 de 

născuți vii, comparativ cu media UE de 3,6 în 2017. Echipamentele medicale insuficiente și deficitul 
de medici pot contribui la explicarea acestei cifre.  

Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din țările europene avansate 
și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde 
profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației. Distrugerea sau deteriorarea 
unui spital poate duce la expunerea pacienților și a lucrătorilor din domeniul sănătății la vulnerabilități, 
dar și la pierderea încrederii populației în autorități. Sunt necesare măsuri pentru asigurarea siguranței, 
securității și funcționalității infrastructurii de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar. 
Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de asemenea, 
diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă sau nivelul de venituri. 

Prin implementarea Investiției 2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți se pot realiza  
Achiziționarea dotări de echipamente pentru Centrele de nivel II și III de :aparate ventilație mecanică 
Incubatoare,Monitoare semne vitale, dispozitive laser, venyilatoare,monitoare semne vitalenaștei și 
sală operații cezariene et. (obligatoriu), Instrumente (obligatoriu) , unități mobile de terapie intensivă 
neonatală nivel III. 

Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru TUDONE 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
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CONSILIUL JUDEŢEAN                                                

 

DIRECŢIA PROIECTE CU  
FINANȚARE EXTERNĂ                                             
Nr.    24323/ 21.10.2022                                              

 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru 
depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Programului Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie 
intensivă pentru nou-născuți” 

 
 

Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR) este conceput așa încât să 
asigure un echilibru optim între prioritățile Uniunii Europene și necesitățile de dezvoltare ale 
României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat semnificativ țara, așa cum a 
afectat întreaga Uniune Europeană și întreaga lume. 

Obiectivul general al PNRR al României este corelat în mod direct cu Obiectivul general al 
MRR, așa cum este inclus în Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, din 
12 februarie 2021, art.4. Astfel, obiectivul general al PNRR al României este 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 din Mecanismul de Redresare și Reziliență. 

Facilitățile de sănătate, în special spitalele, sunt esențiale pentru comunități atât în mod 
obișnuit, dar și ca răspuns la situații de urgență, dezastre și alte crize. Spitalele sunt, de asemenea, 
simboluri importante ale bunăstării sociale.  

Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. 
România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității infantile din UE – 6,7 la 1.000 de 

născuți vii, comparativ cu media UE de 3,6 în 2017. Echipamentele medicale insuficiente și deficitul 
de medici pot contribui la explicarea acestei cifre.  

Dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din țările europene avansate 
și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile publice nu răspunde 
profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației. Distrugerea sau deteriorarea 
unui spital poate duce la expunerea pacienților și a lucrătorilor din domeniul sănătății la vulnerabilități, 
dar și la pierderea încrederii populației în autorități. Sunt necesare măsuri pentru asigurarea siguranței, 
securității și funcționalității infrastructurii de sănătate, atât la nivel național, cât și la nivel comunitar. 
Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. Există, de asemenea, 
diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de regiune, etnie, vârstă sau nivelul de venituri. 

Prin implementarea Investiției 2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți se pot realiza  
achiziționarea dotări de echipamente pentru Centrele de nivel II și III de :aparate ventilație mecanică 
incubatoare, monitoare semne vitale, dispozitive laser, ventilatoare, monitoare semne vitale nașteri și 
sală operații cezariene et. (obligatoriu), Instrumente (obligatoriu) , unități mobile de terapie intensivă 
neonatală nivel III. 

Avizăm favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova și Spitalul Județean de Urgență Ploiești pentru 
depunerea și implementarea ”Proiectului de finanțare în cadrul Progranului Național de Redresare și 
Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția Specifică: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru 
nou-născuți”. 

 
 

p. Director Executiv 
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