
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

MUNICIPIUL ROMAN 

CONSILIUL LOCAL 

 
PROIECT  DE HOTĂRÂRE 

 
Nr. 83363  din 15.11.2022 

 

privind aprobarea depunerii proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 

„Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de 

investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de 

Urgență  Roman” 
 

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ   

Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională 

COMPONENTA: 12 - Sănătate 

INVESTIȚIA: 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului 

de infecții nosocomiale 

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN; 
 

Analizând referatul de aprobare nr. 83358 din 15.11.2022 înaintat de către 

domnul Leonard Achiriloaei - Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de 

specialitate nr. 83503 din 15.11.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor prin 

care se propune aprobarea proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință 

și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în 

Spitalul Municipal de Urgență  Roman”, a cheltuielilor legate de proiect și a 

Acordului de parteneriat încheiat între UAT Municipiul Roman și Spitalul Municipal 

de Urgență Roman, în vederea depunerii acestuia pentru finanțare în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate, Investiția 

specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale, 

Văzând avizul de legalitate nr. _____ din __.11.2022 al Secretarului general al 

municipiului Roman, avizul favorabil nr. __ din __.11.2022 al  Comisiei pentru buget 

- finanţe, precum şi avizul favorabil nr. ___ din __.11.2022 al Comisiei juridice. 

Ținând cont de dispozițiile 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 
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redresare şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe 

rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență; 

Având în vedere următoarele: 

• prevederile Ghidului Beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte- cod 

apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență instituțională, 

Componenta: 12- Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, aprobat prin Ordinul 

Ministrului Sănătății nr.2.736/15.09.2022, 

• Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 12 februarie 2021de instituire a Mecanismului de 

redresare și 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. 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată, 

În baza prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b”,“c” și lit. ”d”, alin. 4, lit. “a”, alin. 

6, lit. “c” și alin.7 lit “k”,  art. 136, alin. 1 și alin. 8, art, 196 alin.1 lit. ”a” și art. 243, 

alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă proiectul „Achiziții echipamente medicale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință 

și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în 

Spitalul Municipal de Urgență  Roman” în vederea depunerii pentru finanțare în 

cadrul  PNRR/Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii 

spitalicești publice, Investiția specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de  infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. 
 

Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Achiziții echipamente 

medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea 

laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de 

microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență  Roman” în cuantum 

de 4.987.928,85 lei fără TVA, respectiv 5.935.635,33 lei inclusiv TVA. Valoarea TVA 

aferentă cheltuielilor eligibile este suportată din bugetul de stat (art. 13, alin. a din 

O.U.G. nr. 24/2021); 
 

Art. 3. Se aprobă contribuția proprie din bugetul local pentru investiția aferentă 

proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de 

investigații și analize de microbiologie specializate in Spitalul Municipal de 

Urgență Roman” în cuantum de  548.672,17  lei fără TVA, respectiv 652.919,89 lei 

(inclusiv TVA) reprezentând 11% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului. 

 

Art. 4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe 

durata implementării proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate 
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reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință 

și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate in 

Spitalul Municipal de Urgenta Roman” se vor asigura din bugetul local, în vederea 

implementării acestuia în condiții optime. 
 

Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 

proiectului. 
 

Art. 6. Se certifică valorile pentru Rata infecțiilor nosocomiale: 1,18%, Rata 

infecțiilor Clostridium difficile: 1,01%, Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,86%,  

Numărului de probe analizate de microbiologie:17247, Gradul de ocupare al unității 

sanitare 49,60%, ce vor fi prevăzute în cererea de finanțare, în conformitate cu datele 

înregistrate de către SPIAAM în anul  2022 la nivelul Spitalului Municipal de Urgență 

Roman, conform anexei nr. 1, parte integrantă din această hotărâre. 
 

Art. 7  Se împuternicește Leonard Achiriloaei - Primar să semneze toate actele 

necesare depunerii cererii de finanțare şi a contractului de finanţare în numele 

Municipiului Roman şi al Partenerului – Spitalul Municipal de Urgență Roman. 
 

Art. 8  Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat nr. 83403 din data de 

15.11.2022 între UAT Municipiul Roman în calitate de Lider de proiect și Spitalul 

Municipal de Urgență Roman în calitate de Partener 2, conform anexei nr. 2, parte 

integrantă  la prezenta hotărâre. 
 

Art. 9   Se împuternicește dnul primar Leonard Achiriloaei să semneze Acordul 

de parteneriat între Municipiul Roman şi Spitalul Municipal de Urgență Roman. 
 

Art. 10  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la sediul 

Municipiului Roman, Județul Neamț și publicare pe site-ul propriu al Primăriei 

Municipiului Roman, Judeţul Neamţ. 
 

Art. 11 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul Municipiului 

Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel: 

       -  Primarului Municipiului Roman, Judeţul Neamţ - dnul Leonard Achiriloaei; 

       -  Direcției tehnice și de investiții – Serviciul Managementul Proiectelor 

Municipiul Roman; 

       -  Direcţiei Economice - Municipiul Roman; 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind 

majoritatea de voturi. 

 Nr. total al aleșilor locali în funcție 21  Voturi „pentru”          __ 

 Nr. total al aleșilor locali prezenți   __  Voturi „împotrivă”      _ 

 Nr. total al aleșilor locali absenți      _  Abțineri                       _ 

 Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot       _ 























 

 

                        

   MUNICIPIUL ROMAN  
  Piaţa Roman-Vodă nr.             www.primariaroman.ro 
  Tel.  0233.741.651,  0233.741.119,   0233.740.165,  0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604,   E-mail: primaria@primariaroman.ro 
 

Emitent: CABINET PRIMAR  

Nr. 83358  din 15.11.2022 
 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul „Achiziții echipamente medicale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de 

referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie 

specializate în Spitalul Municipal de Urgență  Roman” 

în cadrul PNRR/Componenta C12 – Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale 

 

 

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. 

În același context, îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor de  

microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare 

a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor, însoțită de implementarea 

extinsă și uniformă a standardelor europene de interpretare (EUCAST), vor reduce 

din vulnerabilitățile sistemului de sănătate din România, prin creșterea calității 

rezultatelor obținute și vor contribui la integrarea rezultatelor monitorizărilor și a 

studiilor de cercetare la nivel european. 

La data de 16.09.2022, a fost publicat Ghidul beneficiarului în cadrul 

apelurilor de proiecte cod apel: MS - 0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională, Componenta: 12 - Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. 

În cadrul acestui apel, UAT Municipiul Roman, în calitate de lider de 

parteneriat, împreună cu Spitalul Municipal de Urgență Roman, în calitate de 

partener, intenționează să depună spre finanțare proiectul „Achiziții echipamente 

medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea 

laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de 



 

 

microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență  Roman”, în vederea 

dotării la nivelul standardelor internaționale în ceea ce privește asigurarea izolării 

pacienților, în vederea accesului la echipamente de protecție, îmbunătățirea 

capacității laboratoarelor de microbiologie prin dotarea acestora și nu numai. Aceste 

investiții vor conduce, pe termen lung, la  consolidarea sistemului de sănătate din 

Spitalul Municipal de Urgență Roman și la reducerea  impactului major pe care 

circulația germenilor multirezistenți la antibiotice îl are. 

Astfel, acest proiect are la bază necesitatea dotării adecvate pentru acoperirea 

adresabilității  actuale și viitoare pentru a crea condiții optime preluării fluxului 

crescut de pacienți, reducerea  costurilor datorate spitalizării continue și 

îmbunătățirea performanțelor spitalicești. Echipamentele  și dotările ce fac obiectul 

acestui proiect trebuie menținute în stare de funcționare cel puțin până la  30 iunie 

2026 sau pe durata perioadei de garanției dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026. 

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

eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, 

valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 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 I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale în conformitate cu legislația în vigoare. 

Întrucât cele expuse mai sus sunt necesare și oportune, propunem spre analiză 

și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Achiziții 

echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; 

dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și 

analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență  

Roman”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat dintre UAT 

Municipiul Roman și Spitalul Municipal de Urgență Roman în vederea depunerii 

acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon 

V, Componenta 12. Sănătate. 

 

Prezentul referat de aprobare însoțit de proiectul de hotărâre vor fi transmise 

către Serviciul Managementul Proiectelor în vederea întocmirii raportului de 

specialitate. 

 

Față de cele ce preced, rog domnii consilieri să analizeze și să se pronunțe prin 

vot. 

 

Inițiator 

Primarul Municipiului Roman, 

Leonard ACHIRILOAEI 

 

 

 



 

 

                      

  MUNICIPIUL ROMAN 
  Piaţa Roman-Vodă nr. 1    www.primariaroman.ro 

  Tel. 0233.741.119, 0233.740.165, 0233.744.650 

  Fax. 0233.741.604 
 

Emitent: Direcția Tehnică de Investiții / Serviciul  Managementul Proiectelor 

Nr.  83503 din  15.11.2022 
.. 

                         

                                            

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea depunerii proiectului și a 

cheltuielilor legate de proiectul „Achiziții echipamente medicale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de 

referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie 

specializate în Spitalul Municipal de Urgență  Roman” 

în cadrul PNRR/Componenta C12 – Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și 

materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale 

 

 

Analizând referatul de aprobare a domnului Primar Leonard Achiriloaei, 

înregistrat cu nr. 83358 din 15.11.2022 prin care se propune aprobarea depunerii 

proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu 

capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul 

Municipal de Urgență  Roman”, pentru finanțarea din fondurile europene aferente 

Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte 

PNRR/MS-0024, facem următoarele precizări: 

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. 

La data de 16.09.2022, a fost publicat Ghidul beneficiarului în cadrul 

apelurilor de proiecte- cod apel: MS-0024, Pilonul V: Sănătate și reziliență 

instituțională, Componenta: 12- Sănătate, Investiția: 12.4. Echipamente și materiale 

destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. 

În cadrul acestui apel, UAT Municipiul Roman, în calitate de lider de 

parteneriat, împreună cu Spitalul Municipal de Urgență Roman, în calitate de 

partener, intenționează să depună spre finanțare proiectul „Achiziții echipamente 

medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea 

laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și analize de 



 

 

microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență  Roman”, în vederea 

dotării la nivelul standardelor internaționale în ceea ce privește asigurarea izolării 

pacienților, în vederea accesului la echipamente de protecție, îmbunătățirea 

capacității laboratoarelor de microbiologie prin dotarea acestora și nu numai. Aceste 

investiții vor conduce, pe termen lung, la  consolidarea sistemului de sănătate din 

Spitalul Municipal de Urgență Roman și la reducerea  impactului major pe care 

circulația germenilor multirezistenți la antibiotice îl are. 

Astfel, acest proiect are la bază necesitatea dotării adecvate pentru acoperirea 

adresabilității actuale și viitoare, pentru a crea condiții optime preluării fluxului 

crescut de pacienți, reducerea costurilor datorate spitalizării continue și 

îmbunătățirea performanțelor spitalicești. Echipamentele și dotările ce fac obiectul 

acestui proiect trebuie menținute în stare de funcționare cel puțin până la 30 iunie 

2026 sau pe durata perioadei de garanției dacă aceasta excedă datei de 30 iunie 2026. 

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

eligibile ale proiectului fară TVA, astfel că valoarea proiectului se compune din 

valoarea dotărilor identificate și solicitate de către medicii încadrați la Spitalul 

Municipal de Urgență Roman, la care se adaugă cheltuielile de audit ale proiectului, 

respectiv cheltuielile de publicitate și informare, cheltuieli ce sunt obligatorii și 

eligibile.  

Astfel, valoarea totală a investiției aferente proiectului „Achiziții 

echipamente medicale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale; 

dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu capacitate de investigații și 

analize de microbiologie specializate în Spitalul Municipal de Urgență Roman”, 

este în cuantum de 4.987.928,85 lei fără TVA / 5.935.635,33 lei inclusiv TVA, iar 

contribuția proprie în proiect este de 652.919,89 lei ( cu TVA) reprezentând 11% din 

valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, având în vedere că la data întocmirii 

cererii de finanțare nu sunt prevăzute cheltuieli neeligibile ale proiectului. Sumele 

reprezentând cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a celor cu 

capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în Spitalul 

Municipal de Urgență  Roman”, pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local al UAT Municipiul Roman. 

Potrivit documentelor spitalului, pentru anul 2022, se certifică următoarele 

valori ale Ratei infecțiilor nosocomiale:1,18%, Ratei infecțiilor Clostridium difficile: 

1,01%, Ratei infecțiilor microorganisme MDR: 0,86%, Numărului de probe analizate 

de microbiologie: 17247. Gradul de ocupare al unității sanitare 49,60%. Cererea de 

finanțare este în conformitate cu Raportările oficiale aferente anului de referință 

2022. 

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale are următorii indicatori:  

a) Indicatori cantitativi în conformitate cu prevederile țintei 375:  

a.1. Minim 25 de unități/structuri sanitare vor beneficia de echipamente și 

materiale pentru a reduce riscul de infecții asociate asistenței medicale.  

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. 

Investiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 

nosocomiale se va realiza prin derularea unui apel deschis competitiv prin care se 

vor finanța minim 25 de spitale publice care vor derula investiții aparținând 

următoarelor componente: 

A: reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii existente în vederea 

organizării în unitățile medicale de spitalizare continuă a unor structuri funcționale 

de boli infecțioase pentru izolarea/gruparea și tratarea pacienților cu IAAM 

determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile. Aceasta 

componentă poate include următoarele elemente:  

 Organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării microbiologice 

prevăzute cu grup sanitar propriu (ex. sisteme de presiune negativă);  

 Reabilitarea/modernizarea blocurilor operatorii;  

 Reabilitarea/modernizarea spațiilor destinate efectuării procedurilor de 

hemodializă/hemofiltrare;  

 

B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializate. Aceasta 

componentă poate include următoarele elemente:  

 îmbunătățirea capacității și capabilității laboratoarelor/compartimentelor de 

microbiologie, prin dotarea cu analizoare automate sau semi-automate de identificare 

a micro-organismelor și de efectuare a antibiogramelor;  

 echipamente automate / semi-automate pentru identificare (ID) / testare a 

sensibilității la antibiotice (AST) pentru bacterii și fungi;  

 echipamente automate / semi-automate de determinare a sensibilității la 

antibiotice prin concentrația minimă inhibitorie (CMI).  

 

C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii IAAM. Aceasta componentă 

poate include următoarele elemente:  

 sisteme de decontaminare a aerului din încăperi;  

 sisteme de dezinfecție suprafețe cu abur/presiune înaltă etc;  

 sisteme de sterilizare echipamente protecție personal;  

 sisteme de curățenie automate care utilizează tehnici avansate pentru 

dezinfecție/decontaminare aer, suprafețe și sau echipamente;  

 sisteme de ventilație de înaltă calitate pentru pacienții critici prevăzute cu 

filtre antibacteriene și antivirale;  

 sisteme de sterilizare instrumentar medical și echipamente bazate pe 

tehnologii moderne cu plasmă, UV etc.  

 sisteme / echipamente de control al igienei mâinilor;  

 sisteme / echipamente de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer și 

pe suprafețe.  

Sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte:  

 cheltuielile identificate în corelare cu activitățile eligibile descrise în prezentul 

Ghid al beneficiarului;  



 

 

 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, obligatorii pentru proiectele cu o valoare 

nerambursabilă mai mare de 2.467.100 lei fără TVA echivalentul a 500.000 euro fără 

TVA;  

 cheltuielile de publicitate şi informare, ce derivă exclusiv din Manualul de 

identitate vizuală privind operațiunile finanțate din Mecanismul de Redresare și 

Reziliență definite în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 

2021/241 de instituire a Mecanismului de Redresare și Reziliență, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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

eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul PNRR, 

valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile 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 I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale în conformitate cu legislația în vigoare. 

Prin urmare, propunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea proiectului „Achiziții echipamente medicale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale; dezvoltarea laboratoarelor de referință și a 

celor cu capacitate de investigații și analize de microbiologie specializate în 

Spitalul Municipal de Urgență  Roman”, a cheltuielilor legate de proiect și a 

Acordului de parteneriat dintre UAT Municipiul Roman și Spitalul Municipal de 

Urgență Roman, în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 12. Sănătate, Investiția: 12.4. 

Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. 

 

Drept urmare proiectul de hotărâre propus este legal şi oportun şi recomandăm 

aprobarea lui. 

 

   Director DTI,                                         

Ovidiu BOJESCU                              Șef Serviciu Managementul proiectelor    

                                                                                Nadia CÎRCU 


