
 
PROIECT 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea promovării proiectului „Asigurarea de echipamente și 
materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice 
de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” 

propus în cadrul POIM 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 

 
Consiliul Județean Buzău, 
Având în vedere 

− referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat la nr. 9197/23.06.2020; 

− raportul Direcţiei de Dezvoltare Regională, înregistrat sub nr. 9198/23.06.2020; 
− avizul de legalitate al Secretarului General al Judeţului Buzău dat pe proiectul de 

hotărâre; 
− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă 

și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID -19; 

− prevederile Ordinului nr. 831/2020 privind măsurile pentru prevenirea 
contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 
activității la locul de muncă în condiții de securitate și sănătate în muncă, pe 
perioada stării de alertă; 

− prevederile art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.76/2020  pentru 
aprobarea Planului de măsuri implementat de Direcția Generală de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Buzău în aplicarea prevederilor Ordonanței militare 
nr. 8/2020; 

− prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

− prevederile Dispoziției Președintelui nr.69 din 19.03.2020 pentru aprobarea 
utilizării unei sume din fondul de rezervă al bugetului Județului Buzău 2020 pentru 
unele achiziții de obiecte și materiale necesare în prevenirea răspândirii COVID – 
19 în județul Buzău, validată prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău 
nr.50/2020 pentru rectificarea I a bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 
2020; 

− prevederile Dispoziției Președintelui nr. 91 din 07.04.2020 pentru suplimentarea 
sumei alocate prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Buzău nr.69/2020 
și validate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.50/2020 din fondul de 
rezervă al bugetului județului Buzău în scopul continuării achiziției de produse 
necesare în prevenirea și combaterea COVID-19 în județul Buzău, validată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.69/2020 pentru rectificarea a-II-a a 
bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020; 

 



 
 
− prevederile Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.84/28.05.2020 pentru 

stabilirea unor măsuri prealabile depunerii unor cereri de finanțare în cadrul POIM 
2014-2020 Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19; 

− prevederile Decretului nr. 195/2020 al Președintelui României privind instituirea 
stării de urgență pe teritoriul României și ale Hotărârii Parlamentului României nr. 
3/2020; 

− Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte din cadrul POIM 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; 

− prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
În temeiul art. 173, alin.(1) lit. „d”, alin. (5) lit. „b” şi art. 182 alin.(1) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2017 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă promovarea proiectului „Asigurarea de echipamente și 
materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de 
asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, în 
vederea finanțării acestuia 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, proiect de tip C, prevăzut în sinteză, în anexa nr.1. 

 
Art. 2. Se aprobă bugetul proiectului „Asigurarea de echipamente și materiale 

de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială 
furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19” în valoare totală de 13,964,832.64lei, prevăzut 
în anexa nr.2. 

 
 Art. 3. Se aprobă Acordul de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială 
Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău și Direcția Generală de Asistență Socială 
și Protecția Copilului, pentru promovarea și implementarea proiectului „Asigurarea de 
echipamente și materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor 
publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, în vederea 
implementării în comun a proiectului, prevăzut în anexa nr.3. 
 
 Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 5. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău va 

supune aprobării Consiliului Județean Buzău orice modificare a acordului de 
parteneriat aprobat prin prezenta hotărâre care presupune asumarea de obligații 
financiare și/sau materiale suplimentare. 

 



 
 
 
Art. 6. Se aprobă asumarea de către Judeţul Buzău prin Consiliul Județean 

Buzău a cheltuielilor neeligibile și conexe (inclusiv TVA) ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului, pentru implementarea acestuia în condiții optime. 

 
Art. 7. (1) Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze acordul de parteneriat și contractul de finanțare, precum și toate actele 
necesare implementării proiectului. 

             (2) Prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean Buzău se 
constituie Unitatea de Implementare a Proiectului. 

 
Art. 8. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță și întreținere a 

echipamentelor/dotărilor decontate în cadrul proiectului pe întreaga perioadă de 
durabilitate a acestuia (cinci ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului 
de finanțare) se vor suporta de către Unitatea Administrativ - Teritorială Județul 
Buzău, împreună cu partenerul acordului. 
 

Art. 9. Direcția Economică, Direcția de Dezvoltare Regională și celelalte direcții 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău, precum și Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău vor lua toate măsurile necesare 
pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
Art. 10. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea hotărârii 

Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, 
precum şi publicarea pe site–ul Consiliului Județean. 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 
 

Nr. 106 
BUZĂU, 23 IUNIE 2020 
 
 
 
 
 
 



 
Anexa nr.1 

la Hotărârea Consiliului Județean Buzău  
nr………. /2020 

 
 

 
Fișa proiectului  

„Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru 
personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială 
furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” propus 
spre finanțare prin POIM 2014-2020, Axa Prioritară 9  

 
 
Titlul proiectului: 
„Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și 
beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei 
sanitare COVID-19” 
 
Program de finanțare:  
Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 9 
Protejarea sănătății populației în contextual pandemiei cauzate de COVD-19, 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 
COVID-19 
 
Aplicant:  
Parteneriatul dintre Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Buzău și Direcția 
Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău 
 
Obiectivul general:  
Consolidarea capacităţii de răspuns în timp util și eficient al sistemului medical 
din Județul Buzău la criza COVID-19. 
Prin proiect se urmărește dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din Buzău cu echipamentele medicale de protecție specifice 
crizei sanitare COVID-19. Echipamentele de protecție achiziționate contribuie la 
combaterea răspândirii virusului  SARS-CoV-2 în rândul persoanelor vulnerabile 
din județ care beneficiază de servicii publice de asistență socială în centre aflate 
sub coordonarea DGASPC Buzău, precum și al personalului DGASPC Buzău. În 
acest mod se creează premisele evitării aglomerării sistemului sanitar cu cazuri 
de COVID-19 din sistemul județean de protecție socială. 
 
Obiective specifice: 
În cadrul OS 1: Consolidarea capacității de reacție a Direcției Generale de 
Protecție Socială Buzău la criza de sănătate publică provocată de răspândirea 
virusului  SARS-CoV-2. 
În cadrul OS 2: Management și vizibilitate adecvate pentru proiect. 
 



Rezultate proiect: 
- Capacitate de reacție crescută a Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău în gestionarea crizei COVID-19.  
- Management și vizibilitate adecvate pentru proiect. 
 
Grup țintă: 
Grupul țintă este reprezentat de populația României  
Beneficiari direcți: 
- DGASPC Buzău care beneficiază de sprijin în dotarea cu echipamente medicale 
și de protecție medicală; echipamente necesare combaterii si limitării răspândirii 
virusului SARS-CoV-2; 
- personalul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău. 
În cadrul celor 32 de structuri rezidențiale ale DGASPC Buzău își desfășoară 
activitatea un număr de 672 de salariați; 
- persoanele vulnerabile din județ care beneficiază de servicii publice de asistență 
socială în centre aflate sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului din Buzău (226 adulți, 147 vârstnici, 60 adulți cu boli cronice 
rezidenți în cadrul Centrului de asistență medico-socială Pogoanele și 402 copii 
și tineri). 
 
Principalele activități: 
A.1 Achiziționarea de către Județul Buzău de echipamente medicale de protecție 
pentru DGASPC Buzău 
A.2 Decontarea de către DGASPC Buzău a costurilor materialelor si 
echipamentelor de protecție si a produselor de dezinfectie achiziționate până la 
depunerea cererii de finanțare 
A.3 Managementul proiectului 
A.4 Auditul proiectului 
A.5 Informarea si publicitatea proiectului 
 
Bugetul proiectului: 
Valoarea totală a proiectului: 13,964,832.64lei 
Valoarea eligibilă a proiectului: 13,964,832.64 lei 
 
Perioada de implementare:11 luni 
 
  

Manager proiect, 
Anca Stîlpeanu 

 



Nr.crt. Companie
Subactivitat
e Produs/Serviciu U.M. Cantitate

Preţ unitar 
(fără TVA) 
[LEI]

Valoare 
totală fără 
TVA

Valoare 
TVA

Cheltuieli 
eligibile 
fără TVA

Cheltuieli 
neeligibile 
fără TVA TVA eligibil

TVA 
neeligibil

Total 
cheltuieli 
eligibile

Contribuţie 
proprie 
eligibilă

1 DGASPC A.2.1 Manusi nitril buc 8200 0,49 4018 763,42 4018 0 763,42 0 4781,42 0

2 DGASPC A.2.1 

Combinezon de 
protectie 
impermeabil buc 200 104 20800 3952 20800 0 3952 0 24752 0

3 A.2.1 
Sapun lichid 
antibacterian - 5 L buc 50 45 2250 427,5 2250 0 427,5 0 2677,5 0

4 DGASPC A.2.1 Clor Ace buc 1704 5,9 10053,6 1910,18 10053,6 0 1910,18 0 11963,78 0

5 DGASPC A.2.1 

Detergent 
dezinfectant 
Domestos bidon 5 l buc 266 29,6 7873,6 1495,98 7873,6 0 1495,98 0 9369,58 0

6 DGASPC A.2.1 Domestos 5 l buc 46 34,96 1608,16 305,55 1608,16 0 305,55 0 1913,71 0

7 DGASPC A.2.1 
Masca medicala 
ptr fata buc 15000 3,58 53700 10203 53700 0 10203 0 63903 0

8 DGASPC A.2.1 Termometre buc 10 13,45 134,5 25,56 134,5 0 25,56 0 160,06 0

9 DGASPC A.2.1 
Acoperitori pantofi 
100/set buc 85 3,95 335,75 63,79 335,75 0 63,79 0 399,54 0

10 DGASPC A.2.1 
Boneta medicala 
elastic 100buc/set set 20 71,4 1428 271,32 1428 0 271,32 0 1699,32 0

11 DGASPC A.2.1 
Dispenser 
dezinfectant buc 1 89,55 89,55 17,01 89,55 0 17,01 0 106,56 0

12 DGASPC A.2.1 

Manusi de 
examinare de 
unica folosinta buc 19600 0,49 9604 1824,76 9604 0 1824,76 0 11428,76 0

13 DGASPC A.2.1 

Dezinfectant   
maini :
-HEXID flacon 1 l

buc 150 50 7500 1425 7500 0 1425 0 8925 0



14 DGASPC A.2.1 

Dezinfectant 
Biclosol 300 
tablete buc 339 36,61 12410,79 2358,05 12410,79 0 2358,05 0 14768,84 0

15 DGASPC A.2.1 

Manusi 
chirurgicale de 
unica folosinta buc 5000 0,75 3750 712,5 3750 0 712,5 0 4462,5 0

16 DGASPC A.2.1 

Dezinfectant   
maini :
-cu solutie HYDRO-
CIDE flacon   10l

buc 30 450 13500 2565 13500 0 2565 0 16065 0

17 DGASPC A.2.1 

Mască chirurgicală 
facială de unică 
folosință buc 10000 3,8 38000 7220 38000 0 7220 0 45220 0

18 DGASPC A.2.1 
Termometre   NON 
CONTACT buc 30 346,22 10386,6 1973,45 10386,6 0 1973,45 0 12360,05 0

19 DGASPC A.2.1 

Termometre cu 
infrarosu  
Hartmann buc 1 167,85 167,85 31,89 167,85 0 31,89 0 199,74 0

20 DGASPC A.2.1 
Termometre cu 
infrarosu  Dr. frie buc 1 125,21 125,21 23,79 125,21 0 23,79 0 149 0

21 DGASPC A.1.2 Alcool sanitar buc 517 14,11 7294,87 1386,03 7294,87 0 1386,03 0 8680,9 0

22 DGASPC A.1.2 Manusi nitril buc 2200 0,49 1078 204,82 1078 0 204,82 0 1282,82 0

23 DGASPC A.1.2 
Termometre cu 
infrarosu  buc 1 84,03 84,03 15,97 84,03 0 15,97 0 100 0

24 DGASPC A.2.1 
Termometru non 
contact infrarosu buc 4 370 1480 281,2 1480 0 281,2 0 1761,2 0



25
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 Lampă bactericidă buc 146 1300 189800 36062 189800 0 36062 0 225862 0

26
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Lenjerie de pat/1 
persoană, de unică 
folosință buc 103103 20 2062060 391791,4 2062060 0 391791,4 0 2453851,4 0

27
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Dezinfectant lichid 
universal gel - 
ambalat in 
recipient de 1 litru litri 21476 8 171808 32643,52 171808 0 32643,52 0 204451,52 0

28
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 Clor litri 23156 5 115780 21998,2 115780 0 21998,2 0 137778,2 0

29
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Sapun lichid 
antibacterian-
produs biocid litri 12124 16 193984 36856,96 193984 0 36856,96 0 230840,96 0

30
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Dezinfectant apa 
potabila, 
suprafete, sector 
alimentar si 
colectivitati - cutie 
cu 300 tablete buc 3444 95 327180 62164,2 327180 0 62164,2 0 389344,2 0

31
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Dezinfectant maini - 
ambalat in 
recipient de 1 litru buc 10794 150 1619100 307629 1619100 0 307629 0 1926729 0

32
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Combinezon de 
protecție împotriva 
bacteriilor și 
virușilor buc 4228 75 317100 60249 317100 0 60249 0 377349 0

33
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Halate de unică 
folosință buc 266371 10 2663710 506104,9 2663710 0 506104,9 0 3169814,9 0

34
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 Viziere buc 5352 9,5 50844 9660,36 50844 0 9660,36 0 60504,36 0



35
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Bonete de unică 
folosință buc 241745 0,5 120872,5 22965,78 120872,5 0 22965,78 0 143838,28 0

36
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Acoperitori 
protecțe 
încălțăminte 
(botoși de unică 
folosință) buc 379540 1 379540 72112,6 379540 0 72112,6 0 451652,6 0

37
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Măști de protecție 
de unică folosință buc 775068 1,8 1395122,4 265073,26 1395122,4 0 265073,26 0 1660195,66 0

38
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Mănuși de 
examinare din nitril 
nepudrate - 
diverse mărimi buc 569800 1,5 854700 162393 854700 0 162393 0 1017093 0

39
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Rola 1000 de 
acoperitori din 
pelicula PVC 
pentru dispenser 
automat 
acoperitori pantofi buc 90 140 12600 2394 12600 0 2394 0 14994 0

40
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Dispenser automat 
acoperitori pantofi 
din pelicula PVC *) buc 44 4500 198000 37620 198000 0 37620 0 235620 0

41
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Kit termoscaner 
pentru masurarea 
temperaturii 
umane buc 9 60000 540000 102600 540000 0 102600 0 642600 0

42
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.2 

Ochelari medicali 
de protecție buc 3899 20 77980 14816,2 77980 0 14816,2 0 92796,2 0

43
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant 
Hygienum 0,05L buc 120 10,5 1260 239,4 1260 0 239,4 0 1499,4 0

44
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant Kristal 
0,14 L buc 200 20 4000 760 4000 0 760 0 4760 0



45
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant Kristal 
0,3 L buc 140 30 4200 798 4200 0 798 0 4998 0

46
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant Kristal 
3,6 L buc 29 210 6090 1157,1 6090 0 1157,1 0 7247,1 0

47
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant K-
Sept buc 200 30 6000 1140 6000 0 1140 0 7140 0

48
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant  
Klintensiv buc 100 60 6000 1140 6000 0 1140 0 7140 0

49
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Dezinfectant 
tablete clorigene buc 30 64,24 1927,2 366,17 1927,2 0 366,17 0 2293,37 0

50
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Clor Kara 2l buc 430 3,86 1659,8 315,36 1659,8 0 315,36 0 1975,16 0

51
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Alcool sanitar 
500ml buc 455 5,99 2725,45 517,84 2725,45 0 517,84 0 3243,29 0

52
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Combinezon 
izolant de unică 
folosință tip 
Invictus buc 500 57 28500 5415 28500 0 5415 0 33915 0

53
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Botoși buc 5000 0,18 900 171 900 0 171 0 1071 0

54
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Halate buc 4000 7,2 28800 5472 28800 0 5472 0 34272 0

55
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Halate buc 3230 8,5 27455 5216,45 27455 0 5216,45 0 32671,45 0

56
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Halate buc 900 8,5 7650 1453,5 7650 0 1453,5 0 9103,5 0

57
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Combinezon 3m 
ALPHATEC buc 180 40,4 7272 1381,68 7272 0 1381,68 0 8653,68 0

58
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Masti protectie 
unica folosinta set 400 37,5 15000 2850 15000 0 2850 0 17850 0

59
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Masti protectie 
unica folosinta buc 2200 3,78 8316 1580,04 8316 0 1580,04 0 9896,04 0

60
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Manusi Maxter buc 200 90,5 18100 3439 18100 0 3439 0 21539 0

61
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Manusi DrMayer 
ICEBERG nitril buc 127 41,93 5325,11 1011,77 5325,11 0 1011,77 0 6336,88 0



62
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Mănuși DrMayer buc 100 41,93 4193 796,67 4193 0 796,67 0 4989,67 0

63
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 Bonete medicale buc 50 16 800 152 800 0 152 0 952 0

64
JUDEŢUL 
BUZĂU A.1.1 

Combinezon unica 
folosință cu glugă buc 600 28,99 17394 3304,86 17394 0 3304,86 0 20698,86 0

65
JUDEŢUL 
BUZĂU A.4.1 

Servicii de audit 
financiar extern buc 1 19000 19000 3610 19000 0 3610 0 22610 0

66
JUDEŢUL 
BUZĂU A.5.1 

Autocolante 
publicitare pt 
mijloacele fixe 
achizitionate prin 
proiect buc 53 2,5 132,5 25,18 132,5 0 25,18 0 157,68 0

67
JUDEŢUL 
BUZĂU A.5.1 

Panou 
publicitar+placă 
permanentă buc 4 2900 11600 2204 11600 0 2204 0 13804 0

68
JUDEŢUL 
BUZĂU A.5.1 

Anunțuri de presă 
la lansarea 
proiectului, 
respectiv la 
închiderea acestuia buc 2 1500 3000 570 3000 0 570 0 3570 0

69
JUDEŢUL 
BUZĂU A.3.1

Servicii 
management de 
proiect buc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13964832,64
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ACORD DE PARTENERIAT 
 

 
Art. 1. Părţile 

1. Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău, cu sediul în 
Buzău, bd. Nicolae Băcescu nr. 48, codul fiscal1 3662495, având calitatea de Lider parteneriat  

2. Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, cu sediul în Buzău, Strada Bistriței 41, 
codul fiscal 17091470, având calitatea de Membru 1 

au convenit următoarele: 
 
Art. 2. Obiectul 

(1) Obiectul acestui parteneriat 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: „Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru 
personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, care 
este depus în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare, Axa prioritară 9, Prioritatea de 
investiție 9a- Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel 
național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând 
incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și 
trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, apel de proiecte -Cod MySMIS 
139506,    POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19. 

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

proiectului, aşa cum este definit acesta în cadrul prezentului Acord de Parteneriat. 
(2) Părţile trebuie să se consulte în mod regulat şi să se informeze asupra tuturor aspectelor privind evoluţia 

proiectului. 
(3) Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică 

cele mai înalte. 
(4) 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 
(1) 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  

Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Buzău 

A.1 Achiziționarea de către Județul Buzău de echipamente 
medicale de protecție pentru DGASPC Buzău 
A.3 Managementul proiectului 
A.4 Auditul proiectului 
A.5 Informarea si publicitatea proiectului 

Membru 1 
Direcția de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău 

A.2 Decontarea de către DGASPC Buzău a costurilor 
materialelor și  echipamentelor de protecție și a produselor de 
dezinfecție achiziționate până la depunerea cererii de finanțare   

1 Codul fiscal sau codul TVA, după caz 

1 
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A.3 Managementul proiectului 
A.4 Auditul proiectului 
A.5 Informarea si publicitatea proiectului 

  
 
(2) 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  

Unitatea Administrativ-
Teritorială Județul Buzău 

Valoarea contribuţiei: 0,00lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0,00%  

Membru 1 
Direcția de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Buzău 

Valoarea contribuţiei 0,00lei  
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului 0,00% 

   
 
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 acordului 
Perioada de valabilitate a Acordului începe la data semnării prezentului Acord 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 acord.  
 
Art. 6. Drepturile şi obligaţiile liderului de proiect  
Drepturile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat 1 are dreptul să solicite celorlalţi parteneri furnizarea oricăror informaţii şi 

documente legate de proiect, în scopul elaborării rapoartelor de progres, a cererilor de rambursare. 
 
Obligaţiile liderului de parteneriat 
(1) Liderul de parteneriat va semna Cererea de finanţare şi Contractul de finanţare. 
(2) Liderul de parteneriat va consulta partenerii cu regularitate, îi va informa despre progresul în 

implementarea proiectului şi le va furniza copii ale rapoartelor de progres şi financiare. 
(3) Propunerile pentru modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), trebuie să fie 

convenite între partenerii înaintea solicitării aprobării de către Autoritatea de management / Organismul 
intermediar.  

(4) Liderul de parteneriat se va asigura de desfăşurarea corectă a procedurilor de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, conform normelor în vigoare 

(5) Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea cererilor de prefinanţare/plată/rambursare către 
autoritatea de management conform prevederilor contractului de finanţare, conform procedurii. 

(6) Liderul de parteneriat va asigura transferul de fonduri obţinute din procesul de rambursare pentru 
cheltuielile angajate de către ceilalţi parteneri, care au fost certificate ca eligibile. 

(7) În cazul în care partenerul nu duce la îndeplinire una sau mai multe din obligaţiile care le revin (e.g. 
implementarea unor activităţi, asigurarea contribuţiei la cofinanţarea proiectului), liderul de parteneriat 
va prelua în totalitate responsabilitatea de a îndeplini aceste obligaţii. 

(8) Liderul de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate în cadrul proiectului aferente 
cheltuielilor proprii conform notificărilor și titlurilor de creanță emise pe numele său de către 
Autoritatea de management. 

 

2 
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Art. 7 Drepturile şi obligaţiile Membrului 1 
Drepturile Partenerului 
(1) Cheltuielile angajate de Membrul 1 sunt eligibile în acelaşi fel ca şi cheltuielile angajate de către liderul 

de proiect corespunzător rolurilor avute în proiect. 
(2) Membrul 1 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. 
(3) Membrul 1 are dreptul să fie consultat cu regularitate de către liderul de proiect, să fie informaţi despre 

progresul în implementarea proiectului şi să i se furnizeze, de către liderul de proiect copii ale 
rapoartelor de progres şi financiare. 

(4) Membrul 1 are dreptul să fie consultat, de către liderul de proiect, în privinţa propunerilor pentru 
modificări importante ale proiectului (e.g. activităţi, parteneri etc.), înaintea solicitării aprobării de către 
Autoritatea de management.  

 
Obligaţiile Partenerului 
(1) Membrul 1 este obligat să pună la dispoziţia liderului de proiect orice informatii legate de elaborarea 

documentaţiilor de atribuire care vor fi elaborate în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică. 

(2) Membrul 1 este obligat să transmită copii conforme cu originalul după toate documentele solicitate de 
Lider, în scopul elaborării cererilor de rambursare. 

(3) Membrul 1 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.  

(4) Membrul 1 este obligat să furnizeze liderului de proiect orice informaţii sau documente privind 
implementarea proiectului, în scopul elaborării rapoartelor de progres. 

(5) Membrul 1 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  

   (1)  Achiziţiile în cadrul proiectului vor fi făcute de către liderul parteneriatului, cu respectarea condiţiilor 
din contractul de finanţare şi a instrucţiunilor emise de AM/OI și/sau alte organisme abilitate. 

Art. 9 Proprietatea 
(6) 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. 
Părţile au obligaţia să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, pe o perioadă de cel puţin 3 ani după finalizare / dare în exploatare şi să asigure exploatarea şi 
întreţinerea în această perioadă - în situații care vizează menținerea investițiilor sau a locurilor de muncă 
create de IMM-uri. 

(7) 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. 

(8) 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. 

(9) Părţile au obligaţia să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării prin Programul Operațional Infrastructura Mare, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea 
proiectului, conform paragrafului (1). 

 
3 
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Art. 10 Confidențialitate 
(1) Părţile semnatare ale prezentului acord 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 Acord de Parteneriat. 

 
Art. 11 Legea aplicabilă 
(1) Prezentului Acord i se va aplica şi va fi interpretat în conformitate cu legea română. 
(2) Pe durata prezentului Acord, 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 Acord de Parteneriat. 

 
Art. 12 Dispoziţii finale 
(1) Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord 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 si un original pentru cererea de 
finanţare. 
 
Semnături 
 
 
Lider de 
parteneriat 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU, Președintele Consiliului 
Județean Buzău 
 
 

Semnătura Data şi locul 
semnării 

Membru 1 LOREDANA-ELENA DOROBANȚU, Director executiv 
DGASPC Buzău 

Semnătura Data şi locul 
semnării 
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CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE  
  Nr. 9197/23.06.2020 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării proiectului 

„Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru personalul și 
beneficiarii serviciilor publice de asistență socială furnizate de Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău pentru 
gestionarea crizei sanitare COVID-19” - propus în cadrul POIM 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 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului 
judeţean cu privire la aprobarea prealabilă a proiectului promovat în calitate de 
aplicant în cadrul Programului Operațional „Asigurarea de echipamente și 
materiale de protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de 
asistență socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19”, în 
vederea finanțării acestuia 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. 

Prin proiect se urmărește dotarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului din Buzău cu echipamentele medicale de protecție specifice crizei 
sanitare COVID-19 necesare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în 
rândul beneficiarilor de servicii publice de asistență socială în centre aflate sub 
coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău, 
precum și al personalului DGASPC Buzău (măști de protecție, mănuși de unică 
folosință, combinezoane, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, protecție 
încălțăminte, alte materiale de protecție etc.). 

De asemenea, prin proiectul propus se urmărește rambursarea cheltuielilor 
pentru achiziții de acest tip efectuate atât de către DGASPC, cât și de Județul Buzău 
până la data depunerii cererii de finanțare, utilizate la nivelul DGASPC. 

Ghidul solicitantului menționează ca eligibile proiectele depuse în parteneriat de 
către autoritățile publice locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de 
asistență socială din județ pentru categoriile vulnerabile, ceea ce impune încheierea 
unui parteneriat între Județul Buzău și DGASPC Buzău pentru promovarea proiectului. 

Cheltuielile pentru echipamente de protecție vor fi rambursate în proporție de 
100% cu condiția aprobării oportunității lor de către Ministerul Sănătății pe parcursul 
evaluării cererii de finanțare. 

Pentru aceste motive, propun adoptarea proiectului de hotărâre în forma 
prezentată. 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
  



 

 

 
      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
           Nr. 9198/23.06.2020 
 

 
RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării proiectului 
„Asigurarea de echipamente și materiale de protecție pentru 

personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență socială 
furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” - 
propus în cadrul POIM 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 
 

 
Cererea de finanțare cu titlul „Asigurarea de echipamente și materiale de 

protecție pentru personalul și beneficiarii serviciilor publice de asistență 

socială furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Buzău pentru gestionarea crizei sanitare COVID-19” va fi promovată 

în cadrul Programului Operațional 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. 

Proiectul vizează atingerea obiectivului specific al Axei prioritare 9 POIM, 

respectiv acela de a promova investițiile necesare pentru consolidarea capacității de 

reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2. 

Activitățile proiectului vor fi realizate pentru asigurarea echipamentelor medicale 

de protecție necesare în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului pentru combaterea infectării cu virusul SARS-CoV-2, fiind eligibile 

cheltuielile de acest tip angajate și plătite în intervalul 01.02.2020-31.12.2020 atât 

de către Județul Buzău, cât și de către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Buzău. 

 



 

 

Echipamentele de protecție achiziționate (măști de protecție, mănuși de unică 

folosință, combinezoane, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, protecție 

încălțăminte, alte materiale de protecție etc.) contribuie la combaterea răspândirii 

virusului SARS-CoV-2 în rândul persoanelor vulnerabile asistate în centre aflate sub 

coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău  

La data de 31.05.2020, în cadrul structurilor rezidentiale din subordinea DGASPC 

Buzau erau găzduiți 835 beneficiari ( 226 adulți, 147 vârstnici, 60 adulți cu boli 

cronice rezidenți în cadrul Centrului de asistență medico-socială Pogoanele și 402 

copii și tineri).   

În cadrul celor 32 de structuri rezidențiale ale DGASPC Buzău își desfășoară 

activitatea un număr de 672 de salariați.  

În acest mod se creează premisele evitării aglomerării sistemului sanitar cu 

cazuri de COVID-19 din sistemul județean de protecție socială. 

Valoarea totală a proiectului: 13,964,832.64lei 

 
Perioada de implementare: 11 luni. 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
 

LILIANA NICOLAE 
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