
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA        
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului  
“Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 
 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 27166/22.11.2022 al Preşedintelui Consiliului judeţean 

Prahova, domnul Iulian Dumitrescu, şi Raportul Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă 
nr. 27168/22.11.2022 privind  aprobarea depunerii proiectului “Achiziționarea de 
echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Ploiești” 
- 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;  

- Acordul de finanțare Nr. 26588/ 08.03.2022 dintre Ministerul investițiilor și Proiectelor 
Europene și Ministerul Sănătății privind implementarea reformelor și/sau investițiilor 
finanțate prin Planul național de redresare și reziliență;  

- Ordinul nr. 2736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia 
specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii 
nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 
12: Sănătate - investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice;   

- Dispoziția nr. 358/02.04.2021 privind numirea domnului Bogdan Cristian Nica în 
funcția de manager a Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 

- Adresa nr.59067/22.11.2022 a Spitalului Județean de Urgență Ploiești; 



- Hotărârea 367/31.10.2022 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 -în cadrul Componentei 12 – 
Sănătate, Investiția I2.4 -Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 
infecții nozocomiale” 

  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1), lit. d), alin. (5), lit. c) și alin. (7) lit. a), 
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 proiectul “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 
infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Planul 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. 
Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, în 
cuantum de 34.892.609,85 lei (inclusiv TVA). 
Art. 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 35.700,00 lei (inclusiv TVA) a Județului 
Prahova, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 
Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești”, pentru implementarea proiectului în 
condiții optime, se vor asigura din bugetul Județului Prahova. 
Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
Art. 6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 2,43% / Rata infecțiilor 
Clostridium difficile: 1,58% / Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,09% / Numărului 
de probe analizate de microbiologie: 127.975 probe /  Gradul de ocupare al unității sanitare 
48,71%, prevăzută în  Anexă, parte integrantă la prezenta hotărâre. 
Art. 7. Se împuternicește Nica Bogdan Cristian să semneze toate actele necesare şi 
contractul de finanţare în numele solicitantului cererii de finanțare. 
Art. 8. Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
persoanelor interesate. 
  

PREŞEDINTE, 
IULIAN DUMITRESCU 

 
CONTRASEMNEAZĂ, 

               SECRETAR GENERAL, 
     HERMINA – ADI BÎGIU 

 

Ploieşti, 23 noiembrie 2022 

Nr. 381 



 
                                                                                Anexa  

                                                                                                                     la Hotărârea  nr.__________ 
   din data de _______________ 

 
 

Rata infecțiilor nosocomiale/ Rata infecțiilor Clostridium difficile/ Rata infecțiilor 
microorganisme MDR/ Numărului de probe analizate de microbiologie probe /  Gradul de 

ocupare al unității sanitare  
 
 
Valorile aferente anului 2021 pentru Rata infecțiilor nosocomiale / Rata infecțiilor Clostridium 
difficile / Rata infecțiilor microorganisme MDR depistate și declarate, Numărului de probe 
analizate de microbiologie, Gradul de ocupare al unității sanitare din cadrul Spitalului Județean de 
Urgență Ploiești, sunt urmatoarele: 
 

Rata infectiilor nosocomiale 
depistate si declarate 

An 2021 – 2,43% 
Documente suport – sursa oficiala – Darea de seama privind 
principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii pe anul 2021 si Adresa 
cu nr. 9144_50545 din 04.10.2022 emisa de SPIAAM 

Rata infectiilor Clostridium 
difficile depistate si declarate  

An 2021 – 1,58% 
Documente suport – sursa oficiala – Darea de seama privind 
principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii pe anul 2021 si Adresa 
cu nr. 9144_50545 din 04.10.2022 emisa de SPIAAM 

Numarului de probe analizate de 
microbiologie 

An 2021 – 127.975  probe 
Documente suport – sursa oficiala – Lista probe analizate de 
microbiologie pe anul 20211 si adresa cu nr. 50591 din 04.10.2021 
emisa de Laboratorul de analize medicale 

Rata infectiilor microorganisme 
MDR depistate si declarate 

An 2021 – 0,09% 
Documente suport – sursa oficiala – Darea de seama privind 
principalii indicatori ai cunoasterii sanatatii pe anul 2021 si Adresa 
cu nr. 9144_50545 din 04.10.2022 emisa de SPIAAM 

Gradul de ocupare al unitatii 
sanitare 

Anul 2021 – 48,71% 
Documente suport – sursa oficiala – Principalii indicatori in 
asistenta medicala pentru Anul 2021 – emisa de DSP Prahova pentru 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești 

 
 

Nica Bogdan Cristian 
Manager Spitalul Județean de Urgență Ploiești 

  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 27166/22.11.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  
“Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 
 

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. 

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. 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. 

În măsura în care aceste structuri vor fi dotate la nivelul standardelor internaționale în ceea 
ce privește asigurarea izolării pacienților (saloane cu un singur pat), a precauțiilor suplimentare 
de contact (accesul la echipament personal de protecție, produse medicale pentru asigurarea 
asepsiei, educația continuă a personalului în privința igienei), a precauțiilor suplimentare pentru 
transmiterea respiratorie sau prin aerosoli (echipament special de protecție, camere/saloane cu 
presiune negativă), 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, nu doar la nivel național. De asemenea, în vederea prevenirii 
infecțiilor asociate asistenței medicale se urmăresc investiții în spitalele existente în controlul 
microbiologic al aerului din blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă, prin instalații 
specifice de aer condiționat, instalații de dezinfectare a personalului medical, precum și 
echipamente de decontaminare a mediului și pentru sterilizare. 

Adaptarea infrastructurii existente pentru aceasta componentă  include investiții pentru 
achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, prin dezvoltarea 
laboratoarelor de analize de microbiologie specializate, achiziționarea de echipamente destinate 
sistemelor de decontaminare, dezinfecție aer, suprafețe și sau echipamente, sisteme de sterilizare 
instrumentar medical și echipamente bazate pe tehnologii moderne cu plasmă, UV, etc . 

Avand in vedere modalitatile de implementare a investitiilor in echipamente si materiale 
destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale propun spre aprobare depunerea proiectului 
“Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Ploiești” in cadrul programului Programului Național de 
Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția I2.4 -Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale. 

 
PREŞEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 27168/22.11.2022 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului  
“Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 

cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 
 

  
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. 

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. 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. 

În măsura în care aceste structuri vor fi dotate la nivelul standardelor internaționale 
în ceea ce privește asigurarea izolării pacienților (saloane cu un singur pat), a precauțiilor 
suplimentare de contact (accesul la echipament personal de protecție, produse medicale 
pentru asigurarea asepsiei, educația continuă a personalului în privința igienei), a 
precauțiilor suplimentare pentru transmiterea respiratorie sau prin aerosoli (echipament 
special de protecție, camere/saloane cu presiune negativă), 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, nu doar 
la nivel național. De asemenea, în vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale 
se urmăresc investiții în spitalele existente în controlul microbiologic al aerului din 
blocurile operatorii și din unitățile de terapie intensivă, prin instalații specifice de aer 
condiționat, instalații de dezinfectare a personalului medical, precum și echipamente de 
decontaminare a mediului și pentru sterilizare. 

Adaptarea infrastructurii existente pentru aceasta componentă  include investiții 
pentru achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale, prin 
dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate, achiziționarea de 
echipamente destinate sistemelor de decontaminare, dezinfecție aer, suprafețe și sau 
echipamente, sisteme de sterilizare instrumentar medical și echipamente bazate pe 
tehnologii moderne cu plasmă, UV, etc . 

Avand in vedere modalitatile de implementare a investitiilor in echipamente si 
materiale destinate reducerii riscului de infectii nosocomiale se propune spre aprobare 



depunerea proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 
nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” in cadrul programului 
Programului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate, Investiția 
I2.4 -Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nozocomiale, fiind 
necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens.  

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea depunerii proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate 
reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean de Urgență Ploiești” 

 
 

 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 

 
p. Director Executiv 
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