
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA         
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului  
„Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative prin 

asistență medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu” 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 28050/28.11.2022 al Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Prahova, domnul Dumitru Tudone, şi Raportul nr. 28051/28.11.2022 al 
Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă privind  aprobarea depunerii proiectului 
”Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență 
medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu”; 

- Ordonanța 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;  

- Hotărârea 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. 2735/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru 
investiţia specifică: I1.3. Unităţi de asistenţă medicală ambulatorie din cadrul pilonului 
V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I1. 
Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitaliceşti, cu completările și modificările 
ulterioare; 

- Adresa nr.59093/22.11.2022 a Spitalului Județean de Urgență; 
  În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. d) și f), alin. (5), lit.c), art.182, alin. 
(1) și alin. (2) si cele 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 ”Creșterea diversității și complexității serviciilor 
medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu” în 
vederea finanțării acestuia în cadrul Planul Național de Redresare și Reziliență - 



Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii medicale 
prespitalicești - I1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie, apelul de proiecte MS-
0013. 
  Art. 2 Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Creșterea diversității și 
complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 
locație Mihai Bravu”, în cuantum de 21.307.351,94 lei (inclusiv TVA). 
 Art. 3 Din bugetul UAT Județul Prahova vor fi finanțate toate cheltuielile 
neeligibile ce vor  asigura implementarea proiectului „Creșterea diversității și 
complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 
locație Mihai Bravu”. 
  Art. 4 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului ”Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale 
curative prin asistență medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu”, pentru 
implementarea proiectului în condiții optime se vor asigura din in conformitate cu 
prevederile legale. 
  Art. 5 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 

Art. 6 Se certifică valoarea de 3620 prevăzută în  Anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre, ca reprezentând numărul de prezentări în ambulatoriu în anul 2021. 

Art. 7 Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art. 8 La data adoptării prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului 
Județean Prahova nr. 382/23.11.2022  încetează. 

  Art. 9 Se împuternicește domnul Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului 
Județean Prahova să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în 
numele UAT județul Prahova şi al Partenerului. 

Art. 10 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica 
prezenta hotărâre persoanelor interesate. 
  
 

P. PREŞEDINTE, 
Dumitru Tudone 

    Vicepreședinte 
 

  
CONTRASEMNEAZĂ: 

               SECRETAR GENERAL, 
     Hermina Adi Bîgiu 

 

 

 

 

 
Ploieşti, 29 noiembrie 2022 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 28050/28.11.2022 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea diversității 
și complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 

locație Mihai Bravu” 
 
 

 Asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate, spitalele, 
sectorul sănătății publice și cel al asistenței sociale funcționează fragmentat și neintegrat, 
îngreunând accesul populației la servicii medicale integrate. Capacitatea de îngrijire în 
asistența medicală primară, în ambulatoriile de specialitate este distribuită neuniform și 
insuficient utilizată, astfel că majoritatea serviciilor medicale continuă să fie furnizate în 
spitale. 
 Este necesară integrarea serviciilor medicale pentru asigurarea accesului egal și 
echitabil și pentru asigurarea continuitatea de îngrijiri. 
 Componenta 12 „Sănătate” a Planului de redresare și reziliență va consta în trei 
reforme și două investiții care abordează principalele provocări din sistemul de sănătate. 
Cele mai importante sunt reducerea ratei mortalității evitabile, reducerea disparităților 
regionale, sociale și între mediul rural și cel urban în ceea ce privește accesul la servicii 
medicale de bază, creșterea accesului la servicii medicale de calitate, îmbunătățirea 
infrastructurii spitalicești și prespitalicești, precum și optimizarea cheltuielilor pentru 
îngrijirea medicală și gestionarea resurselor. 
 Prin Sub-Investiția 1.3. se urmărește reabilitarea, modernizarea, extinderea 
(inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități 
medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență medicală 
ambulatorie. 
 Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro este necesar  
a fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară și Județul Prahova în care să fie 
menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 
 Astfel, pentru aprobarea depunerii proiectului „Creșterea diversității și 
complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 
locație Mihai Bravu” propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. 

 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
Dumitru TUDONE 

 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 28051/28.11.2022 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea diversității și 
complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 

locație Mihai Bravu” 
  

 Prin prezentul apel vor fi finanțate ambulatorii, unități medicale publice/alte 
structuri publice care furnizează asistență medicală ambulatorie, a căror infrastructură 
este în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale sau instituțiilor centrale cu 
rețea proprie sanitară. 
  
 Ambulatoriile de specialitate oferă servicii medicale de specialitate de 
complexitate medie pentru populația din zona respectivă sau din zonele învecinate. 
Serviciile au impact local și nu se încadrează în definiția ajutorului de stat. Dezvoltarea 
acestor servicii nu determină, în niciun caz, un risc de denaturare a concurenței, deoarece 
ele vor fi susținute în zone geografice mai puțin deservite (în care volumul anual de 
servicii pe locuitor este inferior mediei naționale). Prin Sub-Investiția 1.3. se urmărește 
reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin construcții de clădiri noi), dotarea a 
cel puțin 30 de ambulatorii/unități medicale publice sau a altor structuri publice care 
furnizează asistență medicală ambulatorie. 
  
 Investiția 1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie are următorii indicatori: 

 a) Indicatori cantitativi: 

a.1. minim 30 de unități de asistență medicală ambulatorie vor fi modernizate, reabilitate, 
transformate sau extinse (inclusiv prin construirea de clădiri noi) și dotate. 
a.2. minim 20 de unități de asistență medicală ambulatorie (din cele 30 de unități) vor fi 
situate în regiuni sau localități mai puțin dezvoltate (regiunile/localitățile în care PIB-
ul/cap de locuitor < 75 % din media UE-27); 
 b) Capacitatea unităților de asistență medicală noi sau modernizate : 
  Persoane/an; 
b.1. Numărul maxim anual de persoane care pot fi deservite de o unitate de asistență 
medicală nouă sau modernizată datorită sprijinului acordat prin măsuri în cadrul 
mecanismului, cel puțin o dată pe parcursul unei perioade de un an. 
 
 Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte: 

- cheltuielile ce conduc la realizarea investiției, inclusiv cheltuielile cu elaborarea 
documentației tehnice pentru realizarea investiției și pregătirea aplicației de 
finanțare; 

- cheltuielile pentru implementarea și managementul proiectului și a contractului de 
finanțare; 



- cheltuielile de audit ale proiectului; 
- cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de 

identitate vizuală. 
Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro este necesar 

a fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară și Județul Prahova în care să fie 
menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată.
 Apelul de proiecte a fost lansat în data de 26.10.2022, fiind un apel de proiecte de 
tip competitiv, cu termen limită de depunere 31.11.2022, ora 16.00, stabilit în corelare cu 
cadrul de performanţă al Planul național de redresare și reziliență, în limita bugetului 
alocat. 
 Astfel, pentru aprobarea depunerii proiectului „Creșterea diversității și 
complexității serviciilor medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - 
locație Mihai Bravu” este necesară adoptarea unei hotărâri în acest sens.  

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil Proiectul de Hotărâre privind 
aprobarea depunerii proiectului „Creșterea diversității și complexității serviciilor 
medicale curative prin asistență medicală ambulatorie - locație Mihai Bravu”. 

 
 

 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 

 
p. Director Executiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA           Anexa nr. 2 
JUDEŢUL PRAHOVA      la Hotărârea  nr.__________ 
CONSILIUL JUDEŢEAN     din data de _______________ 

 
Acord de Parteneriat 

 
Încheiat între, 

 
 JUDEȚUL PRAHOVA – având sediul in B-dul Republicii, Nr. 2-4, Palatul Administrativ 

Ploiești, Mun. Ploiești, Cod poștal ..........., Jud. Prahova tel: ............., cod fiscal .........., având contul de 
virament nr. ........................ deschis la ..................., reprezentat de ................., în calitate de .........., 
denumit în continuare “Ordonator principal de credite” – Lider de parteneriat 
și 

Spitalul Județean de Urgență Ploiești, cu sediul în Ploiești, Str. Găgeni, Nr. 100, cod poștal: 
100097, telefon: 0244/537.711, fax: ............................, cod fiscal .........................., având contul de 
virament nr. ......................... ..............., deschis la .................................., reprezentat de   
.................................., în calitate de ............................., denumit în continuare ”Unitate sanitară 
beneficiară”, 

 
denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”, 
 
au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv implementării 
Proiectului ”Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență 
medicală ambulatorie – locație Mihai Bravu”, în cadrul Investiției specifice I1.3. Unități de asistență 
medicală ambulatorie, din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: 
Sănătate, Planul Național de Redresare și Reziliență al României, după cum urmează: 
 
Art. 1 – Obiectul Acordului 
(1) Prezentul Acord de Parteneriat, denumit ȋn continuare “Acordul”, definește drepturile și obligațiile 
Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și implementării 
Proiectului ”Creșterea diversității și complexității serviciilor medicale curative prin asistență 
medicală ambulatorie – locație Mihai Bravu”, denumit în continuare ”Proiect”.   
(2) Ordonatorul principal de credite, în calitate de lider de parteneriat, este responsabil de realizarea 
documentației aferente Proiectului prevăzut la alin. (1), precum și încărcarea Dosarului de finanțare 
aferent acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I1.3. Unități de 
asistență medicală ambulatorie din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - 
Componenta 12: Sănătate - Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național 
de Redresare și Reziliență al României, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022.  
 
Art. 2 – Durata Acordului  
(1)  Prezentul Acord întră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți 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.  

Art. 3 – Principalele responsabilități ale Părților 
(1)  Părțile vor adopta toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea 
asigurării Obiectului prezentului Acord, precum și în vederea îndeplinirii obligațiilor acestora.  
(2)  În vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord, Părțile vor acționa în conformitate cu  legislația 
națională și europeană aplicabilă.  
(3)  Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin potrivit prezentului Acord cu eficiență, transparență și 
rigurozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la orice aspect relevant în ceea ce privește 
cooperarea Părților în vederea implementării activităților care urmează a fi desfășurate. Acestea vor 



acționa cu bună-credință, în toate activitățile necesare implementării Proiectului, în interesul realizării 
acestuia cu succes conform Planului Național de Redresare și Reziliență al României. 
 
Art. 4 – Drepturile și Obligaţiile Ordonatorului principal de credite 
(1) Ordonator principal de credite va elabora documentele aferente Dosarului de finanțare și va fi 
responsabil de implementarea Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului prezentului Acord.  
(2) Ordonator principal de credite va realiza toate demersurile necesare, în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, în vederea semnării Hotărârii de aprobare a Proiectului, prevăzută în Anexa nr. 11 la 
Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022 pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru selectarea 
celor 30 de unități de asistență medicală ambulatorie printr-un apel deschis competitiv, în funcție de 
specificul acestuia. 
(3) Ordonatorul principal de credite este responsabil cu încărcarea Dosarului de finanțare aferent 
Proiectului pe platforma dedicată apelurilor de proiecte finanțate din Planul Național de Redresare și 
Reziliență al României, https://proiecte.pnrr.gov.ro. 
(4) Ordonatorul principal de credite este responsabil de implementarea proiectului, în colaborare cu 
Unitatea sanitară beneficiară. 
(5) Ordonatorul principal de credite este obligat să numească persoane în cadrul unei unități de 
implementare și monitorizare a proiectelor în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului prevăzut 
la alin. (1). 
 
Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Unității Sanitare beneficiare 
(1) Unitatea Sanitară beneficiară este responsabilă cu furnizarea documentelor și informațiilor necesare 

pentru completarea documentelor curpinse în Dosarului de finanțare aferent Proiectului, în 
conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I1.3. Unități de asistență medicală 
ambulatorie din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - 
Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de Redresare și Reziliență 
al României, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 2735/2022, precum și în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

(2)  Unitatea sanitară beneficiară este obligată să contribuie la implementarea proiectului 
(3) Unitatea sanitară beneficiară este obligată să respecte toate drepturi și obligațiile care aferente 
participării la apelul de proiect aferent Investiției specifice I1.3. Unități de asistență medicală 
ambulatorie din cadrul Pilonului V: Sănătate și reziliență instituțională  - Componenta 12: Sănătate - 
Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Planul Național de Redresare și Reziliență al 
României. 
 
 
Art. 7 – Dispoziții finale  
 
(1) Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Acord, trebuie sa fie transmisă în 
scris. 
(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii. 
(3) Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a 
primirii comunicării. 
(4) Anexele 1 - 13 fac parte integrantă din prezentul Acord, iar cazul unor neconcordanțe între Anexe și 
Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.   
 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., la sediul Consiliului Județean Prahova, 
prezentul Acord, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

 
Ordonator principal de credite 

Județul Prahova 
 

Președinte 
              
 

Unitate sanitară beneficiară, 
Spitalul Județean de Urgență Ploiești 

 
Manager 
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