
 

HOTǍRÂREA  Nr. 57 

din  28 februarie 2022 
 

privind: aprobarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 
instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din 
cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, a cheltuielilor aferente și a protocolului 
de implementare pentru realizarea acestuia 

Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, dl. Costel Fotea 
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 2232/22.02.2022 

 

Consiliul Judeţean Galaţi; 
Având în vedere Referatul de aprobare al iniţiatorului; 
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Galaţi; 
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 1 pentru buget - 

finanţe, strategii, studii şi prognoză economico-socială, al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru 
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi 
europeană și al Comisiei de specialitate nr. 4 pentru asistenţă şi protecţie socială, învăţământ, 
sănătate, cultură, activităţi ştiinţifice, sportive şi de agrement din cadrul Consiliului Judeţean 
Galaţi; 
           Având în vedere Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 9 - Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 Creșterea 

capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 din cadrul Programului Operațional 
Infrastructură Mare 2014-2020; 
 Având în vedere adresa nr. 2232/15.02.2022 de la Spitalul de Pneumoftiziologie Galați; 

Având în vedere art. 5 alin. (3) din Legea 273/2006 cu privire la finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) și d), alin. (3) lit. a), alin. (5) lit. c) şi 
alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 182 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă proiectul „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 
instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul 
Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 - Protejarea sănătății populației în 
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 - Creșterea capacității de 
gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

Art.2. (1) Se aprobă Protocolul de implementare între UAT Județul Galați, prin Consiliul 
Judeţean Galaţi – Lider de parteneriat/Partener 1 și Spitalul de Pneumoftiziologie Galați – 
Partener 2, în vederea implementării în comun a proiectului Lucrări de modernizare instalații 
electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și 
CORP C din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați. 

         (2) Protocolul de implementare constituie anexă la prezenta hotărâre. 
 
Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice 

și realizare instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C 
din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați”, în cuantum de 7.978.880,41 lei (inclusiv 
TVA), precum și valoarea neeligibilă în cuantum de 22.544,80 lei (inclusiv TVA). 
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Art.4. Creditele bugetare şi creditele de angajament, în limita sumei necesare finanţării 

valorii corespunzătoare activităţilor din proiect, vor fi alocate din bugetul Unității Administrativ 
Teritoriale Județul Galați. 

Art.5. (1) Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și 
tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați, se vor asigura din bugetul Unității Administrativ Teritoriale Județul 
Galați în vederea derulării proiectului în condiții optime. 

          (2) Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 
condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. (1) Se împuternicește domnul Costel Fotea, în calitate de Președinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze cererea de finanțare și contractul de finanțare. 

 (2) Se împuternicește doamna Doina Cucu, în calitate de Vicepreședinte al 
Consiliului Județean Galați, să semneze toate documentele necesare implementării 
proiectului. 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E, 
 

 

COSTEL FOTEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daniela Pușcaș/1 ex./21.02.2022             Director Executiv – Camelia Epure 

 
 
 
 
 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretarul General al Judeţului, 

Coca Ionel  
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Anexă 

 
PROTOCOL DE IMPLEMENTARE 

nr. _______/__________ 
 

pentru realizarea proiectului „Lucrări de modernizare instalații electrice și realizare 
instalații de ventilare și tratarea aerului, cu presiune negativa CORP A și CORP C din 

cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Galați” 
 

Art. 1. Părţile 
1. UAT Județul Galați, prin Consiliul Judeţean Galaţi, cu sediul în Galați, str. Eroilor, 

nr. 7, cod poștal 800119, cod fiscal 3127476, având calitatea de Lider de 
parteneriat/Partener 1 

2. Spitalul de Pneumoftiziologie Galați, cu sediul în Galați, str. Științei  nr. 117,  cod 
poștal 800189, cod fiscal 4068718, având calitatea de Partener 2 

 
au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 
(1) Obiectul acestui protocol de implementare este de a stabili drepturile şi obligaţiile părţilor, 

contribuţia financiară proprie a fiecărei părţi la bugetul proiectului, precum şi 
responsabilităţile ce le revin în implementarea activităţilor aferente proiectului „Lucrări 
de modernizare instalații electrice și realizare instalații de ventilare și tratarea 
aerului, cu presiune negativă CORP A și CORP C din cadrul Spitalului de 
Pneumoftiziologie Galați”, care va fi propus spre finanțare în cadrul Programului 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 9 Protejarea sănătății 
populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific 9.1 
Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

(2) Cererea de finanţare, inclusiv anexele sale, sunt parte integrantă a acestui protocol. 
 
Art. 3. Principiile de bună practică ale protocolului  
(3) Toţi partenerii trebuie să contribuie la realizarea proiectului şi să îşi asume rolul lor în 

cadrul proiectului, aşa cum acesta este definit în cadrul prezentului Protocol de 
implementare. 

(4) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor 
privind evoluţia proiectului. 

(5) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor 
profesionale şi de etică cele mai înalte. 

(6) Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul 
incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea 
măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui. 

 
Art. 4 Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 
(7) Rolurile şi responsabilităţile sunt descrise în tabelul de mai jos şi corespund prevederilor 

din Cererea de finanţare – care este documentul principal în stabilirea principalelor 
activități asumate de fiecare partener: 
 

Organizaţia  Roluri şi responsabilităţi 

Lider de proiect 
(Partener 1) 
UAT Județul Galați 
 

1. Semnează cererea de finanțare;  
2. Semnează contractul de finanțare; 
3. Asigură resursele financiare necesare derulării 
proiectului, precum și cheltuielile conexe care pot 
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interveni; 
4. Realizează achiziția pentru promovarea proiectului 
necesara în cadrul proiectului;  

5. Asigură promovarea proiectului în concordanță cu 
Manualul de Identitate Vizuală și dă în administrare 
partenerilor plăcile permanente; 

6. Menține legătura cu finanțatorul. 

 

Activități în care este implicat: 

Activitatea 2 Activitatea de comunicare, informare si 
publicitate. 

Partener 2 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Galați 

1. Răspunde de pregătirea documentelor aferente 
proiectului; 

2. Elaborează cererea de finanțare ; 

3. Menține legătura cu finanțatorul; 

4. Realizează achizițiile din cadrul proiectului și 
urmărește derularea contractelor încheiate; 

5. Realizează rapoartele de progres și cererile de 
rambursare/plată, după caz; 

6. Asigură cheltuielile de mentenanță și întreținere pe 
perioada de durabilitate a proiectului (5 ani de la 
efectuarea plăţii finale în cadrul proiectului). 

 

Activități în care este implicat: 

Activitatea 1 Stabilirea echipei de implementare şi a 
planului de acţiune pentru perioada de implementare;  

Activitatea 3 Întocmirea documentației de achiziții, 
lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de scriere si de management al 
investiției 

Activitatea 4 Derularea contractului de management 

Activitatea 5 Organizarea procedurilor privind 
selectarea si derulare contractului dirigintelui de 
șantier 

Activitatea 6 Întocmirea documentației de achiziții, 
lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
de proiectare SF/ DALI, conform  L98/2016 - 
incheierea contractului de prestări servicii, derularea 
acestuia 

Activitatea 7 Activitatea de proiectare si execuția de 
lucrări 

Activitatea 8 Activitatea de verificare tehnica si de 
calitate a proiectului. 

Activitatea 9 Activitatea de asigurare utilitati -
proiectare si executie 
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Activitatea 10 Incheiere lucrari 

Activitatea 11 Obținerea autorizațiilor de funcționare 

Activitatea 12 Întocmirea rapoartelor tehnico-
financiare cu privire la implementarea proiectului. 

Activitatea 13 Întocmirea documentației de achiziții, 
lansarea în SEAP a achiziției și încheierea contractului 
pentru serviciile de audit 

(8) Responsabilități și angajamente financiare între parteneri 
 Partenerii vor asigura contribuţia la cheltuielile totale ale proiectului aşa cum este 

precizat în Cererea de finanţare şi în prezentul acord. 

Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

Lider de proiect 
(Partener 1) 
UAT Județul Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) 0% 

Partener 2 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Galați 

Valoarea contribuţiei (în lei) 0 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 
(%) 0% 
Valoarea neeligibilă 22.544,80 lei 

 
Responsabilitățile privind derularea fluxurilor financiare sunt conforme cu prevederile Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-
2020, aprobate prin HG nr. 93/2016. 
 
Art. 5. Perioada de valabilitate a protocolului  
 
Perioada de valabilitate a Protocolului de implementare începe la data semnării prezentului 
Protocol și încetează la data la care Contractul de Finanțare aferent proiectului își încetează 
valabilitatea. Prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de finanțare conduce automat 
la extinderea perioadei de valabilitate a prezentului protocolului. 
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect (Partenerului 1) 
 
Drepturile liderului de parteneriat 
 

(1) Liderul de proiect are dreptul să solicite partenerului furnizarea oricăror informaţii şi 
documente legate de proiect. 
 

Obligaţiile liderului de parteneriat 
(2) Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finanţare şi Contractul de 

finanţare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie 

convenite cu partenerul înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management 
/ Organismul intermediar. 

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică pentru promovarea proiectului, conform normelor în 
vigoare. 

(5) Liderul de parteneriat este obligat să transmită Partenerului 2 copii, conforme cu 
originalul, după documentaţia de atribuire elaborată în cadrul procedurii de atribuire a 
contractului de achiziţie publică pentru promovare, în scopul elaborării cererilor de 
rambursare. 
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(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri care au fost certificate ca eligibile. 

obţinute din procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către partener. 
 
Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Partenerului 2 
Drepturile Partenerului 2 
(7) Cheltuielile angajate de Partenerul 2 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate 

de către liderul de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 

(8) Partenerul 2 are dreptul, prin transfer de către liderul de proiect, la fondurile obţinute din 
procesul de rambursare pentru cheltuielile angajate de către aceştia, care au fost 
certificate ca eligibile. 

 
Obligaţiile Partenerului 2 
(9) Partenerul 2 va consulta Liderul de parteneriat (partener 1) cu regularitate, îi va informa 

despre progresul în implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de 
progres şi financiare. 

(10) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, etc.), trebuie să fie 
convenite cu Liderul de parteneriat (partener 1) înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de management / Organismul intermediar. 

(11) Partenerul 2 se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, conform normelor în vigoare. 

(12) Partenerul 2 este responsabil cu transmiterea rapoartelor de progres, cererilor de 
prefinanţare/plată/rambursare către Autoritatea de Management, conform prevederilor 
contractului de finanţare. 

(13) Partenerul 2 este obligat să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară 
legate de proiect, solicitate de către Autoritatea de Management, Autoritatea de 
Certificare, Autoritatea de Audit, Comisia Europeană sau orice alt organism abilitat să 
verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a proiectelor 
cofinanţate din instrumente structurale.  

(14) Partenerul 2 este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele lui de 
către Autoritatea de Management. 

 
Art. 8 Achiziții publice  
(15) Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către fiecare membru al parteneriatului, cu 

respectarea condiţiilor din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI 
și/sau alte organisme abilitate. 

 
Art. 9 Proprietatea 
(16) Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a 

acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizare / dare în exploatare şi 
să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă - în cazul unei operațiuni 
constând în investiții în infrastructură sau producție. 

(17) Înainte de sfârşitul proiectului, părţile/partenerii vor conveni asupra modului de acordare 
a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor etc. achiziţionate prin proiect, precum 
și a titlurilor și drepturilor de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele 
proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi ataşate raportului final. 

(18) Părţile au obligaţia de a asigura funcţionarea tuturor bunurilor, echipamentelor 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă, la locul de desfăşurare a proiectului şi 
exclusiv în scopul pentru care au fost achiziţionate. 

(19) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare 
a obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, pe o 
perioadă de 5 ani de la finalizarea proiectului, conform paragrafului (1). 
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Art. 10 Confidențialitate 
(20) Părţile semnatare ale prezentului protocol convin să păstreze în strictă confidenţialitate 

informaţiile primite în cadrul şi pe parcursul implementării proiectului şi sunt de acord să 
prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informaţii. Părțile 
înțeleg să utilizeze informaţiile confidenţiale doar în scopul de a-şi îndeplini obligaţiile din 
prezentul Protocol de implementare. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(21) Prezentului Protocol i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(22) Pe durata prezentului Protocol, părţile vor avea dreptul sa convină în scris asupra 

modificării anumitor clauze, prin act adiţional, oricând interesele lor cer acest lucru sau 
când aceste circumstanţe au loc şi nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a 
încheiat prezentul Protocol de implementare. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(23) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul protocol sau în legătură cu el, pe care 

părţile nu le pot soluţiona pe cale amiabilă, vor fi soluţionate de instanţele competente. 
 
Întocmit în 3 exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte și un original pentru 
cererea de finanţare. 
 
Semnături 
 

Lider de parteneriat 
(Partener 1) 
UAT Județul Galați 
prin Consiliul 
Judeţean Galaţi 

COSTEL FOTEA 
PREȘEDINTE 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Partener 2 
Spitalul de 
Pneumoftiziologie 
Galati 

Dr. NECULA MONICA LILIANA 
MANAGER 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

 


