
PROIECT 
 

ROMÂNIA 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 

 
 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea promovării proiectului „Reducerea riscului 

de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Buzău” în cadrul Programului Național de  

Redresare și Reziliență  
 

Consiliul Județean Buzău, 
Având în vedere 

- referatul Preşedintelui Consiliului Judeţean Buzău de inițiere a proiectului de 
hotărâre, înregistrat la nr.18586/16.11.2022; 

- raportul comun al Direcției pentru Administrarea Patrimoniului și Investitii și  
Direcţiei de Dezvoltare Regională, înregistrat sub nr.18587/16.11.2022; 

- Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență; 

- Decizia Comisiei Europene 2021 / 608, de punere în aplicare a Consiliului de 
aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României din  
03 noiembrie 2021; 

- art. 173 alin. (1) lit. „c” și „d”,  alin. (4) lit. „a”, alin. (5) lit. „c”, art. 297  
alin. (1) lit. „a” și art. 298 – 301 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordonanța de Urgență a Guvernului 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 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 şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de  redresare și reziliență; 

 



 
-  Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului 
 beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale 
 destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: 
 Sănătate și rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I2.  
 Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice; 

 
În temeiul art.173 alin.(1) lit. „b”, lit. „c”, alin. (3) lit. „f”, alin. (5) lit. „c”  

și art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă promovarea proiectul „Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul 
V: Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, 
INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția 
specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. Sinteza proiectului este prevăzută în 
Anexa nr.1. 
 

Art.2. Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă promovării 
proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”, prevăzută în Anexa nr.2. 
 

Art.3. (1) Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reducerea riscului 
de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău”,  
în cuantum de 38.023.431,24 lei (inclusiv TVA), prevăzut în Anexa nr.3. 
          (2) Spitalului Județean de Urgență Buzău nu îi revin obligații financiare 
în implementarea proiectului. 
 

Art.4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Buzău, 
reprezentând finanțarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în valoare 
de 2.793.243,24 lei (inclusiv TVA). 
 

Art.5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la 
nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul propriu al Județului 
Buzău. 
 

Art.6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării. 
 

Art.7. (1) Se certifică valorile prevăzute în formularul Anexa 1 – Cererea 
de finanțare, în conformitate cu Rapoartele de analiză aferente anului de 
referință 2021, valori transmise și asumate de către partenerul Spitalul Județean 
de Urgență Buzău: 

- Rata infecțiilor nosocomiale: 0,96%  
- Rata infecțiilor Clostridium difficile: 0,069% 



- Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,35 % 
- Numărul de probe analizate de microbiologie: 1.749 
- Gradul de ocupare al unității sanitare: 51,30% 

                 (2) Rata infecțiilor nosocomiale/ Rata infecțiilor Clostridium difficile/ 
Rata infecțiilor microorganisme MDR/ Numărului de probe analizate de 
microbiologie probe /  Gradul de ocupare al unității sanitare sunt prevăzute în 
Anexa nr.4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.8. Se aprobă Acordul de Parteneriat dintre Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Buzău și Spitalul Județean de Urgență Buzău, prevăzut în 
Anexa nr.5. 
 

Art.9. Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.10. Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Buzău să 

semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele și pentru 
partenerul Spitalul Județean de Urgență Buzău . 
 

Art.11. Direcţia pentru Administrarea Patrimoniului și Investiții, Direcția 
de Dezvoltare Regională și celelalte direcții din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Buzău vor lua toate măsurile necesare pentru aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

Art.12. Secretarul General al Judeţului Buzău va asigura comunicarea 
hotărârii Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău, autorităţilor şi instituţiilor publice 
interesate, precum și publicarea pe site–ul Consiliului Județean. 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
PETRE–EMANOIL NEAGU 

 
 
 
 

                  AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 
SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI BUZĂU 

 
                MIHAI-LAURENȚIU GAVRILĂ 

 
 

Nr. 268 
BUZĂU, 17 NOIEMBRIE 2022 
 
 
 
 



Anexa nr.1 la 

H.C.J Buzău nr. ................. 

 

SINTEZA 
proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul 

Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul Programului Național 
de Redresare și Reziliență 

 

I. TITLUL PROIECTULUI: 

„Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”  ce va fi promovat în vederea finanțării acestuia 
în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul V: Sănătate și 
reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I2. 
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. 
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 
apelul de proiecte MS-0024. 

 

II. OBIECTIVUL GENERAL: 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de 
gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Buzău în vederea reducerii infecțiilor asociate asistenței medicale.  

Obiectivul general al proiectului este o consecință a îndeplinirii 
obiectivelor specifice, menționate în continuare, iar obiectivele specifice sunt 
atinse ca urmare a realizării activităților propuse în cadrul proiectului. 

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE: 

Creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale 

în cadrul Spitalului Județean de Urgență Buzău se va realiza prin: 

1. organizarea unor saloane cu un singur pat în vederea izolării 

microbiologice prevăzute cu grup sanitar propriu, astfel: 

Organizarea a 23 saloane cu un singur pat și grup sanitar cu funcțiunea 

de izolator pentru izolarea/ tratarea pacienților cu IAAM determinate de 

germeni MDR / ICD în cadrul a 4 clădiri / 3 locații: 

- 19 izolatoare în secțiile neurologie, cardiologie, chirurgie generală, 

anestezie și terapie intensivă, urologie, chirurgie plastică și arși, ortopedie, 

otorinolaringologie, medicină internă, nutriție, pediatrie și chirurgie pediatrică 

în Pavilionul Central al spitalului aflat la adresa din B-dul. Stadionului nr. 7; 



- 1 izolator în Pavilionul Oncologie aflat la adresa din str. Libertății nr. 

11; 

- 2 izolatoare în Pavilionul Pneumoftiziologie aflat la adresa din str. 

Plevnei nr. 26; 

- 1 izolator în Pavilionul Boli infecțioase aflat la adresa din str. Plevnei nr. 

26; 

Pentru organizarea celor 23 izolatoare, prin prezentul proiect sunt 

propuse lucrări de arhitectura și instalații în vederea igienizării, modernizării și 

respectiv organizării izolatoarelor cu un pat și baie proprie și dotarea lor cu  

echipamente de înaltă performanță (cele mai recente tehnologii disponibile) 

specifice acestui tip de activități: 

- sisteme individuale de purificare a aerului cu presiune negativă pentru 

izolator (23 buc);  

- sistem de dezinfecție cu abur sub presiune pentru izolator (2 buc); 

- set complet mobilier medical pentru fiecare izolator (pat salon electric 

– 23 buc, noptieră cu măsuță de servit – 23 buc, paravan – 23 buc, suport 

perfuzii – 23 buc, cărucior medicație – 23 buc, cărucior rufe curate/murdare – 

23 rufe, cărucior servire alimente – 23 buc); 

- monitor funcții vitale pentru fiecare izolator (23 buc); 

- concentrator oxigen pentru fiecare izolator (23 buc);  

- stație infuzie pe suport mobil - injectomat (pompa de injecție automată) 

pentru izolator (23 buc); 

- echipament resuscitare prim-ajutor pentru fiecare izolator cu 

defibrilator și trusa resuscitare pentru izolator (23 buc); 

- stație infuzomat pe suport mobil - pompa de perfuzie automată cu 

nutriție enterală și parenterală pentru izolator (23 buc); 

2. dezvoltarea laboratorului de microbiologie din cadrul spitalului prin 

achiziționarea de:  

- analizor pentru identificare microbiană prin spectrometrie de masa 

MALDI-TOF  - 1 buc; 

- echipament de incubare medii de cultură de capacitate mare – 1 buc; 

- analizor automat pentru hemocultură pentru detectarea unei probe 

pozitive mai rapid – 1 buc; 

- sistem automat de identificare și testare a sensibilității la antibiotice și 

antifungice - 1 buc; 



- echipament automat rapid pentru antibiograme hemoculturi – 1 buc 

însoțite de implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de 

interpretare (EUCAST);  

3. reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul spitalului prin 

achiziționarea de echipamente și materiale sanitare performante astfel:  

- Lampa UV-C mobilă- 24 buc 

- Echipamente pentru dezinfecția suprafețelor cu aburi - 12 buc 

- Echipamente de dezinfecție prin nebulizare - mobile automate-12 buc 

- Roboți de dezinfecție complet autonomi cu tehnologie UV-C – 6 buc 

- Mașini de spălat cu barieră igienică – 6 buc 

- Mașini de spălat și dezinfectat mopuri și lavete – 3 buc 

- Echipamente de sterilizare de capacitate mare cu abur- 1 buc 

-Echipamente pentru sterilizarea aparatelor pentru investigații 

endoscopice și bronhoscopice cu dulap de păstrare igienică a fibroscoapelor 

sterilizate – 2 buc 

- Echipamente pentru spălarea și dezinfectarea biberoanelor – 2 buc 

- Echipamente pentru măcerarea ploscarelor și urinarelor de unică 

utilizare – 25 buc 

- Echipamente de dezinfecție a aerului cu UV-C și alte tehnologii prin 

recircularea aerului - 45 

- Echipament pentru spălarea și sterilizarea instrumentarului – 1 buc 

- Echipament automat pentru evaluarea calității igienei mâinilor – 20 buc 

- Echipament pentru evaluarea încărcăturii microbiologice pe suprafețe – 

23 buc 

- Echipamente automate de detecție direct din aer a microorganismelor 

și a particulelor – 4 buc 

- Echipament de evidențiere a încărcăturii microbiologice în aer- 4 buc. 

 

IV. Nevoile și problemele identificate și cum își propune proiectul 

să contribuie la satisfacerea nevoilor și soluționarea problemelor 

identificate: 

Spitalul Județean de Urgență Buzau este o unitate sanitară cu paturi, de 

utilitate publică cu personalitate juridică, subordonata Consiliului Județean 

Buzău, proprietate publică, care asigură servicii medicale (preventive, curative 



și de recuperare) funcționând pe principiile prevăzute în Legea nr. 95/2006 cu 

modificările și completările ulterioare. 

Sarcina prioritară a Spitalului o reprezintă asigurarea asistenței medicale 

de specialitate (spitalicească și ambulatorie). Înființat în scopul de a asigura 

servicii medicale de specialitate, spitalul dispune de un număr de 910 paturi 

spitalizare continuă și 45 spitalizare de zi și o structura organizatorică 

complexă. 

În contextul pandemiei, conform Ordinului 434/2021 privind aprobarea 

Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în 

contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă 

care asigură asistență medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte 

de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență, Spitalul 

Județean de Urgență Buzău a fost desemnat spital de Nivel 1. 

Pandemia COVID-19 a evidențiat vulnerabilitățile infrastructurii sanitare 

din România, mai ales în spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul 

infecțiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra siguranței pacientului. 

Astfel, o provocare serioasă rezultată din gestionarea pandemiei este și cea 

legată de prevenirea și reducerea infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalul 

Județean de Urgență Buzău.  

În prezent dotarea spitalului cu echipamente și materiale privind 

prevenirea și reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale este inferioară 

cu cerințele metodologiilor și actelor normative în vigoare și departe de 

standardele din țările europene avansate. 

Având în vedere situația din prezent și Legea 3/2021 privind prevenirea, 

diagnosticul și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale care impune 

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

investigații și analize microbiologice specializate, respectiv în termen de 24 de 

luni de la data intrării în vigoare a legii, organizarea 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, toate aceste investiții 

propuse prin prezentul proiect, sunt necesare pentru creșterea capacității de 

gestionare și prevenire a infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Buzău în vederea îndeplinirii tuturor măsurilor legale pentru 

prevenirea și controlul IAAM. 



Problemele privind controlul și gestionarea infecțiilor asociate asistenței 

medicale (nosocomiale) identificate în cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Buzău sunt: 

-fiecare secție/ compartiment  necesită a fi  dotate la nivelul standardelor 

internaționale în ceea ce privește asigurarea izolării pacienților (saloane cu un 

singur pat), a precauțiilor suplimentare de contact (accesul la echipament 

personal de protecție, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educația 

continuă a personalului în privința igienei), a precauțiilor suplimentare pentru 

transmiterea respiratorie sau prin aerosoli (echipament special de protecție, 

camera). Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticul și tratamentul 

infecțiilor asociate asistenței medicale impune, în termen de 24 de luni de la 

data intrării în vigoare, organizarea 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, precum structuri în cadrul spitalului dedicată îngrijirii 

pacienților cu infecții și a cărui personal asigură asistența specializată pentru 

îngrijirea pacienților cu infecții din alte secții care nu pot fi transferați în secția 

de boli infecțioase și care să separe pacienții infectați/colonizați cu 

microorganisme MDR sau cu Clostridium difficile în scopul limitării riscului de 

apariție de infecții cu aceeași etiologie la alți pacienți internați. În plus, conform 

legislației în vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat - Articolul 13(1). 

În fiecare secție de spitalizare se desemnează o subzonă septică care la 

nevoie să permită izolarea și cohortarea pacienților contagioși și dependenți de 

echipamentele secției sau imunodeficienți, cu respectarea precauțiilor de 

izolare) fiecare secție trebuie să prezinte cel puțin o rezervă pentru izolarea 

cazurilor de infecții sau colonizări cu germeni rezistenți. În prezent în cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Buzău nu se asigură izolarea pacienților 

(saloane cu un singur pat) în vederea îndeplinirea tuturor măsurilor legale 

pentru prevenirea și controlul IAAM. Astfel, pentru desfășurarea actului medical 

la standarde înalte în cadrul spitalului, în condiții de siguranță de maximă atât 

pentru pacient cât și pentru cadrele medicale și diminuarea la maxim a 

infecțiilor asociate actului medical este necesară organizarea și dotarea 

corespunzătoare a 23 saloane cu un singur pat și grup sanitar cu funcțiunea de 

izolator pentru izolarea/ tratarea pacienților cu IAAM determinate de germeni 

MDR / ICD în cadrul spitalului: 19 izolatoare în secțiile neurologie, cardiologie, 



chirurgie generală, anestezie și terapie intensivă, urologie, chirurgie plastică și 

arși, ortopedie, otorinolaringologie, medicină internă, nutriție, pediatrie și 

chirurgie pediatrică în Pavilionul Central al spitalului aflat la adresa din B-dul. 

Stadionului nr. 7, 1 izolator în Pavilionul Oncologie aflat la adresa din str. 

Libertății nr. 11, 2 izolatoare în Pavilionul Pneumoftiziologie aflat la adresa din 

str. Plevnei nr. 26 și 1 izolator în Pavilionul Boli infecțioase aflat la adresa din 

str. Plevnei nr. 26. 

- în data de 29.08.2022 Spitalul Județean de Urgență Buzău primește 

acordul Ministerului Sănătății pentru completarea structurii organizatorice și 

înființarea Laboratorului de microbiologie medicală în cadrul spitalului, precum 

și completarea structurii de personal pentru asigurarea personalului specializat 

pentru asigurarea activității laboratorului. Laboratorul de microbiologie 

medicală este amenajat într-un spațiu care corespunde cerințelor legale în 

vigoare necesare autorizării unui laborator medical (spațiu ce a primit deja 

acordul de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică Buzău), spațiu 

aflat în imediata apropiere a secției UPU - SMURD, în afara spațiului medical al 

spitalului. Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticul și tratamentul 

infecțiilor asociate asistenței medicale impune definirea și dezvoltarea 

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

microbiologice specializate. Astfel, pentru identificarea rapidă a infecțiilor 

asociate asistenței medicale și instituirea terapiei corespunzătoare în cel mai 

scurt timp în cadrul laboratorului este necesară echiparea laboratorului de 

microbiologie cu cele mai performante și inovative sisteme de diagnostic și 

implementarea extinsă și uniformă a standardelor europene de interpretare 

prin achiziționarea de echipamente ce vor utiliza metoda EUCAST. 

- deficit de echipamente și materiale performante în cadrul spitalului, 

necesare pentru reducerea infecțiilor noscomiale. Neexistând echipamente și 

materiale necesare la nivel de unitate, rata infecțiilor nosocomiale nu se poate 

menține la minim și astfel nu se poate asigura siguranța pacienților. Astfel, este 

necesară dotarea cu echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale 

care să ducă la limitarea transmiterii agenților microbieni. 

 

 

V. Oportunitatea oferită de PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI 

REZILIENȚĂ, prin prezentul apel de proiecte vine în întâmpinarea nevoilor 



spitalului de a-și crește capacitatea de gestionare și prevenire a infecțiilor 

nosocomiale. Asistența financiară nerambursabilă disponibilă în cadrul acestui 

program de finanțare reprezintă soluția optimă de îndeplinire a tuturor 

măsurilor legale pentru prevenirea și controlul IAAM și de finanțare a lor, având 

în vedere caracterul limitat al surselor financiare proprii și dificultățile existente 

în ceea ce privește atragerea de surse externe de finanțare. Fără asistență 

financiară primită prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ 

pentru dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 

infecții nosocomiale, spitalul nu va putea asigura o infrastructură medicală 

adecvată. 

În plus, finanțarea proiectului propus pentru Spitalul Județean de Urgență 

Buzău privind creșterea capacității de gestionare și prevenire a infecțiilor 

nosocomiale în cadrul spitalului, va răspunde recomandărilor privind 

detectarea, supravegherea, prevenirea și controlul infecțiilor nosocomiale 

făcute de experții în domeniu (experți ai Centrului European pentru Prevenirea 

și Controlul Bolilor Transmisibile  ECDC), care includ: 

- creșterea gradului de conștientizare și promovarea unei mai bune 

înțelegeri a infecțiilor nosocomiale și a măsurilor de control începând cu igiena 

mâinilor; 

- susținerea unui climat în care spitalele nu sunt stigmatizate din cauza 

raportării infecțiilor nosocomiale, ci încurajate să lupte pentru îmbunătățirea 

situației; 

- organizarea unor module de training pentru diferite categorii de 

personal care lucrează în spitale; 

- implementarea unui sistem integrat de raportare, epidemiologic și 

microbiologic, care să poată furniza date pentru acțiuni directe și imediate și 

pentru evaluarea la nivel de spital; 

- îmbunătățirea standardelor microbiologice și a protocoalelor de 

monitorizare a infecțiilor nosocomiale, stabilirea unei funcții de referință 

microbiologică pentru identificarea unor tulpini neobișnuite, confirmarea 

profilului de rezistență la antibiotice și caracterizarea tulpinilor bacteriene 

implicate în focare de infecții nosocomiale; 

- o finanțare adecvată pentru activitățile de control al infecțiilor 

nosocomiale la nivel de spital și la nivel național. 

 



VI. REZULTATE PRECONIZATE PROIECT: 

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; 

B: dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializat; 

C:achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 

nosocomiale. 

 

VII. GRUP ȚINTĂ: 

 Beneficiari direcți: 

- Spitalul Județean de Urgență Buzău și secțiile exterioare acestuia (Secţia 

Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli infecțioase/SIDA) care beneficiază 

de sprijin în modernizarea și extinderea infrastructurii unor structuri funcționale 

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

determinate de microorganisme MDR și cu infecții cu Clostridium difficile; 

- personalul medical angajat în cadrul Spitalul Județean de Urgență Buzău și în 

secțiile exterioare acestuia (Secţia Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli 

infecțioase/SIDA), prin instalarea de sisteme de detectare, semnalizare, 

alarmare incendii, cu acoperire totală și de detectare semnalizare și alarmare 

în cazul depășirii concentrației maxime admise de oxigen în atmosferă pentru 

creșterea gradului de securitate la incendii, dotări necesare și în combaterea 

virusului SARS-CoV-2; 

 - pacienții/comunitatea locală prin creșterea siguranței serviciilor medicale la 

care au acces în cadrul Spitalul Județean de Urgență Buzău și în secțiile 

exterioare acestuia (Secţia Oncologie și Secţiile Pneumologie/TBC/Boli 

infecțioase/SIDA). 

 

 Beneficiarii indirecți: 

- populația României (22.174.693 locuitori la 1 ianuarie 2020), conform 

informațiilor furnizate pe site-ul Institutului Național de Statistică. 

 



VIII. Principalele activități 

-Pregătirea cererii de finanțare, cu Subactivitatea: Achiziție și elaborare DALI; 

-Achiziția documentației tehnico-economice faza PT și elaborarea 

documentației tehnico-economice faza PT; 

-Achiziție produse, servicii și lucrări și execuția lucrărilor; 

-Dirigenție de șantier; 

-Informare și publicitate; 

-Audit financiar extern; 

-Management de proiect. 

IX. BUGETUL PROIECTULUI/PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 

Valoarea totală a proiectului: 38.023.431,24 lei (inclusiv TVA): 

- Total eligibil fără TVA și finanțabil 100% = 29.605.200,00 lei 

-  TVA pentru valoare eligibilă = 5.624.988,00 lei 

- Total eligibil cu TVA = 35.230.188,00 lei 

- Total neeligibil fără TVA = 2.347.263,23 lei 

- TVA pentru valoare neeligibilă  = 445.980,01 lei 

- Total neeligibil cu TVA  = 2.793.243,24 lei 

- Total proiect fără TVA = 31.952.463,23 lei 

- Total TVA proiect = 6.070.968,01 lei 

 

Perioada de implementare:  

- Dată limită de depunere a aplicației: 30 noiembrie 2022, ora 16:00; 

- Dată limită de implementare a proiectului: 2 mai 2024. 

 



Valoare
(fără TVA)

TVA
Valoare

(cu TVA)
Valoare

(fără TVA)
TVA

Valoare
(cu TVA)

lei lei lei lei lei lei lei lei lei
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte sudii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentatii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 72.000,00 13.680,00 85.680,00 72.000,00 13.680,00 85.680,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general

29.000,00 5.510,00 34.510,00 29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor / acordurilor / autorizatiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 43.000,00 8.170,00 51.170,00 43.000,00 8.170,00 51.170,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7 Consultanţă 130.000,00 24.700,00 154.700,00 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100.000,00 19.000,00 119.000,00 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.7.2 Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8 Asistenţă tehnică 73.000,00 13.870,00 86.870,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigentie de santier 70.000,00 13.300,00 83.300,00 70.000,00 13.300,00 83.300,00
305.000,00 57.950,00 362.950,00 200.000,00 38.000,00 238.000,00 105.000,00 19.950,00 124.950,00

Valoare
(fără TVA)

TVA
Valoare

(cu TVA)

CAPITOLUL 2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Total capitol 2
CAPITOLUL 3 

Proiectant,
Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711

CAPITOLUL 1

DEVIZ GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
al obiectivului de investitii                             

" REDUCEREA RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE LA NIVELUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BUZAU "

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

ELIGIBIL NEELIGIBIL

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3



4.1 Construcţii şi instalaţii 2.657.227,00 504.873,13 3.162.100,13 2.657.227,00 504.873,13 3.162.100,13
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita 
montaj

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

22.577.912,41 4.289.803,36 26.867.715,77 22.577.912,41 4.289.803,36 26.867.715,77

4.5 Dotări 1.058.000,00 201.020,00 1.259.020,00 1.058.000,00 201.020,00 1.259.020,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.293.139,41 4.995.696,49 31.288.835,90 26.293.139,41 4.995.696,49 31.288.835,90 0,00 0,00 0,00

5.1 Organizare de şantier 53.144,54 10.097,46 63.242,00 53.144,54 10.097,46 63.242,00 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de 
santier

26.572,27 5.048,73 31.621,00 26.572,27 5.048,73 31.621,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 26.572,27 5.048,73 31.621,00 26.572,27 5.048,73 31.621,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

0,00 0,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea 
lucrarilor de constructii

0,00 0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire / desfiintare

0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.287.627,88 1.004.649,29 6.292.277,17 3.045.364,65 578.619,28 3.623.983,93 2.242.263,23 426.030,01 2.668.293,24
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 13.551,40 2.574,77 16.126,17 13.551,40 2.574,77 16.126,17

5.354.323,82 1.017.321,52 6.371.645,34 3.112.060,59 591.291,51 3.703.352,10 2.242.263,23 426.030,01 2.668.293,24

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.952.463,23 6.070.968,01 38.023.431,24 29.605.200,00 5.624.988,00 35.230.188,00 2.347.263,23 445.980,01 2.793.243,24

Data:
16.11.2022

Beneficiar / Investitor,

2.683.799,27 509.921,86 3.193.721,13

CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Total capitol 5

Intocmit,
arh. Raluca BALASOIU

din care:
2.683.799,27 509.921,86 3.193.721,13 0,00 0,00 0,00

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

In preturi la data 08.2022; InforEuro 1 euro = 4,9342 lei

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL



Anexa nr. 7

Valoare
(fără TVA)

TVA
Valoare

(cu TVA)
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 
iniţială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea / protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte sudii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentatii suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, 
acorduri şi autorizaţii

0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.4
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
cladirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 72.000,00 13.680,00 85.680,00
3.5.1 Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general

29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor / acordurilor / autorizatiilor

0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie

0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 43.000,00 8.170,00 51.170,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.7 Consultanţă 130.000,00 24.700,00 154.700,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.7.2 Auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.8 Asistenţă tehnică 73.000,00 13.870,00 86.870,00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 
Inspectoratul de Stat in Constructii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigentie de santier 70.000,00 13.300,00 83.300,00
305.000,00 57.950,00 362.950,00

Proiectant,
Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711

CAPITOLUL 1

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 3

CAPITOLUL 3 

DEVIZ GENERAL                                                                                                                                                                                              
al obiectivului de investitii                             

" REDUCEREA RISCULUI DE INFECTII NOSOCOMIALE LA NIVELUL                                                                                      
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA BUZAU "

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 1

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
Total capitol 2

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 



4.1 Construcţii şi instalaţii 2.657.227,00 504.873,13 3.162.100,13
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita 
montaj

0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesita montaj si echipamente de transport

22.577.912,41 4.289.803,36 26.867.715,77

4.5 Dotări 1.058.000,00 201.020,00 1.259.020,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

26.293.139,41 4.995.696,49 31.288.835,90

5.1 Organizare de şantier 53.144,54 10.097,46 63.242,00
5.1.1. Lucrări de construcţii si instalatii aferente organizarii de 
santier

26.572,27 5.048,73 31.621,00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 26.572,27 5.048,73 31.621,00
5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00

5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00 0,00

5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 
constructii

0,00 0,00

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de 
constructii

0,00 0,00

5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0,00 0,00
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire / desfiintare

0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 5.287.627,88 1.004.649,29 6.292.277,17
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 13.551,40 2.574,77 16.126,17

5.354.323,82 1.017.321,52 6.371.645,34

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
31.952.463,23 6.070.968,01 38.023.431,24

Data:
16.11.2022

Beneficiar / Investitor,

arh. Raluca BALASOIU
Intocmit,

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

In preturi la data 08.2022; InforEuro 1 euro = 4,9342 lei

TOTAL GENERAL

C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Total capitol 5

CAPITOLUL 4

CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru investiţia de bază

3.193.721,13

Total capitol 4

2.683.799,27 509.921,86
din care:



Anexa nr. 8

Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0,00 0,00

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00
4.1.4 Instalaţii 0,00 0,00 0,00

4.1.4.1 Instalaţii sanitare 0,00 0,00
4.1.4.2 Instalatii termoventilatii 0,00 0,00
4.1.4.3 Instalatii electrice 0,00 0,00
4.1.4.4 Instalatii gaze medicale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.2
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice si 
functionale

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
Total deviz pe obiect                                                                                                                                                                      
(Total I + Total II + Total III)

Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711
Proiectant,

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1

DEVIZUL                                                                                                                                                                                                              
obiectului "………………….."

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli
TVA

Nr. 77 / 2022

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6



Anexa nr. 8

Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0,00 0,00

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00
4.1.4 Instalaţii 0,00 0,00 0,00

4.1.4.1 Instalatii sanitare 0,00 0,00
4.1.4.2 Instalatii termoventilatii 0,00 0,00
4.1.4.3 Instalatii electrice 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.2
Montaj utilaje şi echipamente tehnologice si 
functionale

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

18.463.302,41 3.508.027,46 21.971.329,87

4.5 Dotări 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

18.463.302,41 3.508.027,46 21.971.329,87

18.463.302,41 3.508.027,46 21.971.329,87

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6
Total deviz pe obiect                                                                                                                                                                      
(Total I + Total II + Total III)

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

Proiectant,
Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711
Nr. 77 / 2022

DEVIZUL                                                                                                                                                                                                              
obiectului 1 "ACHIZITIE ECHIPAMENTE DESTINATE REDUCERII IAAM"

Nr. crt.
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 

cheltuieli
TVA



Anexa nr. 8

Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatii 2.657.227,00 504.873,13 3.162.100,13

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0,00 0,00 0,00

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Arhitectura 861.440,00 163.673,60 1.025.113,60
4.1.4 Instalaţii 1.795.787,00 341.199,53 2.136.986,53

4.1.4.1 Instalatii sanitare 307.331,00 58.392,89 365.723,89
4.1.4.2 Instalatii termoventilatii 1.161.201,00 220.628,19 1.381.829,19
4.1.4.3 Instalatii electrice 327.255,00 62.178,45 389.433,45

2.657.227,00 504.873,13 3.162.100,13

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

4.114.610,00 781.775,90 4.896.385,90

4.5 Dotări 1.058.000,00 201.020,00 1.259.020,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

5.172.610,00 982.795,90 6.155.405,90

7.829.837,00 1.487.669,03 9.317.506,03

DEVIZUL                                                                                                                                                                                                               
obiectului 2 "ORGANIZARE IZOLATOARE MICROBIOLOGICE"

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

TVANr. crt.

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6
Total deviz de obiect                                                                                         
(Total I + Total II + Total III)

Proiectant,
Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1

TOTAL II - subcap. 4.2

Nr. 77 / 2022



Anexa nr. 8

Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei
1 2 3 4 5

4.1 Constructii si instalatii 0,00 0,00 0,00

4.1.1
Terasamente, sistematizare pe verticala si 
amenajari exterioare

0,00 0,00

4.1.2 Rezistenta 0,00 0,00
4.1.3 Arhitectura 0,00 0,00
4.1.4 Instalaţii 0,00 0,00 0,00

4.1.4.1 Instalatii sanitare 0,00 0,00
4.1.4.2 Instalatii termice 0,00 0,00
4.1.4.3 Instalatii electrice 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.2
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care necesita montaj

0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
care nu necesita montaj si echipamente de 
transport

0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli

TVA

TOTAL II - subcap. 4.2

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6
Total deviz pe obiect                                                                                               
(Total I + Total II + Total III)

Proiectant,
Balasoiu Andreea Raluca - BIA; CIF: RO 31032711

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

TOTAL I - subcap. 4.1

DEVIZUL                                                                                                                                                                                                                            
obiectului "………………………."

Nr. 77 / 2022

Nr. crt.



Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

 lei lei lei
3.1 Studii 0,00 0,00 0,00

3.1.1
studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice, 
hidrogeotehnice, fotogrammetrice, topografice si de stabilitate ale 
terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie

0,00 0,00

3.1.2 raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00
3.1.3 studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 0,00 0,00

3.2
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri 
si autorizatii

0,00 0,00 0,00

a) obtinerea/prelungirea valabilitatii ceritificatului de urbanism 0,00 0,00
b) obtinerea/prelungirea valabilitatii autorizatiei de 0,00 0,00
c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la 
retelele publice de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze, 
alimentare cu agent termic, energie electrica, telefonie

0,00 0,00

d) obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 0,00 0,00
f) întocmirea documentaţiei, obţinerea numărului cadastral provizoriu si 
inregistrarea terenului in cartea funciara

0,00 0,00

g) obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru 
protectia mediului

0,00 0,00

h) obtinerea avizului de protectie civila 0,00 0,00
i) avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 0,00 0,00
j) alte avize, acorduri si autorizatii 0,00

3.3

Expertiza tehnica a constructiilor existente, a structurilor si/sau, dupa 
caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de catre expertul tehnic 
a raportului de expertiza tehnica, in conformitate cu prevederile art. 
14 alin. (2)

0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 72.000,00 13.680,00 85.680,00
3.5.1 tema de proiectare 0,00 0,00
3.5.2 studiu de prefezabilitate 0,00 0,00

3.5.3
studiu de fezabilitate / documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii si deviz general [amenajari interioare - lucrari ce nu se supun 
emiterii autorizatiei de construire]

29.000,00 5.510,00 34.510,00

3.5.4
documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / 
acordurilor / autorizatiilor

0,00 0,00

3.5.5
verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie

0,00 0,00

3.5.6 proiect tehnic si detalii de executie 43.000,00 8.170,00 51.170,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 30.000,00 5.700,00 35.700,00

a) cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si 
multiplicarii acesteia (exclusiv cele cumparate de ofertanti)

0,00 0,00

b) cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor 
desemnati in comisiile de evaluare

0,00 0,00

c) anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, 
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu 
procedurile de achizitie publica

0,00 0,00

d) cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii 
publice

30.000,00 5.700,00 35.700,00

3.7 Consultanta 130.000,00 24.700,00 154.700,00
3.7.1 managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 100.000,00 19.000,00 119.000,00
3.7.2 auditul financiar 30.000,00 5.700,00 35.700,00
3.8 Asistenta tehnica 73.000,00 13.870,00 86.870,00

3.8.1 asistenta tehnica din partea proiectantului 3.000,00 570,00 3.570,00
a) pe perioada de executie a lucrarilor 3.000,00 570,00 3.570,00
b) pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 
Constructii

0,00 0,00

3.8.2
dirigentie de şantier, asigurata de personal tehnic de specialitate, 
autorizat

70.000,00 13.300,00 83.300,00

305.000,00 57.950,00 362.950,00Total capitol 3

CAPITOLUL 3                                                                                                                                                                                                                                         
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli TVA



Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei

a) alimentare cu apa 0,00 0,00
b) canalizare 0,00 0,00
c) alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00
d) agent termic 0,00 0,00
e) energie electrica 0,00 0,00
f) telecomunicatii 0,00 0,00
g) drumuri de acces 0,00 0,00
h) cai ferate industriale 0,00 0,00
i) alte utilitati 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Nr. crt.

CAPITOLUL 2                                                                                                                                                                                                                                     
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investitii

TVA
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Cheltuieli aferente lucrarilor pentru asigurarea cu utilităţi necesare functionarii obiectivului de investitie, care se 
executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apatinand obiectivului de investitie, precum si 
cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati

Total capitol 2



Valoare Valoare
(fără TVA) (cu TVA)

lei lei lei
5.1 Organizare de santier 53.144,54 10.097,46 63.242,00

 5.1.1
Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier

26.572,27 5.048,73 31.621,00

a) vestiare / baraci / spatii de lucru pentru personalul din 
santier

6.643,07 1.262,18 7.905,25

b) platforme tehnologice / dezafectarea platformelor 
tehnologice

0,00 0,00

c) grupuri sanitare 2.657,23 504,87 3.162,10
d) rampe de spalare auto 1.328,61 252,44 1.581,05
e) depozite pentru materiale 5.314,45 1.009,75 6.324,20
f) fundatii pentru macarale 0,00 0,00
g) retele electrice de iluminat si forta 0,00 0,00
h) cai de acces auto si cai ferate 0,00 0,00
i) bransamente / racorduri la utilitati 0,00 0,00
j) imprejmuire 0,00 0,00
k) panouri de prezentare 1.328,61 252,44 1.581,05
l) pichete de incendiu 5.314,45 1.009,75 6.324,20
m) cheltuieli pentru desfiintarea organizarii de santier, 
inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la 
starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor de 
investitii, cu exceptia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajari 
pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala" din 
structura devizului general

3.985,84 757,31 4.743,15

 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii  de santier 26.572,27 5.048,73 31.621,00
a) obtinerea autorizatiei de construire / desfiintare aferente 
lucrarilor de organizare de santier

0,00 0,00

b) taxe de amplasament 0,00 0,00
c) inchirieri semne de circulatie 0,00 0,00
d) intreruperea temporara a retelelor de transport sau 
distributie de apa, canalizare, agent termic, energie electrica, 
gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau 
aeriene

5.314,45 1.009,75 6.324,20

e) contracte de asistenta cu politia rutiera 0,00 0,00
f) contracte temporare cu furnizorul de energie electrica, cu 
frunizorul de apa si cu unitati de salubritate

0,00 0,00

g) taxe depozit ecologic 5.314,45 1.009,75 6.324,20
h) taxe locale 0,00 0,00
i) chirii pentru ocuparea temporara a domeniului public 0,00 0,00
j) cheltuieli necesare readucerii terenurilor ocupate la starea 
lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor de investitii / 
interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, 
cu exceptia cheltuielilor aferente pct. 1.3 "Amenajari pentru 
protectia mediului si aducerea la starea initiala" din structura 
devizului general

0,00 0,00

k) costul energiei electrice si al apei consumate in incinta 
organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor

0,00 0,00

l) costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea 
acestora

7.971,68 1.514,62 9.486,30

m) paza santierului 2.657,23 504,87 3.162,10
n) asigurarea pompierului autorizat 0,00 0,00
o) cheltuieli privind asigurarea securitatii si sanatatii in 
timpul executiei lucrarilor pe santier

5.314,45 1.009,75 6.324,20

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0,00 0,00 0,00

5.2.1
comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare

0,00

CAPITOLUL 5                                                                                                                                                                                                                                                        
Alte cheltuieli

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli
TVA



5.2.2
cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata 
potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in 
constructii, republicata

0,00

5.2.3

cota aferentă Inspectoratului de Stat in Constructii, calculata 
potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare

0,00

5.2.4
cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC, in 
aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Sociala 
a Constructorilor

0,00

5.2.5
taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire / desfiintare

0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 5.287.627,88 1.004.649,29 6.292.277,17
a) 10% in cazul executarii unui obiectiv / obiect nou de 
investitii

0,00 0,00

b) 20% in cazul executarii lucrarilor de interventie la 
constructie existenta

5.287.627,88 1.004.649,29 6.292.277,17

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 13.551,40 2.574,77 16.126,17
5.354.323,82 1.017.321,52 6.371.645,34Total capitol 5



Nr. 
Crt.

Denumire UM Cantitate
Pret unitar 
(fara TVA)

Valoare totala
Linie 

bugetara
Eligibil Neeligibil

1
Analizor pentru identificare microbiană 
prin spectrometrie de masă MALDI-TOF 

buc 1 1.730.323,00 1.730.323,00 4,4 1.730.323,00

2
Echipament de incubare medii de cultură 
de capacitate mare

buc 1 82.000,00 82.000,00 4,4 82.000,00

3
Analizor automat pentru hemocultură 
pentru detectarea unei probe pozitive 
mai rapid

buc 1 294.000,00 294.000,00 4,4 294.000,00

4
Sistem automat de identificare si testare 
a sensibilității la antibiotice si antifungice

buc 1 342.650,00 342.650,00 4,4 342.650,00

5
Echipament automat rapid pentru 
antibiograme hemoculturi

buc 1 770.000,00 770.000,00 4,4 770.000,00

6 Lampă UV-C mobilă buc 24 6.240,00 149.760,00 4,4 149.760,00

7
Echipamente pentru dezinfecția 
suprafețelor cu aburi 

buc 12 35.000,00 420.000,00 4,4 420.000,00

8
Echipamente de dezinfecție prin 
nebulizare - mobile automate

buc 12 78.000,00 936.000,00 4,4 936.000,00

9
Roboți de dezinfecție complet autonomi 
cu tehnologie UV-C

buc 6 280.000,00 1.680.000,00 4,4 1.680.000,00

10 Mașini de spălat cu bariera igienică buc 6 380.000,00 2.280.000,00 4,4 2.280.000,00

11
Mașini de spălat și dezinfectat mopuri și 
lavete

buc 3 130.000,00 390.000,00 4,4 390.000,00

12
Echipamente de sterilizare de capacitate 
mare cu abur

buc 1 568.100,00 568.100,00 4,4 568.100,00

13

Echipamente pentru sterilizarea 
aparatelor pentru investigații 
endoscopice și bronhoscopice cu dulap 
de păstrare igienică a fibroscoapelor 
sterilizate

buc 2 448.800,00 897.600,00 4,4 897.600,00

14
Echipamente pentru spălarea și 
dezinfectarea biberoanelor 

buc 2 148.500,00 297.000,00 4,4 297.000,00

15
Echipamente pentru macerarea 
ploscarelor și urinarelor de unica 
utilizare

buc 25 43.134,78 1.078.369,41 4,4 1.078.369,41

16
Echipamente de dezinfectie a aerului cu 
UV-C si alte tehnologii prin recircularea 
aerului

buc 45 19.500,00 877.500,00 4,4 877.500,00

17
Echipament pentru spălarea și 
sterilizarea instrumentarului

buc 1 553.000,00 553.000,00 4,4 553.000,00

18
Echipament automat pentru evaluarea 
calității igienei mâinilor

buc 20 19.600,00 392.000,00 4,4 392.000,00

19
Echipament pentru evaluarea 
încărcăturii microbiologice pe suprafețe

buc 23 15.000,00 345.000,00 4,4 345.000,00

20
Echipamente automate de detecție direct 
din aer a microorganismelor și a 
particulelor

buc 4 1.050.000,00 4.200.000,00 4,4 4.200.000,00

21
Echipament de evidențiere a încărcăturii 
microbiologice în aer

buc 4 45.000,00 180.000,00 4,4 180.000,00

18.463.302,41 18.463.302,41 0,00

LISTA DE ECHIPAMENTE CU INCADRAREA ACESTORA                                                                                                                                             
PE SECTIUNEA DE CHELTUIELI ELIGIBILE / NEELIGIBILE

Obiectul 1                                                                                                                                                                                                                                               
• Achizitie echipamente destinate reducerii IAAM

TOTAL GENERAL



Nr. 
Crt.

Denumire UM Cantitate
Pret unitar 
(fara TVA)

Valoare 
totala

Linie 
bugetara

Eligibil Neeligibil

1

1,1
Compartimentari interioare, diferite grosimi, inclusiv 
mortar M25-Z - completari cu aceleasi materiale

mc 2,40 485,42 1.165,00 4,1 1.165,00

1,1
Pereti gips-carton 2 x 12,5mm, miez vata minerala, 
structura metalica proprie, EI 90 - micsorare inaltime gol 
usa

mp 3,40 102,56 348,70 4,1 348,70

1,3 Buiandrugi prefabricati ml 14,50 48,00 696,00 4,1 696,00

1,4
Compartimentari interioare, pereti 10cm grosime, gips-
carton 2 x 12,5mm, miez vata minerala, structura 
metalica proprie

mp 190,00 98,60 18.734,00 4,1 18.734,00

1,5
Tavane gips-carton 1 x 12,5mm, structura metalica 
proprie

mp 425,00 114,18 48.526,50 4,1 48.526,50

1,6
Masti pentru ghene & rezervoare vas toaleta din gips-
carton 1 x 12,5mm, structura metalica proprie

mp 64,00 91,35 5.846,40 4,1 5.846,40

2

2,1
Ferestre tamplarie PVC, culoare alb, cu geam 
termoizolator clar, dimensiuni gol ~240/157

buc 6,00 4.522,00 27.132,00 4,1 27.132,00

2,2
Ferestre tamplarie PVC, culoare alb, cu geam 
termoizolator clar, dimensiuni gol ~160/165

buc 2,00 3.168,00 6.336,00 4,1 6.336,00

2,3
Ferestre tamplarie PVC, culoare alb, cu geam 
termoizolator clar, dimensiuni gol ~65/130

buc 1,00 1.015,00 1.015,00 4,1 1.015,00

2,4

Usi tamplarie metalica cu blat HPL, batante intr-un 
canat pana la 180°, pline, simple, cu autoinchidere, 
montate pe fata peretelui, etanse, dimensiuni gol 
110/210

buc 9,00 4.500,00 40.500,00 4,1 40.500,00

2,5

Usi tamplarie metalica cu blat HPL, batante intr-un 
canat pana la 180°, cu geam securizat in partea 
superioara pentru supraveghere, cu autoinchidere, 
montate pe fata peretelui, etanse, dimensiuni gol 
110/210

buc 8,00 4.800,00 38.400,00 4,1 38.400,00

2,6
Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat, pline, simple, dimensiuni gol 70/210

buc 2,00 3.400,00 6.800,00 4,1 6.800,00

2,7
Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat, pline, simple, dimensiuni gol 80/210

buc 16,00 3.450,00 55.200,00 4,1 55.200,00

2,8
Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat, pline, simple, dimensiuni gol 85/210

buc 2,00 3.600,00 7.200,00 4,1 7.200,00

2,9
Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat, pline, simple, dimensiuni gol 90/210

buc 4,00 4.000,00 16.000,00 4,1 16.000,00

2,10

Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat pana la 180°, cu geam securizat in partea 
superioara pentru supraveghere, cu autoinchidere, 
etanse, dimensiuni gol 120/210

buc 1,00 4.800,00 4.800,00 4,1 4.800,00

2,11
Usi tamplarie aluminiu/otel cu blat HPL, batante intr-un 
canat pana la 180°, cu geam simplu in partea superioara 
pentru supraveghere, dimensiuni gol 120/210

buc 14,00 4.600,00 64.400,00 4,1 64.400,00

2,12
Glafuri exterioare din aluminiu vopsit electrostatic, 
culoare alb

ml 13,50 80,00 1.080,00 4,1 1.080,00

2,13 Glafuri interioare din PVC, culoare alb ml 54,00 85,00 4.590,00 4,1 4.590,00

2,14
Grile aluminiu de transfer aer pentru usi, ~200x400mm, 
debit > 150 mc/h

buc 26,00 105,00 2.730,00 4,1 2.730,00

LISTA DE LUCRARI ARHITECTURA CU INCADRAREA ACESTORA                                                                                                                                                                                                      
PE SECTIUNEA DE CHELTUIELI ELIGIBILE / NEELIGIBILE

Obiectul 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Organizare izolatoare microbiologice

Inchideri si compartimentari

Tamplarie



3
3,1 Tencuieli interioare la pereti cu M 25-T si M 10-T mp 26,00 49,75 1.293,50 4,1 1.293,50
3,2 Glet de modelaj mp 270,00 16,90 4.563,00 4,1 4.563,00
3,3 Glet de finisaj mp 490,00 13,60 6.664,00 4,1 6.664,00

3,4
Vopsitorii interioare, lavabile, cu ioni de argint, 
agrementate pentru domeniul sanitar, utilizate la pereti 
si tavane

mp 1.250,00 18,30 22.875,00 4,1 22.875,00

3,5 Hidroizolatie bicomponenta in bai mp 110,00 76,00 8.360,00 4,1 8.360,00
4

4,1
Placaje cu panouri de protectie din PVC rigid (inclusiv 
adeziv)

mp 370,00 275,00 101.750,00 4,1 101.750,00

4,2 Tapet PVC impermeabil, pentru bai (inclusiv adeziv) mp 490,00 140,00 68.600,00 4,1 68.600,00

4,3
Profil perimetral de protectie a peretilor in holuri si 
izolatoare, tip bandou din PVC rigid, dimensiuni 3 x 
6cm, fixat prin bracketi

ml 370,00 90,00 33.300,00 4,1 33.300,00

4,4
Profil flexibil de protectie a colturilor, vertical, din PVC 
antibacterian si usor texturat, dimensiuni 6 x 6cm

ml 80,00 25,00 2.000,00 4,1 2.000,00

4,5 Covor PVC antibacterian (inclusiv plinte si adeziv) mp 390,00 190,00 74.100,00 4,1 74.100,00

4,6
Covor PVC embosat, pentru bai (inclusiv plinte si 
adeziv)

mp 115,00 190,00 21.850,00 4,1 21.850,00

4,7 Profil scafa ml 560,00 6,00 3.360,00 4,1 3.360,00

4,8 Profil diminuare / preluare, pentru tapet PVC pentru bai ml 190,00 10,00 1.900,00 4,1 1.900,00

4,9 Adeziv neoprenic pentru fixare profile scafa si preluare kg 30,00 48,00 1.440,00 4,1 1.440,00
4,10 Strat suport sapa autonivelanta mp 90,00 29,40 2.646,00 4,1 2.646,00

5
5,1 Desfaceri pereti, zidarie, gips-carton, panouri PVC mc 22,00 14,60 321,20 4,1 321,20
5,2 Desfaceri placari faianta mp 230,00 57,00 13.110,00 4,1 13.110,00
5,3 Desfaceri pardoseli integral (gresie, dale, sapa) mp 90,00 57,00 5.130,00 4,1 5.130,00
5,4 Desfaceri pardoseli PVC (inclusiv plinta) mp 210,00 45,60 9.576,00 4,1 9.576,00
5,5 Desfaceri vopsea pe baza de ulei mp 36,00 3,60 129,60 4,1 129,60
5,6 Desfaceri tamplarie exterioara + interioara mp 118,00 15,30 1.805,40 4,1 1.805,40

736.273,30 736.273,30 0,00
125.166,70 4,1 125.166,70 0,00
861.440,00 861.440,00 0,00

Total cheltuieli directe

Tencuieli si vopsitorii

Placaje si pardoseli

Desfaceri

Recapitulatie si alte cheltuieli
TOTAL GENERAL

arh. Raluca BALASOIU
Intocmit,



Nr. 
Crt.

Denumire UM Cantitate
Pret unitar 
(fara TVA)

Valoare 
totala

Linie 
bugetara

Eligibil Neeligibil

1

1,1

Ţeavă din PE-Xa 16mm cu teava de protectie, inclusiv 
fitingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese 
de trecere prin pereti, etc). Sistem complet de suporti 
pentru conducte de apa din PE-X (bride, tije, mansoane, 
antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 16”

ml 1.120,00 7,89 8.836,80 4,1 8.836,80

1,2

Ţeavă din PE-Xa 20mm cu teava de protectie, inclusiv 
fitingurile pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese 
de trecere prin pereti, etc). Sistem complet de suporti 
pentru conducte de apa din PE-X (bride, tije, mansoane, 
antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 20”

ml 480,00 15,60 7.488,00 4,1 7.488,00

1,3

Teava polipropilena pt canalizare inclusiv fitingurile 
pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere 
prin pereti, etc). Sistem complet de suporti pentru 
conducte de apa din PP (bride, tije, mansoane, 
antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 32”

ml 576,00 6,70 3.859,20 4,1 3.859,20

1,4

Teava polipropilena pt canalizare inclusiv fitingurile 
pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere 
prin pereti, etc). Sistem complet de suporti pentru 
conducte de apa din PP (bride, tije, mansoane, 
antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 50”

ml 384,00 23,00 8.832,00 4,1 8.832,00

1,5

Teava polipropilena pt canalizare inclusiv fitingurile 
pentru imbinare (curbe, mufe, reductii, piese de trecere 
prin pereti, etc). Sistem complet de suporti pentru 
conducte de apa din PP (bride, tije, mansoane, 
antizgomot, sisteme de prindere, suruburi etc.), 
procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 110”

ml 120,00 55,00 6.600,00 4,1 6.600,00

1,6

Lavoar din porţelan sanitar, 23 buc echipate cu dulap 
suport cu sertare (sistem complet), 1 buc spalator copii 
mici, 3 buc speciale / accesorizate pentru dizabilitati, 
sistem complet cu sifon, baterie, racorduri flexibile si 
robineti de reglaj. Sistem complet de suporti pentru 
lavoar (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de 
prindere  suruburi etc )  procurare si montare

buc 27,00 1.800,00 48.600,00 4,1 48.600,00

1,7

Rigola de dus incastrata in sapa si baterie dus, racorduri 
flexibile si robineti de reglaj. Sistem complet de suporti 
(bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, 
suruburi etc.), procurare si montare

buc 23,00 3.500,00 80.500,00 4,1 80.500,00

1,8

WC incastrat in perete complet echipat, cu rezervor 
aferent. Sistem complet de suporti  (bride, tije, 
mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi 
etc.), procurare si montare

buc 23,00 2.800,00 64.400,00 4,1 64.400,00

1,9

Robinet de trecere cu sfera, cu mufe filetate, tija de 
manevra, pentru montaj aparent, material marunt de 
etansare                                                                                                                                                            
Dimensiuni: Φ 3/4-1 "

buc 96,00 210,00 20.160,00 4,1 20.160,00

1,10
Demontarea tevilor din otel zincat, accesorii, robineti, 
coloane fonta dn 100mm existente in cladire, in coloane, 
inclusiv sistemele de prindere

ml 2.680,00 5,00 13.400,00 4,1 13.400,00

LISTA DE LUCRARI INSTALATII CU INCADRAREA ACESTORA                                                                                                                                                                                                      
PE SECTIUNEA DE CHELTUIELI ELIGIBILE / NEELIGIBILE

Obiectul 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• Organizare izolatoare microbiologice

Sanitare



2

2,1

Ţeavă din PE-Xa 16mm cu teava de protectie pentru 
incalzire, inclusiv fitingurile pentru imbinare (curbe, 
mufe, reductii, piese de trecere prin pereti, etc). Sistem 
complet de suporti pentru conducte din PE-Xa (bride, 
tije, mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, 
suruburi etc.), procurare si montare 
Dimensiuni:  Φ 16”

ml 250,00 9,50 2.375,00 4,1 2.375,00

2,2

Radiatoare din otel tip panou echipate cu suporti de 
sustinere, robinet termostatat, robinet dublu reglaj, 
ventil aerisire manual, dop golire, tip 22K inaltime 
600mm, lungime de la 600 la 1400mm                                                                                                      
CV22-600-1200

buc 48,00 1.400,00 67.200,00 4,1 67.200,00

2,3

Aparat de climatizare tip split cu unitate interioara de 
tavan 600x600 cu racord de aer proaspat, putere racire 
9000 BTU + unitate exterioara, inclusiv tevi din cupru 
izolate, legaturi (curbe, mufe, reductii, piese de trecere 
prin pereti, etc). Sistem complet de suporti (bride, tije, 
mansoane, antizgomot, sisteme de prindere, suruburi 
etc )  procurare si montare 

buc 23,00 6.800,00 156.400,00 4,1 156.400,00

2,4

Aparat de ventilatie tip recuperator de caldura cu debit 
150 mc/h si baterie de preincalzire. Sistem complet de 
suporti (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de 
prindere, suruburi etc.), procurare si montare 

buc 23,00 31.200,00 717.600,00 4,1 717.600,00

2,5

Tubulatura circulara cu  izolatie 20mm, clapete de 
reglaj, avand diametrul Dn 160. Sistem complet de 
suporti (bride, tije, mansoane, antizgomot, sisteme de 
prindere, suruburi etc.), procurare si montare 

ml 280,00 150,00 42.000,00 4,1 42.000,00

2,6 Tubulatura flexibila izolata Dn 160 ml 16,00 65,00 1.040,00 4,1 1.040,00

2,7
Valva si grile cu reglaj, montata in plafon fals cu 
dimensiunea racordului Ø160-200 mm

buc 69,00 85,00 5.865,00 4,1 5.865,00

3

3,1

Procurare si montare intrerupator (simplu, dublu, cap-
scara, cruce, etc.) 230V, 10A, IP 20 tip Legrand sau 
similar cu montaj ingropat  - procurare material, 
instalare doza aparat, conectare aparat, refacere zidarie, 
transport material

buc 116,00 250,00 29.000,00 4,1 29.000,00

3,2

Procurare si Montare cablu electric ingropat N2XH 
3x1.5 mmp, 0.6/1kV - procurare material, tub protectie 
copex, manopera de conectare circuite, instalare cablu 
electric, capete terminale, etichetare, incercare si 
verificare circuite, transportul materiale

ml 2.500,00 8,00 20.000,00 4,1 20.000,00

3,3

Procurare si Montare cablu electric ingropat N2XH 
3x2.5 mmp, 0.6/1kV - procurare material, manopera de 
conectare circuite, instalare cablu electric, capete 
terminale, etichetare, incercare si verificare circuite, 
transportul materiale

ml 4.500,00 9,50 42.750,00 4,1 42.750,00

3,4

Procurare si montare priza (simpla, dubla) 230V, 16A, 
IP 20 tip Legrand sau similar cu montaj ingropat  - 
procurare material, instalare doza aparat, conectare 
aparat, refacere zidarie, transport material 

buc 129,00 185,00 23.865,00 4,1 23.865,00

3,5
Procurare si montaj corp iluminat led de evacuare 
1x5W cu kit de emergenta

buc 55,00 450,00 24.750,00 4,1 24.750,00

3,6 Procurare si montaj corp iluminat led  2x26W buc 25,00 650,00 16.250,00 4,1 16.250,00

3,7
Procurare si montaj corp iluminat led  2x26W cu kit de 
emergenta + 3H 

buc 32,00 850,00 27.200,00 4,1 27.200,00

3,8
Procurare si montaj aplica decorativa 18 w in grupuri 
sanitare

buc 23,00 280,00 6.440,00 4,1 6.440,00

3,9
Procurare si montaj aplica lavoar 25 w in grupuri 
sanitar

buc 27,00 350,00 9.450,00 4,1 9.450,00

Termice-Ventilatie

Electrice



3,10

Procurare si montaj  corp iluminat aplica tip - 
BENELUX este destinat utilizării în saloane de spital 
având funcții multiple pentru iluminat local, pentru 
consult, iluminat ambiental, iluminat local pentru cititit 
cât și pentru iluminat de siguranță.
Produsul poate fi echipat cu: alarmare în camera de 
gardă, prize și întrerupătoare. Iluminat ambiental 
indirect – 1x18W sau 2x18W;
Iluminat local pentru citit -1x18W;
Iluminat de siguranţă – 1x5W;
Iluminat local suplimentar pentru consult 1x18W;
Alarmare camera de gardă;
Priza telefonică / rețea;
Întrerupător alarmare camera de gardă;
1 sau 2 prize 2P+CP 230V 16/10A
Întrerupătoare pentru citit şi alarmare cu fir şi mâner de 

buc 23,00 950,00 21.850,00 4,1 21.850,00

3,11
Verificarea legaturilor echipamentelor electrice la priza 
de pamant - procurare materiale, manopera, transport 
material si masuratori 

buc 23,00 250,00 5.750,00 4,1 5.750,00

3,12
Verificarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant - 
procurare materiale, manopera, transport material si 
masuratori 

buc 23,00 150,00 3.450,00 4,1 3.450,00

3,13 Scoaterea de sub tensiune a retelei buc 23,00 150,00 3.450,00 4,1 3.450,00

3,14

Demontare conductor electric ingropat < 6 mmp, 
0.6/1kV - manopera de deconectare circuite, demontare 
conductor electric, transportul deseurilor in urma 
dezafectarii

ml 5.000,00 2,00 10.000,00 4,1 10.000,00

3,15
Demontarea instalatii electrice (corp iluminat, prize, 
intrerupatoare, tablou)

buc 420,00 10,00 4.200,00 4,1 4.200,00

3,16 Priza de oxigen buc 23,00 750,00 17.250,00 4,1 17.250,00
3,17 Buton panica (sonerie) buc 23,00 110,00 2.530,00 4,1 2.530,00

3,18
Detector de fum analog adresabil (cu montaj in tavan 
fals si pe tavan), cablu, legaturi si prinderi

buc 64,00 180,00 11.520,00 4,1 11.520,00

1.534.861,00 1.534.861,00 0,00
260.926,00 4,1 260.926,00 0,00

1.795.787,00 1.795.787,00 0,00
Recapitulatie si alte cheltuieli
TOTAL GENERAL

Intocmit,
dipl. ing. Emilian BACU

dipl. ing. Gheorghe IATAGAN

Total cheltuieli directe



Nr. 
Crt.

Denumire UM Cantitate
Pret unitar 
(fara TVA)

Valoare totala
Linie 

bugetara
Eligibil Neeligibil

1
Sisteme individuale de purificare a 
aerului cu presiune negativă pentru 
izolator

buc 23 36.300,00 834.900,00 4,4 834.900,00

2
Sistem de dezinfecție cu abur sub 
presiune pentru izolator

buc 2 38.710,00 77.420,00 4,4 77.420,00

3
Monitor funcții vitale pentru fiecare 
izolator

buc 23 17.500,00 402.500,00 4,4 402.500,00

4
Concentrator oxigen pentru fiecare 
izolator

buc 23 4.800,00 110.400,00 4,4 110.400,00

5
Statie infuzomat pe suport mobil - 
pompa de perfuzie automata cu nutritie 
enterala si parenterala pentru izolator

buc 23 48.985,00 1.126.655,00 4,4 1.126.655,00

6
Statie infuzie pe suport mobil - 
injectomat (pompa de injectie automata) 
pentru izolator

buc 23 45.945,00 1.056.735,00 4,4 1.056.735,00

7
Echipament resuscitare prim-ajutor 
pentru fiecare izolator cu defibrilator și 
trusă resuscitare

buc 23 22.000,00 506.000,00 4,4 506.000,00

8 Pat salon electric pentru izolator buc 23 16.580,00 381.340,00 4,5 381.340,00

9
Noptieră cu măsuță de servit pentru 
izolator

buc 23 3.170,00 72.910,00 4,5 72.910,00

10 Paravan pentru izolator buc 23 1.090,00 25.070,00 4,5 25.070,00
11 Suport perfuzii pentru izolator buc 23 1.000,00 23.000,00 4,5 23.000,00
12 Cărucior medicație pentru izolator buc 23 10.900,00 250.700,00 4,5 250.700,00

13
Cărucior rufe curate/murdare pentru 
izolator

buc 23 9.300,00 213.900,00 4,5 213.900,00

14 Cărucior servire alimente pentru izolator buc 23 3.960,00 91.080,00 4,5 91.080,00

5.172.610,00 5.172.610,00 0,00

LISTA DE ECHIPAMENTE / DOTARI CU INCADRAREA ACESTORA                                                                                                                                             
PE SECTIUNEA DE CHELTUIELI ELIGIBILE / NEELIGIBILE

Obiectul 2                                                                                                                                                                                                                                               
• Organizare izolatoare microbiologice

TOTAL GENERAL



Anexa nr.3  

la HCJ Buzău nr................... 

 

 Proiect: Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău 
 

Solicitant: UAT JUDEȚUL BUZĂU 
CIF/CUI: 
 

3662495 

Localitatea: 
 

Municipiul Buzău 
 

Județ: 
 

Buzău 
 

 

Nr. 
crt. 

Denumirea 
echipamentelor/dotărilor 

/lucrărilor/ serviciilor 
UM Cantitate Preț Unitar 

fără TVA 
 Total fără 

TVA 

Eligibilitate 

Da Nu 
Dotări/Echipamente 

 
             

1 

Sisteme individuale de 
purificare a aerului cu presiune 
negativă pentru izolator 
 

buc 23 36.300,00 834.900,00 X - 

2 
Sistem de dezinfecție cu abur 
sub presiune pentru izolator 
 

buc 2 38.710,00 77.420,00 X - 

3 

Pat salon electric pentru 
izolator 
 
 

buc 23 16.580,00 381.340,00 X - 

4 
Noptieră cu măsuță de servit 
pentru izolator 
 

buc 23 3.170,00 72.910,00 X - 

5 
Paravan pentru izolator 
 
 

buc 23 1.090,00 25.070,00 X - 

6 
Suport perfuzii pentru izolator 
 
 

buc 23 1.000,00 23.000,00 X - 

7 

Cărucior medicație pentru 
izolator 
 
 

buc 23 10.900,00 250.700,00 X - 

8 

Cărucior rufe curate/murdare 
pentru izolator 
 
 

buc 23 9.300,00 213.900,00 X - 

9 
Cărucior servire alimente 
pentru izolator 
 

buc 23 3.960,00 91.080,00 X - 

10 
Monitor funcții vitale pentru 
fiecare izolator 
 

buc 23 17.500,00 402.500,00 X - 



11 
Concentrator oxigen pentru 
fiecare izolator 
 

buc 23 4.800,00 110.400,00 X - 

12 

Statie infuzomat pe suport 
mobil - pompa de perfuzie 
automata cu nutritie enterala si 
parenterala pentru izolator 
 

buc 23 48.985,00 1.126.655,00 X - 

13 

Statie infuzie pe suport mobil - 
injectomat (pompa de injectie 
automata) pentru izolator 
 

buc 23 45.945,00 1.056.735,00 X - 

14 

Echipament resuscitare prim-
ajutor pentru fiecare izolator cu 
defibrilator și trusă resuscitare 
 

buc 23 22.000,00 506.000,00 X - 

15 

Analizor pentru identificare 
microbiană prin spectrometrie 
de masă MALDI-TOF 
 

buc 1 1.730.323,00 1.730.323,00 X - 

16 
Echipament de incubare medii 
de cultură de capacitate mare 
 

buc 1 82.000,00 82.000,00 X - 

17 

Analizor automat pentru 
hemocultură pentru detectarea 
unei probe pozitive mai rapid 
 

buc 1 294.000,00 294.000,00 X - 

18 

Sistem automat de identificare 
si testare a sensibilității la 
antibiotice si antifungice 
 

buc 1 342.650,00 342.650,00 X - 

19 

Echipament automat rapid 
pentru antibiograme 
hemoculturi 
 

buc 1 770.000,00 770.000,00 X - 

20 
Lampă UV-C mobile 
 
 

buc 24 6.240,00 149.760,00 X - 

21 
Echipamente pentru dezinfecția 
suprafețelor cu aburi 
 

buc 12 35.000,00 420.000,00 X - 

22 

Echipamente de dezinfecție 
prin nebulizare - mobile 
automate 
 

buc 12 78.000,00 936.000,00 X - 

23 
Roboți de dezinfecție complet 
autonomi cu tehnologie UV-C 
 

buc 6 280.000,00 1.680.000,00 X - 

24 
Mașini de spălat cu bariera 
igienică 
 

buc 6 380.000,00 2.280.000,00 X - 

25 
Mașini de spălat și dezinfectat 
mopuri și lavete 
 

buc 3 130.000,00 390.000,00 X - 

26 
Echipamente de sterilizare de 
capacitate mare cu abur 
 

buc 1 568.100,00 568.100,00 X - 

27 
Echipamente pentru 
sterilizarea aparatelor pentru 
investigații endoscopice și 

buc 2 448.800,00 897.600,00 X - 



bronhoscopice cu dulap de 
păstrare igienică a 
fibroscoapelor sterilizate 
 

28 
Echipamente pentru spălarea și 
dezinfectarea biberoanelor 
 

buc 2 148.500,00 297.000,00 X - 

29 

Echipamente pentru macerarea 
ploscarelor și urinarelor de 
unica utilizare 
 

buc 25 43.134,78 1.078.369,41 X - 

30 

Echipamente de dezinfectie a 
aerului cu UV-C si alte 
tehnologii prin recircularea 
aerului 
 

buc 45 19.500,00 877.500,00 X - 

31 
Echipament pentru spălarea și 
sterilizarea instrumentarului 
 

buc 1 553.000,00 553.000,00 X - 

32 

Echipament automat pentru 
evaluarea calității igienei 
mâinilor 
 

buc 20 19.600,00 392.000,00 X - 

33 

Echipament pentru evaluarea 
încărcăturii microbiologice pe 
suprafețe 
 

buc 23 15.000,00 345.000,00 X - 

34 

Echipamente automate de 
detecție direct din aer a 
microorganismelor și a 
particulelor 
 

buc 4 1.050.000,00 4.200.000,00 X - 

35 

Echipament de evidențiere a 
încărcăturii microbiologice în 
aer 
 

buc 4 45.000,00 180.000,00 X - 

  
Total dotări/echipamente: 

 
   

  23.635.912,41   

  
Lucrări 
 
   

     

1 

Lucrări de arhitectură în 
vederea igienizării, 
modernizării și respectiv 
organizării a 23 de izolatoare cu 
un pat și baie proprie - lucrări 
ce se pot executa fără 
autorizație de construire 
 

lucr 1 861.440,00 861.440,00 X - 

2 

Lucrări de instalații în vederea 
igienizării, modernizării și 
respectiv organizării a 23 de 
izolatoare cu un pat și baie 
proprie - lucrări ce se pot 
executa fără autorizație de 
construire 
 

lucr 1 1.795.787,00 1.795.787,00 X - 



3 
Lucrări de construcţii si 
instalatii aferente organizarii de 
santier 

lucr 1 26.572,27 26.572,27 X  

4 Cheltuieli conexe organizării 
şantierului 

lucr 1 26.572,27 26.527,27 X  

5 Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute - eligibil 

nr 1 3.045.364,65 3.045.364,65 X  

6 Cheltuieli diverse şi 
neprevăzute - neeligibil 

nr 1 2.242.263,23 2.242.263,23 - X 

 Total lucrări:   
  7.997.999,42   

  
Servicii 
 
   

     

1 

Servicii pentru elaborarea 
documentației tehnice pentru 
realizarea investiției și 
pregătirea aplicației de 
finanțare 
 

serv 1 100.000,00 100.000,00 X - 

2 

Servicii consultanță pentru 
pregătirea documentației 
aferentă achizițiilor publice și în 
procesul de derulare a 
procedurii de achiziție publică 
 

serv 1 30.000,00 30.000,00 - X 

3 

Servicii elaborare documentatie 
tehnico-economica pentru 
amenajare spatii cu destinatie 
izolatoare microbiologie si 
elaborare deviz general 

serv 1 29.000,00 29.000,00 - X 

4 Servicii audit pentru proiect 
 serv 1 30.000,00 30.000,00 X - 

5 

Servicii de publicitate şi 
informare – Comunicat/anunț 
de  
presă – 2 buc, Panou temporar 
l: 3 m x h: 2 m – 3 buc, Placă 
permanentă l: 0.8 m x h: 0.5 
m – 4 buc și Autocolante 10 
cm x 10 cm – 154 buc 
 

serv 1 13.551,40 13.551,40 X - 

6 

Servicii pentru întocmirea 
Proiectului tehnic și a detaliilor 
de execuție – PTh+DE și 
realizare Teste nedistructive 
 

serv 1 43.000,00 43.000,00 - X 

7 

Servicii de asistență tehnică în 
perioada de implementare a 
proiectului (șantier) 
 

serv 1 3.000,00 3.000,00 - X 

8 Servicii dirigenție de șantier 
 serv 1 70.000,00 70.000,00 X - 

 Total servicii:    318.551,40   

1 Total eligibil fără TVA 
   

  
29.605.200,00 

  



2 
TVA pentru valoare eligibilă 

(1x19%) 
   

  

5.624.988,00 

  

3 Total eligibil cu TVA (1+2) 
   

  
35.230.188,00 

  

4 Total neeligibil fără TVA 
   

  
2.347.263,23 

  

5 
TVA pentru valoare neeligibilă 

(4x19%) 
   

  

445.980,01 

  

6 Total neeligibil cu TVA (4+5) 
   

  
2.793.243,24 

  

7 Total proiect fără TVA (1+4) 
   

  
31.952.463,23 

  

8 Total TVA proiect (2+5) 
   

  
6.070.968,01 

  

9 Total proiect cu TVA (7+8) 
   

  
38.023.431,24 

  

 



Anexa nr.4  

la HCJ Buzău............... ... 

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

Gradul de ocupare al unității sanitare  

 

 

Valorile aferente anului 2021 pentru Rata infecțiilor nosocomiale / Rata infecțiilor 
Clostridium difficile / Rata infecțiilor microorganisme MDR depistate și declarate, Numărului 
de probe analizate de microbiologie, Gradul de ocupare al unității sanitare din cadrul 
SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, sunt urmatoarele: 

 

Rata infectiilor nosocomiale 
depistate si declarate 

An 2021 – 0,96% 
236 infectii si 24438 pacienti externati 
Conform document (pag.2 document) – sursa oficiala - „RAPORT DE 
ACTIVITATE SPIAAM 2021” 

Rata infectiilor Clostridium 
difficile depistate si declarate  

An 2021 – 0,069%   
17 infectii si 24438 pacienti externati 
Conform document (pag.2 si 7 document) – sursa oficiala - „RAPORT 
DE ACTIVITATE SPIAAM 2021” 

Numarului de probe analizate 
de microbiologie 

An 2021 – 1749 probe 
S-au practicat evaluări microbiologice recoltându-se: 
- 126 AMF 
- 415 sterilităţi 
- 872 salubrităţi 
- 336 exudate naso faringiene 
Conform document (pag. 8 document) – sursa oficiala - „RAPORT 
DE ACTIVITATE SPIAAM 2021” 

Rata infectiilor microorganisme 
MDR depistate si declarate 

An 2021 – 0,35 % 
86 infectii si 24438 pacienti externati 
86 infectii MDR:  
- ORTOPEDIE - 1 infectii de plaga chirurgicala - IIC- P cu etiologie 
Staphylococus aureus MRSA + 1 infectie de plaga profunda IIC –P  cu 
etiologie Staphylococus aureus MRSA, Citrobacter freundii 
- CH. INFANTILA - 1 infectie IIC –S  cu etiologie Escherichia coli 
ESBL+  
- CHIRURGIE GENERALA - 9 infecție la nivelul intervenției 
chirurgicale superficiale la nivelul inciziei – IIC- S  cu etiologie 
Escherichia Coli ESBL+,  Enterococus, Enterobacter, Proteus 
vulgaris,  Staphylococus aureus MRSA, Acinetobacter spp 
- A.T.I. - 68 infectii respratorii PAI cu etiologie 
- CHIR.PLASTICA - 1 infectie urinara UTI cu etiologie Pseudomonas 
aeruginossa 
- NOU NASCUTI - 2 infectii conjunctivale CONJ  cu etiologie 
Klebsiella pneumoniae ESBL +, Enterococus spp. 



- NEFROLOGIE - 3 infectii din care:3 infectii CVC cu etiologie 
Klebsiella pneumoniae ESBL +, Stenotropomonas maltophilia,  
Pseudomonas aeruginosa 
Conform document (pag. 2 si 3 document) – sursa oficiala - 
„RAPORT DE ACTIVITATE SPIAAM 2021” 

Gradul de ocupare al unitatii 
sanitare 

Anul 2021 – 51,30% 
rata ocupare = 51,30% (indice de utilizare a paturilor x 100/365 ) 
Conform document – sursa oficiala – “Tabel indicatori medicali an 
2021” 

 

 

Damian Claudiu Constantin   

Manager al SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU 

 



Anexa nr.5  
La HCJ Buzău ............................ 

 
Acord de Parteneriat 

 

ȋncheiat ȋntre, 

 

JUDEȚUL BUZĂU, cu sediul în Blv. Nicolae Bălcescu, nr. 48, Municipiul Buzău, județul Buzău, 
cod poștal 120260, tel: 0238/414112, e-mail:cjbuzau@cjbuzau.ro, cod fiscal 3662495, reprezentat 
legal prin dl. Petre Emanoil NEAGU – Președinte al Consiliului Județean Buzău,  în calitate 
de Ordonator principal de credite și Lider de parteneriat, denumit ȋn continuare “Solicitant”  

 

Şi 

 

SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU, cu sediul în str. Stadionului, nr. 7, Municipiul 
Buzău, județul Buzău, tel: 0238/720689, e-mail:office@spitalulbuzau.ro, cod fiscal 4055750, 
reprezentat prin dl. Claudiu Constantin DAMIAN – Manager al Spitalului Județean de Urgență 
Buzău, în calitate de Ordonator terțiar de credite și Partener, denumit ȋn continuare “Unitatea 
sanitară beneficiară”  

 

denumite ȋn continuare, individual “Parte” şi ȋmpreună “Părţi” 

 

au convenit încheierea prezentului Acord de parteneriat în vederea depunerii, respectiv 
implementării Proiectului ”Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău”, în cadrul Investiției specifice I2.4. Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024, 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, după cum urmează: 

Articolul 1 – Scopul și Obiectul Acordului 
1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit ȋn continuare “Acordul”) defineşte drepturile şi 
obligaţiile Părţilor şi stabileşte termenii şi condiţiile colaborării acestora ȋn vederea depunerii și 
implementării Proiectului “Reducerea riscului de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului 
Județean de Urgență Buzău””, denumit în continuare ”Proiect” 

2. Părţile vor acţiona ȋn conformitate cu legislația națională și europeană aplicabilă.  

3. Prin prezentul Acord, Unitatea sanitară beneficiară (SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
BUZĂU) mandatează/imputernicește Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU) în vederea realizării 
documentației aferente Proiectului prevăzut la alin. (1), precum și încărcarea Dosarului de 
finanțare aferent acestuia, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția specifică I2.4. 
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte 
MS-0024 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. 

4. Obiectivul Acordului de Parteneriat este de a oferi cadrul juridic în vederea participării la apelul 
de proiecte aferent Investiției Specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024 cu Proiectul “Reducerea riscului 
de infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău”” 
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Articolul 2 – Intrarea ȋn vigoare şi durata  
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.  

Articolul 3 – Principalele roluri şi responsabilităţi ale Părţilor 
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 (JUDEȚUL BUZĂU) 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. 2736/2022 pentru 
aprobarea Ghidului beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – cod apel: MS-0024, Pilonul V: 
Sănătate și reziliență instituțională, COMPONENTA: 12 – Sănătate, INVESTIȚIA: I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale, în funcție de specificul acestuia. 

Art. 5 – Drepturile și Obligaţiile Solicitantului  
1. Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU) este responsabil de informațiile și documentele aferente 
Dosarului de finanțare aferent Proiectului, în conformitate cu Ghidul solicitantului pentru Investiția 
specifică I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 
de proiecte MS-0024 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. 2736/2022, 
precum și în conformitate cu prevederile legale în vigoare 

2. Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU) este obligat să depună Dosarul de finanțare aferent Proiectului, 
în termenul prevăzut de Ghidul solicitantului prevăzut la alin. (1).  

3. Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU) 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). 

4. Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU)  este obligat să respecte toate drepturi și obligațiile care 
aferente participării la apelul de proiect aferent Investiției specifică I2.4. Echipamente și materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024 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. 

5. Solicitantul (JUDEȚUL BUZĂU)  are dreptul de a încărca Dosarul 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. 
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Art. 6 – Drepturile și Obligaţiile Unității sanitare beneficiare 
1. Unitatea sanitară beneficiară (SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ BUZĂU) își rezervă 
dreptul de a verifica informațiile și documentele aferente Dosarului de finanțare întocmit de către 
Solicitant, precum și stadiul de implementare a Proiectului, în vederea îndeplinirii Obiectului 
prezentului Acord.  

Articolul 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. 

 

Părțile au convenit să încheie astăzi, .............................., la sediul UAT Județul Buzău, prezentul 
Acord, în două exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 
 

 

Pentru Solicitant  
JUDEȚUL BUZĂU  
 

Semnat …………................                   

la data de ………..…...............  

Petre Emanoil NEAGU  
Președinte al Consiliului Județean Buzău 

Pentru Unitatea sanitară beneficiară  
SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ 
BUZĂU  
Semnat …………................                   

la data de ………..…...............  

Claudiu Constantin DAMIAN                                 
Manager  
 

 

 3 



 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
           PREȘEDINTE  
  Nr. 18586/16.11.2022 
 
 
 

REFERAT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării 

proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la 
nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență 
 
 
 

Proiectul de hotărâre este iniţiat în exercitarea atribuţiilor deliberativului 
judeţean cu privire la proiectul ce urmează să fie promovat în calitate de 
aplicant, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare 
și Reziliență (PNRR), Componenta 12 Sănătate, Investiția I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. Echipamente și 
materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. 

Pentru promovarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale 
la nivelul Spitalul Județean de Urgență Buzău” s-a identificat ca și sursă de 
finanțare nerambursabilă PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE și REZILIENȚĂ 
(PNRR), Cod apel MS-0024 - Ghidul Solicitantului pentru investiții în dotarea 
spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de 
infecții asociate asistenței medicale. Finanțarea nerambursabilă este în procent 
de 100%, în condițiile în care Ghidul Solicitantului limitează valoarea maximă 
nerambursabilă a finanțării alocate per proiect la 29.680.199,84 lei fără TVA, iar 
valoarea proiectului propus este de 29.605.200,00 lei fără TVA, respectiv 
38.023.431,24 lei cu TVA. 

Implementarea proiectului este estimată a se realiza până în mai 2024, 
dată limită menționată în Ghidulul Solicitantului. 

Prin implementarea proiectului, impactul social este unul extrem de vizibil 
dat fiind faptul că investiția este gândită exclusiv în favoarea pacientului, dar și 
în favoarea personalului medical, în scopul prevenirii infecțiilor asociate 
asistenței medicale. 

Procentul de nevoi medicale nesatisfăcute se menține crescut în România. 
Există, de asemenea, diferențe privind accesul la servicii medicale în funcție de 
regiune, etnie, vârstă sau nivelul de venituri. 

În vederea prevenirii infecțiilor asociate asistenței medicale urmărim 
investiții în Spitalul Județean de Urgență Buzău, în vederea controlului 
microbiologic al aerului, prin instalații specifice de aer condiționat, instalații de 
dezinfectare a personalului medical, precum și echipamente de decontaminare 
a mediului și pentru sterilizare. 

 
 
 



 
 
În măsura în care această structură va fi dotată la nivelul standardelor 

internaționale în ceea ce privește asigurarea izolării pacienților (saloane cu un 
singur pat), a precauțiilor suplimentare de contact (accesul la echipament 
personal de protecție, produse medicale pentru asigurarea asepsiei, educația 
continuă a personalului în privința igienei), a precauțiilor suplimentare pentru 
transmiterea respiratorie sau prin aerosoli (echipament special de protecție, 
camere/saloane cu presiune negativă), aceste investiții vor conduce, pe termen 
lung, la consolidarea sistemului de sănătate de la nivel județean/național și la 
reducerea impactului major pe care circulația germenilor multi rezistenți la 
antibiotice îl are, nu doar la nivel național. 

Acest proiect transpune viziunea autorităţii publice judeţene în domeniul 
sănătății. 

Ca urmare, s-a inițiat proiectul de hotărâre prin care, în conformitate cu 
prevederile actelor normative de mai sus, urmează să fie supuse aprobării 
Cererea de finanţare precum și valoarea totală a investiţiei. 

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

 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
 

PETRE-EMANOIL NEAGU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      CONSILIUL JUDEŢEAN BUZĂU 
 
DIRECȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ 
   DIRECȚIA PENTRU ADMINISTRAREA 
        PATRIMONIULUI ȘI INVESTIȚII 
 
        Nr. 18587/16.11.2022 
 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea promovării 

proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale la 
nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” în cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență 
 
 

Cererea de finanțare nerambursabilă cu titlul „Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău” 
urmează să fie promovată spre finanțare nerambursabilă în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 12 Sănătate, Investiția 
I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, Investiția specifică: I2.4. 
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale. 
        Proiectul vizează dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice, prin 
dotarea cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
asociate asistenței medicale. 

Dispozițiie Legii 3/2021 privind prevenirea, diagnosticul și tratamentul 
infecțiilor asociate asistenței medicale, consideră drept unele dintre măsurile 
principale ”organizarea 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”. 

Adaptarea infrastructurii existente la nivelul Spitalului Județean de 
Urgență Buzău pentru aceasta componentă propune investiții pentru: 

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; 

B:   dezvoltarea laboratoarelor de analize de microbiologie specializat; 
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 

nosocomiale. 
Spitalul Județean de Urgență Buzău a identificat nevoi de finanțare în ceea 

ce privește achiziționarea de echipamente destinare reducerii IAAM (infecții 
asociate asistenței medicale), iar apelul lansat prin PNRR, Cod apel MS-0024 
vine în întâmpinarea nevoilor acestora, motiv pentru care accesarea finanțării 
nerambursabile este imperativ necesară. 

 



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

necesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară – Spitalul Județean 
de Urgență Buzău, ordonatorul principal de credite UAT- Județul Buzău în care 
să fie menționat liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe 
platforma dedicată, motiv pentru care, prin prezentul proiect de hotărâre, se 
propune și aprobarea parteneriatului, cu lider de parteneriat UAT Județul Buzău. 

În cadrul acestei cereri de finanțare nu se aplică necesitatea unei scheme 
de ajutor de stat deoarece această investiție este destinată spitalelor publice 
care fac parte din sistemul național de sănătate, urmărind un obiectiv social, 
susținut de principiul solidarității, care funcționează sub supravegherea statului, 
finanțat direct din contribuții de asigurări sociale și alte resurse de stat și care 
furnizează servicii gratuite pe baza acoperirii universale.  

Ca urmare, este necesară inițierea unui proiect de hotărâre prin care, în 
respectul prevederilor legale, urmează a se aproba: 
- Cererea de finanţare cu titulatura „Reducerea riscului de infecții nosocomiale 
la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 
- Documentația tehnico-economică aferentă proiectului „Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale la nivelul Spitalului Județean de Urgență Buzău”; 
- Bugetul estimativ al proiectului; 
- Acordul de Parteneriat dintre Unitatea Administrativ Teritorială Județul Buzău 
și Spitalul Județean de Urgență Buzău etc. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,                                     DIRECTOR EXECUTIV, 
 

      LILIANA NICOLAE                                               IULIAN PETRE 
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