
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

  
CONSILIUL JUDEȚEAN 

 
Proiect de hotărâre nr.IX/25737 din 18.11.2022 

privind aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții 
 nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” 

 
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de 

_______, în prezența președintelui și a ____ de consilieri județeni; 
Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr.IX/25736 din 18.11.2022 al Vicepreședintelui 
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud;  

- Raportul comun nr.III/25739 din 18.11.2022 al Direcției investiții, drumuri 
județene și Direcției economice din cadrul Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud; 

- adresa Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa nr.14513.1/16.11.2022, 
înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.25625/16.11.2022, prin care 
s-a înaintat Nota de fundamentare și documentele suport în vederea efectuării 
demersurilor legale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului „Reducerea 
riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” în cadrul 
apelului de proiecte – COD APEL: MS-0024, aferent Pilonului 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; 

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței 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; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență 
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare 
şi reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr.2736/2022 privind aprobarea 
Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale 
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destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi 
reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice; 

- avizul nr.IIA/__ din _____.2022 al Comisiei economice; 
- avizul nr.IIA/__ din _____.2022 al Comisiei juridice și de fonduri europene; 
- avizul nr.IIA/__ din _____.2022 al Comisiei de sănătate, cultură, tineret și 

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

art.182 alin.(1), alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă proiectul „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița” în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12 – Sănătate – 
Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice - Investiția specifică I2.4 
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 
de proiecte MS-0024. 

Art.2 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”, în cuantum de 35.142.169,59 
lei, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata 
implementării proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Județean de Urgență Bistrița”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, 
se vor asigura din bugetul UAT Județul Bistrița-Năsăud. 

Art.4 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării 
proiectului aprobat conform art.1. 

Art.5 Se aprobă parteneriatul dintre UAT Județul Bistrița-Năsăud, în calitate 
de lider de parteneriat și Spitalul Județean de Urgență Bistrița, în calitate de 
partener, în vederea implementării, în comun, a Proiectului „Reducerea riscului de 
infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”, prin semnarea 
Acordului de parteneriat cuprins în anexa nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.6 Se aprobă Nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență 
Bistrița nr. 14513/16.11.2022 privind necesitatea efectuării cheltuielilor de investiții 
necesare pentru achiziționarea de echipamente medicale și dotări prin Planul 
Național de Redresare și Reziliență 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, 
conform Anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 Se certifică valorile prevăzute în Anexa nr.4 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre, aferente anului de referință 2021, valori transmise și 
asumate de către Spitalul Județean de Urgență Bistrița, respectiv: 
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a) Rata infecțiilor nosocomiale: 0,81%; 
b) Rata infecțiilor Clostridium difficile: 0,49%; 
c) Rata infecțiilor microorganisme MDR: 0,16%; 
d) Numărul de probe analizate de microbiologie: 24016; 
e) Gradul de ocupare al unității sanitare 51,10%. 
Art.8 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, 

domnul Emil Radu Moldovan, să semneze în numele și pentru UAT Județul Bistrița-
Năsăud, precum și al partenerului, toate actele necesare depunerii proiectului pe 
platforma „www.proiecte.pnrr.gov.ro” și evaluării și contractării acestuia, precum și 
contractul de finanțare aferent Proiectului „Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”. 

Art.9 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de ___ voturi „pentru”. 
Art.10 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează Direcția investiții, drumuri județene, Direcția economică din cadrul 
Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud și Spitalul Județean de Urgență Bistrița. 

Art.11 Prezenta hotărâre se comunică, de către Serviciul resurse umane, 
organizare, relația cu consiliul județean, cu: 

- Direcția investiții, drumuri județene; 
- Direcția economică; 
- Spitalul Județean de Urgență Bistriţa; 
- Instituția Prefectului - județul Bistriţa-Năsăud. 
 
 

INIŢIATOR: 
VICEPREŞEDINTE, 
CAMELIA TABĂRĂ 

       
 
                                                                                Aviz de legalitate: 
                                                        SECRETARUL GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                                      ALEXANDRINA-CRINA BORȘ 
 
 
Nr. _____                                                                   
Din _________2022 
V.H./E.C./1 ex. 
Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorităţii consilierilor judeţeni în 
funcție - art.182 alin.(1), (4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ. 

Viza CFP 
Verificat: 

Compartiment pregătire 
documente,  

Monitorul Oficial Local 

Avizat:  
Serviciul resurse umane, 

organizare, relația cu consiliul 
județean 

Nume, prenume, funcție Celtikci Laura-Elena, 
consilier asistent 

Borgovan Paul-Ioan, 
șef serviciu 

Semnătura: Semnătura: 
 

Semnătura: 

Data: Data:  Data:  
 









































































CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
CABINET VICEPREŞEDINTE 
Nr.IX/25736/18.11.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
a Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reducerea 

riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița” 

 
În cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

a fost publicat Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: 
MS-0024, aferent Pilonului 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, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru 
investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului 
de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi reziliență 
instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice. 

Prin acest apel sunt finanțate următoarele tipuri de investiții: 
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 specializate; 
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 

nosocomiale. 
Prin adresa nr.14513.1/16.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud cu nr.25625/16.11.2022, Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa 
a înaintat nota de fundamentare și documentele suport în vederea efectuării 
demersurilor legale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului 
„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița” în cadrul apelului de proiecte – COD APEL: MS-0024, aferent Pilonului 
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. Prin proiect se are în vedere achiziționarea de echipamente 
medicale și dotări destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Județean de Urgență Bistrița. 

Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa, este cea mai mare și mai 
importantă unitate sanitară cu paturi din județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în 
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Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr. 43, cod unic de înregistrare 4347593, 
telefon/fax: 0263 231404. 

Apariția rezistenței microbiene la antibiotice reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa sistemului de sănătate și a populației, fiind responsabilă de 
un număr semnificativ de decese ce pot fi prevenite și costuri suplimentare 
asociate asistenței medicale. Utilizarea excesivă și neadecvată a 
medicamentelor antibiotice a favorizat apariția fenomenului de rezistență, fiind 
necesare măsuri urgente de combatere. 

Spitalul Județean de Urgență Bistrița consideră că lupta împotriva 
rezistenței microbiene este o prioritate de sănătate publică, principalele 
strategii constând în utilizarea rațională a antibioticelor și utilizarea de metode 
de detecție și identificare rapidă a bacteriilor incriminate în patologia clinică. 

Pentru îndeplinirea tuturor nevoilor, Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa 
are nevoie de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale pentru: 

A. Dotarea Laboratorului de analize medicale care funcționează 
în Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan 
nr. 43 - Etaj 1; 

B. Dotarea Farmaciei care funcţionează în Locaţia spitalicească nr. 
1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr. 43 - Etaj 1; 

C. Dotarea Compartimentului de Sterilizare care funcţionează în 
Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan 
nr. 43 - Etaj 1; 

D. Dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică, Bloc 
Operator și ATI care funcţionează în Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul 
central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr. 43; 

E. Dotarea Spitalului în vederea prevenirii și limitării infecțiilor 
asociate asistenţei medicale cu: 

 Sisteme de curăţare, dezinfecţie, sterilizare a suprafeţelor şi a 
aerului 

 Sisteme, echipamente de decontaminare şi control. 
 
Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro va 

fi necesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, 
ordonatorul principal de credite și/sau UAT în care să fie menționat 
liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în 
cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la 
bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru 
Componenta 12 Sănătate I.2 Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești 
publice în conformitate cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4. Echipamente 
și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în conformitate 
cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA). 



3 

Data limită de depunere a dosarului de finanțare a proiectului 
este 30 noiembrie 2022, ora 16:00. 

Data limită de implementare a proiectelor este 2 mai 2024. 
Valoarea totală a proiectului este: 35.142.169,59 lei, TVA inclus. 
 
Prin Nota de fundamentare comună nr.25718/18.11.2022 a Serviciului 

managementul investițiilor publice și a Serviciului buget, monitorizare investiții 
se motivează necesitatea și se propune aprobarea proiectului de hotărâre se 
propune inițierea Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița”, finanțat prin PNRR”. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus, aprob inițierea Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”, finanțat prin 
PNRR” pe care îl supun dezbaterii şi adoptării de Consiliul Judeţean Bistriţa-
Năsăud în forma prezentată. 

 
INIȚIATOR: 

VICEPREŞEDINTE, 
CAMELIA TABĂRĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier superior, Emilian Cheinic 
 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
SERVICIUL MANAGEMENTUL INVESTIȚIILOR PUBLICE  
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII 
Nr.IIIA/25718/18.11.2022                                             Aprobat, 

Administrator public, 
   Grigore-Florin Moldovan 

 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
privind aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții 

nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” 
 
În cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) 

a fost publicat Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: 
MS-0024, aferent Pilonului 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, aprobat prin Ordinul Ministrului 
Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru 
investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului 
de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi reziliență 
instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice. 

Prin acest apel sunt finanțate următoarele tipuri de investiții: 
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 specializate; 
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor 

nosocomiale. 
Prin adresa nr.14513.1/16.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean 

Bistrița-Năsăud cu nr.25625/16.11.2022, Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa 
a înaintat nota de fundamentare și documentele suport în vederea efectuării 
demersurilor legale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului 
„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița” în cadrul apelului de proiecte – COD APEL: MS-0024, aferent Pilonului 
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. Prin proiect se are în vedere achiziționarea de echipamente 
medicale și dotări destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Județean de Urgență Bistrița. 
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Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa, este cea mai mare și mai 
importantă unitate sanitară cu paturi din județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în 
Bistriţa, str. General Grigore Bălan nr.43. 

În spitalul judeţean își desfăşoară activitatea în prezent 1.449 de 
persoane, din care: 185 medici, 42 alt personal cu studii superioare, 696 
personal mediu sanitar, 348 personal sanitar auxiliar, 63 personal TESA, 115 
muncitori. 

Activitatea unităţii se desfăşoară în 7 locaţii spitaliceşti, cu dispersie mare 
în raza municipiului, fapt care îngreunează considerabil activitatea medicală și 
crește semnificativ costurile administrative, după cum urmează: 

- Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central situată pe str. G-ral 
Grigore Bălan nr. 43 - unde își desfăşoară activitatea următoarele 
secţii, compartimente, servicii medicale sau administrative: 

- Parter: UPU-SMURD, Centrul de Hemodializă, Laborator de 
explorări funcționale, Serviciul de anatomie patologică, Bloc 
alimentar, Spălătorie, Zonă administrativă (direcțiunea), Birou de 
internări, Garderobă; 

- Etaj 1: Ortopedie și traumatologie, ORL, Urologie, Farmacia, 
Laborator de analize medicale, Laborator de radiologie și imagistică 
medicală, Sterilizare; 

- Etaj 2: Obstetrică-ginecologie (obstetrică), Neonatologie, ATI, Sală 
de operații OG, Săli de nașteri; 

- Etaj 3: Cardiologie, Neurologie, Oftalmologie, Bloc operator 
centralizat (8 săli de operații și sterilizare proprie); 

- Etaj 4: Medicină internă, Compartiment de endoscopie, Diabet 
zaharat, nutriție și boli metabolice, Chirurgie generală, Obstetrică-
ginecologie (ginecologie); Boli Cronice 

- Etaj 5: Pediatrie, Compartiment asistență socială; Serviciul de 
supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței 
medicale (SPLIAAM ); 

- Etaj 6: Serviciul de supraveghere și control a infecțiilor nosocomiale. 
- Locaţia spitalicească nr. 2 situată pe str. Ghinzii nr. 26 (1,2 km de 

sediul central) - unde își desfășoară activitatea următoarele secţii, 
compartimente și servicii medicale: Secția Oncologie Medicală, 
Cabinetul de oncologie medicală, Laboratorul de analize medicale – 
Punct de lucru Pneumologie. 

- Locaţia spitalicească nr. 3 situată pe str. Alba-Iulia nr. 7 (2,6 km de 
sediul central) - unde își desfășoară activitatea următoarele secţii, 
compartimente și servicii medicale: Secția Boli Infecțioase, Secţia 
Pneumologie, Compartimentul Dermatovenerologie, Laboratorul de 
analize medicale - Punct de lucru biologie moleculară RT-PCR. 

- Locaţia spitalicească nr. 4 situată pe str. Someșului nr. 1 (2,2 km de 
sediul central) - unde își desfăşoară activitatea următoarele secții, 
compartimente și servicii medicale: Psihiatrie, Psihiatrie cronici; 
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- Locaţia spitalicească nr. 5 situată pe str. Gării nr. 9-11, unde își 
desfășoară activitatea Ambulatoriul Integrat cu cabinetele de 
specialitate, Centrul de Sănătate Mintală (CSM), Serviciul de 
Medicină Legală, Centrul Județean de Planificare Familială, Cabinetul 
de medicină sportivă, Cabinetul de medicina muncii, Cabinetul de 
diabet zaharat, nutriție și boli metabolice. 

- Locaţia spitalicească nr. 6 situată pe str. Grănicerilor nr. 5, unde își 
desfăşoară activitatea Secția Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie şi Laboratorul de Recuperare, Medicină Fizică și 
Balneologie – spital. 

- Locaţia spitaliceasca nr. 7 (sediul administrativ) situată pe str. Sucevei 
nr.1-3, unde se desfăşoară întreaga activitate administrativă - TESA 
a unității (financiar-contabil, aprovizionare-transport, achiziţii 
publice, RUNO, salarizare, audit intern). 

 
Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa are în structură specialităţi 

medicale, medico-chirurgicale, o unitate de primire a urgențelor (UPU-SMURD) 
precum și un Ambulatoriu integrat. 

Apariția rezistenței microbiene la antibiotice reprezintă o amenințare 
serioasă la adresa sistemului de sănătate și a populației, fiind responsabilă de 
un număr semnificativ de decese ce pot fi prevenite și costuri suplimentare 
asociate asistenței medicale. Utilizarea excesivă și neadecvată a 
medicamentelor antibiotice a favorizat apariția fenomenului de rezistență, fiind 
necesare măsuri urgente de combatere. 

Se estimează că 700.000 de oameni mor în fiecare an, din cauza infecțiilor 
cu bacterii multirezistente, dintre care 33.000 în Uniunea Europeană. 
Organizația Mondială a Sănătății estimează că, până în 2030, consumul uman 
global de antibiotice va crește cu peste 30%. Cele mai pesimiste estimări arată 
o creștere chiar de 200% dacă ratele actuale de consum vor continua să 
crească. 

În Europa, se estimează că rezistența la antimicrobiene a fost corelată cu 
un cost de peste 9 miliarde de euro pe an. Conform Centrului de Control și 
Prevenție (CDC) din Statele Unite ale Americii, rezistența la antimicrobiene 
adaugă un cost suplimentar de 20 de miliarde de dolari la costurile asociate 
sistemului de sănătate. 

România este pe primul loc în UE în privința mai multor specii de bacterii 
rezistente la antibiotice, arată datele celui mai recent raport al Centrului 
European pentru Controlul Bolilor (ECDC), publicat în contextul Săptămânii 
Mondiale de Informare asupra Antibioticelor. 

Ca urmare a acestor date alarmante, Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița, consideră că, lupta împotriva rezistenței microbiene este o prioritate 
de sănătate publică, principalele strategii constând în utilizarea rațională a 
antibioticelor și utilizarea de metode de detecție și identificare rapidă a 
bacteriilor incriminate în patologia clinică. 
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Pentru îndeplinirea tuturor nevoilor, Spitalul Județean de Urgență Bistriţa 
are nevoie de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale pentru: 

A. Dotarea Laboratorului de analize medicale care funcționează 
în Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan 
nr. 43 - Etaj 1; 

B. Dotarea Farmaciei care funcţionează în Locaţia spitalicească nr. 
1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr. 43 - Etaj 1; 

C. Dotarea Compartimentului de Sterilizare care funcţionează în 
Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan 
nr. 43 - Etaj 1; 

D. Dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică, Bloc 
Operator și ATI care funcţionează în Locaţia spitalicească nr. 1 – Sediul 
central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr. 43; 

E. Dotarea Spitalului în vederea prevenirii și limitării infecțiilor 
asociate asistenţei medicale cu: 

 Sisteme de curăţare, dezinfecţie, sterilizare a suprafeţelor şi a 
aerului 

 Sisteme, echipamente de decontaminare şi control. 
 
Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro va 

fi necesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, 
ordonatorul principal de credite și/sau UAT în care să fie menționat 
liderul de parteneriat și dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în 
cadrul PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la 
bugetul de stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru 
Componenta 12 Sănătate I.2 Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești 
publice în conformitate cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4. Echipamente 
și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în conformitate 
cu legislația în vigoare (pentru beneficiarii fără drept de deducere a TVA). 

Data limită de depunere a dosarului de finanțare a proiectului 
este 30 noiembrie 2022, ora 16:00. 

Data limită de implementare a proiectelor este 2 mai 2024. 
Valoarea totală a proiectului este: 35.142.169,59 lei, TVA inclus. 
 

Conform prevederilor Ghidului beneficiarului, cererea de finanțare va fi 
însoțită de hotărârea de aprobare a proiectului care trebuie să includă: 

- aprobarea proiectului; 
- aprobarea eventualelor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului; 
- aprobarea finanțării sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot 

apărea pe durata implementării proiectului; 
- aprobarea acordului de parteneriat; 
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- certificarea valorilor privind: Rata infecțiilor nosocomiale/Rata 
infecțiilor Clostridium difficile/ Rata infecțiilor microorganisme MDR/ 
Numărului de probe analizate de microbiologie / Gradul de ocupare al 
unității sanitare, date transmise de Spitalul Județean de Urgență 
Bistrița ce vor fi incluse în Anexa 1 – cererea de finanțare. 

 
Față de cele prezentate și în conformitate cu prevederile art.240 alin.(2) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare, care dispun că aprecierea necesității 
și oportunitatea adoptării actelor administrative aparține exclusiv autorităților 
deliberative, propunem inițierea Proiectului de hotărâre privind 
aprobarea proiectului „Reducerea riscului de infecții nosocomiale în 
Spitalul Județean de Urgență Bistrița”. 

 
     ŞEF SERVICIU, 
VERONICA HASNĂŞ 

           ŞEF SERVICIU, 
DANIELA-FLORINA BUGNAR 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Consilier superior – Emilian Cheinic 



 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN BISTRIŢA-NĂSĂUD 
DIRECȚIA INVESTIȚII, DRUMURI JUDEȚENE 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
NR. III/27739/18.11.2022 
 

RAPORT 
asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reducerea 
riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr.IX/25736 din 18.11.2022 al Vicepreședintelui 

Consiliului Județean Bistriţa-Năsăud; 
- adresa Spitalului Judeţean de Urgență Bistriţa nr.14513.1/16.11.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.25625/16.11.2022, prin care 
s-a înaintat Nota de fundamentare și documentele suport în vederea efectuării 
demersurilor legale necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului „Reducerea 
riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” în cadrul 
apelului de proiecte – COD APEL: MS-0024, aferent Pilonului 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; 

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței 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; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea 
fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi reziliență 
precum şi pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare şi 
reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi reziliență; 

- prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea 
Ghidului beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale 
destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi 
reziliență instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I2. Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești publice; 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.b), lit.f), alin.(3) lit.f), alin (5) lit.c) 
art.182 alin.(1), alin.(3) și art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
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ulterioare, a fost inițiat Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 
„Reducerea riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița”. 

În cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) a fost 
publicat Ghidul beneficiarului în cadrul apelurilor de proiecte – COD APEL: MS-0024, 
aferent Pilonului 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, 
aprobat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului 
beneficiarului pentru investiția specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate 
reducerii riscului de infecții nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi reziliență 
instituțională - componenta 12: Sănătate - investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii 
spitalicești publice. 

Prin acest apel sunt finanțate următoarele tipuri de investiții: 
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 specializate; 
C: achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale. 
Prin adresa nr. 14513.1/16.11.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-

Năsăud cu nr.25625/16.11.2022, Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa a înaintat nota 
de fundamentare și documentele suport în vederea efectuării demersurilor legale 
necesare depunerii cererii de finanțare a proiectului „Reducerea riscului de infecții 
nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” în cadrul apelului de proiecte – 
COD APEL: MS-0024, aferent Pilonului 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. Prin proiect se are în vedere achiziționarea de echipamente 
medicale și dotări destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în Spitalul 
Județean de Urgență Bistrița. 

Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa, este cea mai mare și mai importantă 
unitate sanitară cu paturi din județul Bistrița-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. General 
Grigore Bălan nr. 43, cod unic de înregistrare 4347593, telefon/fax: 0263 231404. 

Spitalul Judeţean de Urgență Bistriţa are în structură specialităţi medicale, 
medico-chirurgicale, o unitate de primire a urgențelor (UPU-SMURD) precum și un 
Ambulatoriu integrat. 

Apariția rezistenței microbiene la antibiotice reprezintă o amenințare serioasă 
la adresa sistemului de sănătate și a populației, fiind responsabilă de un număr 
semnificativ de decese ce pot fi prevenite și costuri suplimentare asociate asistenței 
medicale. Utilizarea excesivă și neadecvată a medicamentelor antibiotice a favorizat 
apariția fenomenului de rezistență, fiind necesare măsuri urgente de combatere. 

Se estimează că 700.000 de oameni mor în fiecare an, din cauza infecțiilor cu 
bacterii multirezistente, dintre care 33.000 în Uniunea Europeană. Organizația 
Mondială a Sănătății estimează că, până în 2030, consumul uman global de 
antibiotice va crește cu peste 30%. Cele mai pesimiste estimări arată o creștere chiar 
de 200% dacă ratele actuale de consum vor continua să crească. 

În Europa, se estimează că rezistența la antimicrobiene a fost corelată cu un 
cost de peste 9 miliarde de euro pe an. Conform Centrului de Control și Prevenție 
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(CDC) din Statele Unite ale Americii, rezistența la antimicrobiene adaugă un cost 
suplimentar de 20 de miliarde de dolari la costurile asociate sistemului de sănătate. 

România este pe primul loc în UE în privința mai multor specii de bacterii 
rezistente la antibiotice, arată datele celui mai recent raport al Centrului European 
pentru Controlul Bolilor (ECDC), publicat în contextul Săptămânii Mondiale de 
Informare asupra Antibioticelor. 

Ca urmare a acestor date alarmante, Spitalul Județean de Urgență Bistrița, 
consideră că lupta împotriva rezistenței microbiene este o prioritate de sănătate 
publică, principalele strategii constând în utilizarea rațională a antibioticelor și 
utilizarea de metode de detecție și identificare rapidă a bacteriilor incriminate în 
patologia clinică. 

Pentru îndeplinirea tuturor nevoilor Spitalul Județean de Urgență Bistrița are 
nevoie de echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale 
pentru:  

A. Dotarea Laboratorului de analize medicale care funcționează în Locația 
spitalicească nr.1– Sediul central situată pe str.G-ral Grigore Bălan nr.43- Etaj1 

B. Dotarea Farmaciei care funcționează în Locaţia spitalicească nr.1 – Sediul 
central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr. 43- Etaj 1 

C. Dotarea Compartimentului de Sterilizare care funcționează în Locația 
spitalicească nr.1–Sediul central situată pe str. G-ral Grigore Bălan nr.43- Etaj1 

D. Dotarea Laboratorului de Radiologie şi Imagistică, Bloc Operator și ATI care 
funcţionează în Locaţia spitalicească nr.1 – Sediul central situată pe str. G-ral Grigore 
Bălan nr. 43 

E. Dotarea Spitalului în vederea prevenirii și limitării infecțiilor asociate 
asistenței medicale cu: 

 Sisteme de curăţare, dezinfecţie, sterilizare a suprafeţelor şi a aerului 
 Sisteme, echipamente de decontaminare şi control 

 
Pentru depunerea proiectelor pe platforma www.proiecte.pnrr.gov.ro va fi 

necesar să fie realizat un parteneriat între unitatea sanitară, ordonatorul 
principal de credite și/sau UAT în care să fie menționat liderul de parteneriat și 
dreptul de a încărca proiectul pe platforma dedicată. 

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului fără TVA. În cazul proiectelor depuse în cadrul 
PNRR, valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile va fi suportată de la bugetul de 
stat, din bugetul coordonatorului de reforme și/sau investiții pentru Componenta 12 
Sănătate I.2 Dezvoltarea infrastructurii medicale spitalicești publice în conformitate 
cu legislația în vigoare subinvestiția I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii 
riscului de infecții nosocomiale în conformitate cu legislația în vigoare (pentru 
beneficiarii fără drept de deducere a TVA). 

Data limită de depunere dosarului de finanțare a proiectului este 30 
noiembrie 2022, ora 16:00. 

Data limită de implementare a proiectelor este 2 mai 2024. 
Valoarea totală a proiectului este: 35.142.169,59 lei, TVA inclus. 
 

Conform prevederilor Ghidului beneficiarului, cererea de finanțare va fi însoțită 
de hotărârea de aprobare a proiectului care trebuie să includă: 
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- aprobarea proiectului; 
- aprobarea eventualelor cheltuieli neeligibile, aferente proiectului; 
- aprobarea finanțării sumelor reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea 

pe durata implementării proiectului; 
- aprobarea acordului de parteneriat; 
- certificarea valorilor privind: Rata infecțiilor nosocomiale/Rata infecțiilor 

Clostridium difficile/ Rata infecțiilor microorganisme MDR/ Numărului de 
probe analizate de microbiologie / Gradul de ocupare al unității sanitare, 
date transmise de Spitalul Județean de Urgență Bistrița ce vor fi incluse în 
Anexa 1 – cererea de finanțare. 

 
Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale 

pentru ca Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reducerea 
riscului de infecții nosocomiale în Spitalul Județean de Urgență Bistrița” să 
fie supus analizei și dezbaterii în ședința ordinară a Consiliului Județean Bistrița-
Năsăud. 

 
 
 
DIRECTOR EXECUTIV,                             DIRECTOR EXECUTIV, 

     CECLAN-OPREA CIPRIAN                          CIOARBA IULIAN-TEOFIL     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cheinic Emilian, consilier superior________ 
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