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CONTRACT DE FINANŢARE  
 
 

1. Părţile 

 

MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de 

Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, cu sediul în str. 

Mendeleev nr.36-38, sector 1, București, România, telefon 0213006250, fax 

0372838501, cod poştal 010366, poştă electronică: contact.minister@mfe.gov.ro, cod 

fiscal 38918422, reprezentat legal prin domnul Florin-Vasile CÎȚU, ministrul 

Investițiilor și Proiectelor Europene, interimar, pe de o parte, denumit în cele ce 

urmează AM,  

 

şi 

 

SPITALUL ORĂȘENESC ”DR. VALER RUSSU” LUDUȘ, cod de  identificare fiscală 4323543 

, înregistrat la Registrul autorităților publice sub nr. 29393 , cu sediul în Oraș Luduș, 

România, Str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 20, Județul Mureș, România, cod postal 54520,  

telefon 0265411889, fax 0365430755, poştă electronică: spludus@gmail.com, 

reprezentat legal prin doamna Claudia Utiu, Manager, în calitate de Beneficiar al 

finanțării,  

 

au convenit încheierea prezentului Contract de Finanţare, în următoarele condiţii: 

 
2. Precizări prealabile 

 

(1) În prezentul Contract de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel 

sau a unei prevederi contrare: 

(a) cuvintele care indică singularul includ şi pluralul, iar cuvintele care indică pluralul 

includ şi singularul; 

(b) cuvintele care indică un gen includ toate genurile; 

(c) termenul „zi” reprezinta zi calendaristica dacă nu se specifică altfel; 

(2) Trimiterile la actele normative includ şi modificarile şi completările ulterioare ale 

acestora, precum şi  orice alte acte normative subsecvente. 

(3) În cazul în care oricare dintre prevederile prezentului Contract de Finanţare este sau 

devine nulă, invalidă sau neexecutabilă conform legii, legalitatea, valabilitatea si 

posibilitatea de executare a celorlalte prevederi din prezentul Contract de Finanţare 

vor rămâne neafectate, iar Părţile vor depune eforturile necesare pentru a realiza 

acele acte şi/sau modificări care ar conduce la acelaşi rezultat legal şi/sau economic 

care s-a avut în vedere la data încheierii Contractului de Finanţare. 

(4) În înţelesul prezentului Contract de Finanţare, atunci când există şi parteneri, 

drepturile şi obligaţiile beneficiarilor revin şi partenerilor;  

(5) Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi 

condiţiile prezentului Contract. 
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CONDITII GENERALE 

 

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Finanţare 

 

(1) Obiectul acestui Contract de Finanţare îl reprezintă acordarea finanţării 

nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului nr. <cod 

SMIS2014+>142075 intitulat: “ Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare 

COVID-19 de catre Spitalul Orasenesc “Dr. Valer  Russu” Luduș ”, denumit în 

continuare Proiect, pe durata stabilita şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin 

prezentul Contract de Finanţare inclusiv  Anexele care fac parte integranta din 

acesta.   

(2) Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile 

cuprinse în prezentul contract şi legislaţia europeană şi naţională aplicabile acestuia. 

(3) AM se angajează să plătească finanţarea nerambursabilă, la termenele şi în condiţiile 

prevăzute în prezentul contract şi în conformitate cu legislaţia europeană şi naţională 

aplicabile acestuia.  

 

Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului 

 

(1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de 

către ultima parte. 

(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 23 luni, respectiv între data 12 

Februarie 2020 și data 31 Decembrie 2021, aceasta cuprinzând, daca este cazul, și 

perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 

Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.  

(3) Perioada de implementare a proiectului poate fi prelungită prin acordul părţilor, în 

conformitate cu prevederile art. 10 - Modificări şi completări şi/sau a Condițiilor 

specifice.   

(4) Contractul de Finanţare îşi încetează valabilitatea la data închiderii Programului 

Operaţional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine 

ultima.  

(5) În cazul proiectelor care includ investiţii productive sau de infrastructură şi care nu 

sunt co-finanţate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani 

pentru beneficiarii încadraţi în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru 

beneficiarii care fac parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, 

de la efectuarea plaţii finale in cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în 

reglementările privind ajutorul de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 

(6) În cazul unei operaţiuni constând în investiţii în infrastructură sau producţie,      

contribuţia din partea fondurilor ESI se rambursează dacă, în termen de 10 ani de la 

efectuarea plăţii finale către beneficiar, activitatea de producţie în cauză este 

delocalizată în afara Uniunii, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este un IMM. 

 

 

Articolul 3 – Valoarea contractului 

 
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 11.163.451,03 ( unsprezece 

milioane o sută șaizeci și trei mii patru sute cincizeci și unu lei și trei bani), după 

cum urmează: 
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Valoarea totală   Valoarea totală 

eligibilă 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din  

FEDR REACT -EU 

Valoarea eligibilă 

nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea co-

finanţarii eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea ne-

eligibilă 

inclusiv TVA  

(lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

1 =2 + 9 2 = 3 + 5+7 3 4 5 6 7 8 9 

11.163.451,03 

            

11.154.649,03   

            

11.154.649,03   100 0 
 
0 0 0 8.802,00 

 
 

(2)  AM acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 11.154.649,03 lei 

(unsprezece milioane o sută cincizeci și patru mii șase sute patruzeci și nouă lei și trei 

bani)1, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată.   

(3) În cazul în care valoarea totala a Proiectului creşte faţă de valoarea convenită prin 

prezentul Contract de Finanţare, diferenţa astfel rezultată va fi suportată în întregime 

de Beneficiar 

(4) Finanţarea va fi acordată, în baza cererilor de prefinantare/rambursare/plată, 

elaborate în conformitate cu anexele corespunzatoare - Graficul de rambursare/Plată 

a cheltuielilor la contract. 

(5)  În cazul în care, valoarea totală  autorizată este mai mică decât valoarea prevazută în 

coloana 2, după caz, din tabelul de mai sus, finanţarea nerambursabilă prevăzută la 

aliniatul (2) se va reduce corespunzător.  

 

Articolul 4 – Eligibilitatea cheltuielilor 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu :  

(a) Legislația națională și europeană aplicabilă  

(b) Ghidul Solicitantului 

(c) Prezentul Contract de Finanțare 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiția ca acestea să 

fie cuprinse în Cererea de Finanțare. 

 

Articolul 5 - Acordarea si recuperarea prefinanţării 

 
Beneficiarul are dreptul de a primi prefinanţare în condiţiile legislaţiei în vigoare, 

conform Secțiunii ”Acordarea şi recuperarea prefinanţării” din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice, după caz. 

 

Articolul 6 – Rambursarea / plata cheltuielilor 

(1) Rambursarea sau plata se va realiza de către AM în conformitate cu Secţiunea 

”Condiţii de rambursare şi plata cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii Specifice, pe baza 

cererilor Beneficiarului înaintate la AM. 

(2) În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către Beneficiar a 

cererilor de rambursare/plată însoţite de documentele justificative prevazute în 

Secţiunea ”Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor” din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice, AM va autoriza cheltuielile eligibile cuprinse in Cererea de 

Rambursare/Plată. În cazul în care sunt necesare clarificări, termenul de plată se 

 
1 Reprezentand suma coloanelor 3 si 5 din  tabelul aferent proiectelor negeneratoare de venituri,  sau 

suma coloanelor 7 si 9  tabelul aferent proiectelor generatoare de venituri. 
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întrerupe pe perioada clarificărilor, fără ca durata cumulată de întrerupere a acestora 

să poată depăşi 10 zile lucrătoare.  

(3) După autorizarea cheltuielilor, AM va efectua plata în termen de 3 zile lucrătoare de 

la momentul în care AM dispune de resurse în conturile sale, şi va informa Beneficiarul 

cu privire la plata aferentă cheltuielilor autorizate din Cererea de Rambursare/Plată.  

(4) Beneficiarul poate accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 40/2015 privind 

reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei din fonduri externe 

nerambursabile cu modificările și completările ulterioare şi HG 93/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, sau 

dupa caz, OUG 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi 

politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate 

de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 - 2020 şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, cu modificările și 

completările ulterioare. 

(5) AM va efectua transferul fondurilor în limita disponibilităţilor, iar în cazul 

insuficienţei fondurilor, procesul de plată se va suspenda până când conturile AM sunt 

alimentate cu sumele aferente fondurilor necesare. În cazul suspendării procesului de 

plată, beneficiarul poate să solicite suspendarea sau prelungirea implementarii 

proiectului, pentru aceeaşi perioadă, fără a se depăşi perioada de finalizare  a 

programului aferent. 

 

Articolul 7– Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului 
 
(1) Beneficiarul are obligaţia şi responsabilitatea să asigure managementul şi 

implementarea Proiectului în concordanţă cu prevederile acestui contract, ale 

legislaţiei europene şi naţionale aplicabile.  

(2) Beneficiarul are obligaţia de a începe executarea contractului în cel mult 6 luni de la 

intrarea în vigoare a acestuia şi de a realiza toate activităţile prevăzute în Anexa 2 - 

Cererea de Finanţare, fără a depăşi perioada de implementare  

(3) Beneficiarul  poate solicita în scris punctul de vedere al AM, cu privire la  aspectele 

survenite de natură să afecteze buna implementare a proiectului. 

(4) Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul 

Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituţiilor publice, 

indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare. Celelalte categorii de 

Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea contului/conturilor speciale de 

proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială în conformitate cu 

legislaţia aplicabilă. 

(5) Beneficiarul şi/sau partenerii au obligaţia de a pune la dispoziţia AM, sau oricărui alt 

organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea 

modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi în termen de maximum 5  

zile lucrătoare, şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului. 

(6) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (5), Beneficiarul şi membrii 

Parteneriatului se angajează să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se 

implementează Proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură 

directă cu proiectul, şi să pună la dispoziţie documentele solicitate privind gestiunea 
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tehnică şi financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic. 

Documentele trebuie sa fie uşor accesibile şi arhivate astfel încât, să permită 

verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele şi autorităţile 

menţionate la alin.(5) cu privire la locul arhivării documentelor, în termen de 3 zile de 

la transmiterea solicitării de către AM/organism abilitat şi de a asigura accesul 

neîngrădit al acestora la documentaţie în locul respectiv 

(7)  Beneficiarul se va asigura că în contractele/acordurile încheiate cu terţe părţi se 

prevede obligaţia acestora de a asigura disponibilitatea informaţiilor şi documentelor 

referitoare la proiect cu ocazia misiunilor de control desfasurate de AM sau de alte 

structuri cu competenţe în controlul şi recuperarea debitelor aferente fondurilor 

comunitare şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, după caz. 

(8) Beneficiarul are obligaţia îndosarierii şi păstrării tuturor documentelor proiectului în 

original precum şi copii ale documentelor partenerilor, dacă este cazul, inclusiv 

documentele contabile, privind activităţile şi cheltuielile eligibile în vederea asigurării 

unei piste de audit adecvate, în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională. 

Toate documentele vor fi păstrate până la închiderea oficială a Programului.  

(9) În cazul nerespectării prevederilor alin. (5) şi (8), Beneficiarul este  obligat să restituie 

suma aferentă documentelor lipsă, rambursată în cadrul Proiectului, reprezentând 

asistenţa financiară nerambursabilă, iar in cazul nerespectării prevederilor alin 6 

Beneficiarul este obligat să restituie întreaga sumă rambursată aferentă proiectului, 

inclusiv dobânzile/penalizările aferente. 

(10) Beneficiarul este obligat să adauge toate documentele şi să completeze datele pentru 

care este răspunzător, actualizandu-le corespunzator ori de câte ori este cazul, în 

MySMIS 2014. 

(11) Beneficiarul este obligat să plătească  sumele necesare asigurării cofinanţării eligibile 

şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în vederea implementării Proiectului, ce îi revin 

conform articolului  3  din Contractul de Finanţare. 

(12) Beneficiarul trebuie să ţină o evidenţă contabilă analitică a proiectului, utilizând 

conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operaţiunilor referitoare la 

implementarea Proiectului, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

(13) În situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, 

servicii ori lucrări, Beneficiarul are obligaţia de a respecta prevederile legislaţiei 

naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice sau ale dispoziţiilor legale privind 

achiziţiile efectuate de beneficiarii privaţi, în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă 

autoritate contractantă, în sensul legislaţiei naţionale privind atribuirea contractelor 

de achiziţii publice.  

(14) Beneficiarul are obligaţia întocmirii Rapoartelor de Progres şi a Cererilor de 

Rambursare şi, după caz, a Cererilor de Plată, şi de a pune la dispoziţia AM 

documentele justificative ce însoţesc Cererea de Rambursare/Plată, spre a fi 

verificate de către AM în vederea efectuării rambursării/platii.  

(15) Beneficiarul, pentru asigurarea finanţării cheltuielilor necesare implementării 

proiectului , precum si pentru asigurarea durabilităţii, poate constitui garanţii, în 

favoarea unei instituţii de credit, sub forma instituirii unei ipoteci asupra activelor 

fixe care fac obiectul Contractului de Finanţare, în condiţiile legii. Beneficiarul este 

obligat să transmită AM, o copie a Contractului de Credit şi Ipotecă în termen de 

maximum 10 zile lucrătoare de la semnarea acestuia; în cazul imobilelor, aceasta va fi 

însoţită de raportul de evaluare a imobilului finanţat în cadrul prezentului Contract de 

Finanţare, realizat de către un evaluator bancar sau independent. 
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(16) Beneficiarul este obligat să respecte prevederile cuprinse în Anexa 2 - Cererea de 

Finanţare, referitoare la asigurarea conformităţii cu politicile Uniunii Europene şi 

naţionale, privind achiziţiile publice, ajutorul de stat, egalitatea de şanse, dezvoltarea 

durabilă, informarea şi publicitatea. 

(17) Beneficiarul este obligat să includă în bugetul propriu sumele necesare finanţării 

Proiectului, inclusiv asigurarea co-finanţării şi a finanţării cheltuielilor neeligibile în 

vederea implementării Proiectului. 

(18) Beneficiarul îşi asumă obligaţia de a furniza AM, Comisiei Europene şi/sau agenţilor lor 

autorizaţi orice document sau informaţie solicitată, în termenul indicat, în vederea 

realizării evaluării Programului Operaţional Infrastructură Mare şi/sau a Proiectului 

implementat. 

(19) Beneficiarul are obligaţia să asigure resursele necesare desfăşurării activitatilor 

proiectului, conform Cererii de Finanţare, în termenele stabilite prin prezentul 

Contract de Finanţare. 

(20) Beneficiarul este obligat să realizeze măsurile de informare şi publicitate în 

conformitate cu obligaţiile asumate prin Anexa 2 – Cererea de Finanţare, cu 

respectarea prevederilor din Anexa 3  – Măsuri de informare şi publicitate. 

(21) Beneficiarul/Liderul de parteneriat/Partenerii are/au obligaţia de a restitui AM, orice  

sumă ce constituie plată nedatorată/sume necuvenite plătite în cadrul prezentului  

contract de finanţare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii  notificării. 

(22) Beneficiarul este obligat să informeze AM despre orice situaţie care poate determina 

încetarea sau întârzierea executării Contractului de Finanţare, în termen de maximum 

5  zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă despre o astfel de situaţie, urmând ca 

AM să decidă cu privire la măsurile corespunzătoare, conform Conditiilor Specifice.  

(23) Beneficiarul are obligaţia de a informa AM în termen de maximum 3 zile lucrătoare cu 

privire la următoarele aspecte, care nu vor face obiectul aprobării AM: 

(a) schimbarea denumirii, schimbarea adresei sediului beneficiarului;  

(b) schimbarea contului special deschis pentru Proiect; 

(c) înlocuirea reprezentantului legal; 

(24) Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din 

culpa sa, pe durata contractului. AM vor fi degrevate de orice responsabilitate pentru 

prejudiciile cauzate terţilor de către Beneficiar, ca urmare a executării prezentului 

Contract de Finanţare, cu excepţia celor care pot fi direct imputabile acestora.  

(25) În cazul în care beneficiarul nu finalizează proiectul în perioada de implementare, 

acesta  va suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după 

încheierea perioadei de implementare a proiectului.  

(26) În cazul în care se realizeaza verificări la fata locului, Beneficiarul este obligat să 

participe şi să invite persoanele care sunt implicate în implementarea proiectului şi 

care pot furniza informaţiile şi documentele necesare verificărilor, conform 

solicitărilor AM. 

(27) Benefeciarul îşi exprimă acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor 

obţinute pe parcursul desfăşurării Contractului de Finanţare, în vederea utilizării, pe 

toată durata, precum şi după încetarea acestuia, în scopul verificării modului de 

implementare şi/sau a respectării clauzelor contractuale şi a legislaţiei naţionale şi 

comunitare. 

(28) În cazul unei defecţiuni a sistemului MySMIS 2014 sau a absenţei unei conexiuni de 

date stabilă, datorate forţei majore, Beneficiarul va prezenta informaţiile solicitate în 
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format scriptic. De îndată ce forţa majoră încetează, Beneficiarul va adăuga 

documentele respective în MySMIS 2014. 

(29) În cazul în care proiectul include investiţii în infrastructură sau producţie, beneficiarul 

are obligaţia de a nu delocaliza activitatea de producţie în afara Uniunii Europene, în 

termen de 10 ani de la efectuarea plăţii finale. 

 

Articolul 8 – Drepturile şi obligaţiile AM 

 

(1)  AM are obligaţia de a informa Beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie 

luată care poate afecta implementarea Proiectului.  

(2) AM are obligaţia de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile şi 

recomandările care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de către Comisia 

Europeană şi orice altă autoritate competentă.  

(3)  AM are obligaţia de a răspunde în scris conform competenţelor stabilite, în termen de 

15 zile lucrătoare, oricărei solicitări a beneficiarului privind informaţiile sau 

clarificările pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea Proiectului. 

(4)  AM are obligaţia de a procesa cererile de prefinanţare, cererile de rambursare şi 

cererile de plată în conformitate cu Sectiunile aferente din Anexa 1 – Condiţii 

Specifice. 

(5) AM are obligaţia de a efectua transferul prefinanţării, în condiţiile prevăzute în 

prezentul Contract de Finanţare, în termen de maximum 15 zile de la data înregistrării 

Cererii de Prefinanţare la AM, beneficiarilor care au acest drept conform legii.  

(6)  AM are obligaţia de a efectua rambursarea sau plata cheltuielilor cu respectarea 

prevederilor articolului 6 din prezentul contract.  

(8)  AM are dreptul de a monitoriza din punct de vedere tehnic şi financiar implementarea 

proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii 

neregulilor.  

(9) AM are dreptul de a verifica legalitatea si realitatea tuturor activităţilor aferente 

implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.  

(10) În situaţia în care, în urma constatării unor indicii de fraudă sau tentativă la fraudă, 

organul de urmărire penală transmite cazul spre soluţionare instanţelor de judecată 

devin incidente prevederile art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

(11) AM are obligaţia de a efectua verificarea la faţa locului a activităţilor aferente 

implementării Proiectului, în conformitate cu prevederile Contractului, asigurând cel 

puţin o vizită de verificare pe durata de implementare  a Proiectului.  

(12) AM va informa despre data închiderii oficiale/parţiale a Programului prin intermediul 

mijloacelor publice de informare. 

 
Articolul 9 - Contractarea şi cesiunea 
 
(1)  În cazul externalizării/contractării unor activităţi din cadrul Proiectului, 

responsabilitatea pentru implementarea acelor activităţi revine Beneficiarului, în 

conformitate cu dispoziţiile legale.  

(2)  Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 

implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, 

subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a 

obligaţiilor şi drepturilor din contractul de finanţare de către Beneficiar.  
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Articolul 10 – Modificări şi completări 
 
(1) Părţile au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului Contract de Finanţare, de a 

conveni modificarea clauzelor şi/sau Anexelor acestuia, prin act adiţional, încheiat în 

aceleaşi condiţii ca şi Contractul de Finanţare, cu excepţiile menţionate la alin. (7) al 

prezentului articol şi, dacă este cazul, în Condiţiile Specifice. 

(2) În cazul în care propunerea de modificare a Contractului vine din partea 

Beneficiarului, acesta are obligaţia de a o transmite AM cu cel puţin 20 de zile 

lucrătoare înainte de termenul la care este intenţionată a intra în vigoare, cu excepţia 

circumstanţelor acceptate de AM . Beneficiarul va transmite, de asemenea, odată cu 

solicitarea de modificare, toate documentele justificative necesare. 

(3) AM raspunde solicitării de modificare a Contractului prin act adiţional, în termen de 20 

de zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării. 

(4) În cazul propunerilor de acte adiţionale care au ca obiect reducerea valorii 

indicatorilor ce urmează a fi atinsă prin  proiect, valoarea totală eligibilă a Proiectului 

va fi redusă proporţional 

(5) Actul adiţional intră în vigoare la data semnării  de către ultima parte, cu excepţia 

cazurilor în care prin actul adiţional se confirmă modificări intervenite în legislaţia 

naţională şi/sau europeana relevantă, cu impact asupra executării prezentului 

Contract, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată 

în actul normativ corespunzător. 

(6) Actul aditional nu poate avea caracter retroactiv şi nu poate avea scopul sau efectul 

de a produce schimbări în Contract, care ar putea aduce atingere condiţiilor iniţiale de 

acordare a finanţării sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al 

solicitanţilor, în cadrul cererilor de propuneri de tip competitiv. 

(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), Contractul de Finanţare poate fi modificat 

prin notificarea adresată  AM în următoarele situaţii: 

(a) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 10% între 
capitole bugetare  stabilită de AM, inclusiv prin Ghidul Solicitantului, dacă este 
cazul, prin respectarea tratamentului egal, la nivelul Programului Operaţional 
având în vedere că  acele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să 
respecte limitele mai sus menţionate, cu justificarea motivelor care au condus la 
aceasta; 

(b) modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiaşi capitol 

bugetar, între tipurile de cheltuieli; 

(c) înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de implementare a 

Proiectului acolo unde este cazul; 

(d) modifi carea graficului de activităţi fără să depăşească perioada de implementare 

a Proiectului; 

(e) modificarea Graficului  de Rambursare a cheltuielilor eligibile; 

(f) alte situaţii prevăzute în Condiţiile Specifice din prezentul Contract 

(8) Notificarea va intra în vigoare şi va produce efecte juridice din a 11-a zi de la data 

înregistrării la AM, dacă nu se solicită clarificări Beneficiarului, sau dacă propunerea 

de modificare a Contractului nu este respinsă de AM. 

(9) Contractul poate fi suspendat de către părţi, prin comunicarea unei notificări în 

termen de 5 zile de la  intervenirea situaţiei, după cum urmează: 

(a) De către AM, la solicitarea Beneficiarului, în  cazul insuficienţei fondurilor  

(b) De către AM în cazul incidenţei articolului 8 din OUG 66/2011 

(c) De către AM/Beneficiar în caz de forţă majoră. 
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Articolul 11 – Conflictul de interese 
 
(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea 

conflictului de interese, conform capitolului 2, secţiunea 2, din OUG nr. 66/2011. 

(2) Părţile din categoria subiecţilor de drept public au obligaţia de a urmări respectarea 

prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese; 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta 
aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în 
materia achizițiilor publice. 

 

Articolul 12 – Nereguli  
 
(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor în conformitate cu OUG 66/2011. 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată AM identifică abateri de 

la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare (în domeniul achiziţiilor 

publice  aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea 

plăţii, AM aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către 

Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în 

obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora. 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate in baza cererilor de plata şi nejustificate prin cereri 

de rambursare/cheltuieli ne-eligibile, Beneficiarul/liderul de parteneriat/partenerii 

vor fi notificaţi de catre AM cu privire la obligaţia restituirii acestora în termen de 5 

(cinci) zile de la primirea notificării. În situaţia nerestituirii respectivelor sume în 

termenul anterior menţionat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu 

prevederile OUG 66/2011.  

 

 
Articolul 13 – Monitorizarea 
 
(1) Monitorizarea Contractului de Finanţare este realizată de către AM în conformitate cu 

prevederile Anexei 4 - Monitorizarea şi raportarea.  

 
Articolul 14 – Forţa majoră 
 
(1) Prin forţă majoră se înţelege orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 

inevitabil intervenit după data semnării Contractului, care împiedică executarea în tot 

sau în parte a Contractului şi care exonerează de răspundere partea care o invocă. 

(2) Pot constitui cauze de forţă majoră evenimente cum ar fi: calamităţile naturale 

(cutremure, inundaţii, alunecări de teren), război, revoluţie, embargo. 

(3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi cazul de 

forţă majoră, în termen de 5 zile de la data apariţiei şi de a dovedi existenţa situaţiei 

de forţă majoră în baza unui document eliberat sau emis de către autoritatea 

competentă, în termen de cel mult 15 zile  de la data comunicării acestuia. De 

asemenea, are obligaţia de a comunica data încetării situaţiei de forţă majoră, în 

termen de 5 zile. 

(4) Părţile au obligaţia de a lua orice măsuri care le stau la dispoziţie în vederea limitării 

consecinţelor acţiunii de forţă majoră. 
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(5) Dacă partea care invocă forţa majoră nu procedează la notificarea începerii şi încetării 

cazului de forţă majoră, în condiţiile şi termenele prevăzute, va suporta toate daunele 

provocate celeilalte părţi prin lipsa de notificare. 

(6) Executarea Contractului va fi suspendată de la data apariţiei cazului de forţă majoră pe 

perioada de acţiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părţilor. 

(7) În cazul în care forţa majoră şi/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării 

prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 luni, părţile se vor întâlni într-un 

termen de cel mult 10 zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra 

modului de continuare, modificare sau reziliere a Contractului de Finanţare. 

 

Articolul 15 – Încetarea Contractului de Finanţare şi recuperarea sumelor plătite 

 
(1) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea 

altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor 

prezentului contract 

(2) AM poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi, cu 

recuperarea integrală a sumelor plătite, în următoarele cazuri: 

(a) În situaţia în care Beneficiarul nu a început executarea Contractului într-un 

termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Contractului de Finanţare în cazul 

în care AM şi-a respectat obligaţiile legale/contractuale; 

(b) În situaţia în care, ulterior încheierii prezentului Contract, se constată că 

Beneficiarul/Partenerii/Proiectul nu au îndeplinit condiţiile de eligibilitate la data 

depunerii cererii de finanţare; 

(c) Dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2); 

(d) Dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri 

publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare din 

alte programe naţionale sau comunitare, pentru aceleaşi activităţi în ultimii 3/5 

ani, după caz; 

(3) Prezentul Contract poate înceta prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a 

finanţării acordate, dacă este cazul. 

(4) În situaţia încălcării prevederilor art. 7 alin. (29), contibuţia din partea fondurilor ESI 

se recuperează. 

 

 

Articolul 16 – Soluţionarea litigiilor  
 
(1) Părţile contractante vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă orice 

neînţelegere sau dispută care poate apărea între ele în  cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea Contractului de Finanţare. 

(2) În cazul în care nu se soluţionează amiabil divergenţele contractuale, litigiul va fi 

soluţionat de către instanţele româneşti competente. 

 
 

Articolul 17 - Transparență 
 
(1) Contractul de finanțare, inclusiv anexele sale, precum și informațiile și documentele 

vizând executarea acestora constituie informații de interes public în condițiile 
prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes 
public, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea excepțiilor prevăzute 
de aceasta și a celor stabilite prin prezentul contract. 
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(2) Următoarele elemente, așa cum rezultă acestea din contractul de finanțare și anexele 
acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiționale prin care se aduc modificări 
contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidențial:  

a. denumirea proiectului, denumirea completă a beneficiarului și, dacă aceștia 
există, a partenerilor, data de începere şi cea de finalizare ale proiectului, date 
de contact – minimum o adresă de email și număr de telefon – funcționale 
pentru echipa proiectului; locul de implementare a proiectului – localitate, 
județ, regiune și, dacă proiectul include activități care se adresează publicului, 
adresa exactă și datele de contact pentru spațiile dedicate acestor activități în 
cadrul proiectului; 

b. valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate și intensitatea sprijinului, 
exprimate atât ca sumă concretă, cât și ca procent din totalul cheltuielilor 
eligibile ale proiectului, precum și valoarea plăților efectuate; 

c. dimensiunea și caracteristicile grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor 
finali ai proiectului; 

d. informații privind resursele umane din cadrul proiectului: nume, denumirea 
postului, timpul de lucru;  

e. rezultatele estimate și cele realizate ale proiectului, atât cele corespunzătoare 
obiectivelor, cât și cele corespunzătoare activităților, cu referire la indicatorii 
stabiliți; 

f. denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii și executanților de 
lucrări contractați în cadrul proiectului, precum și obiectul contractului, 
valoarea acestuia și plățile efectuate; 

g. elemente de sustenabilitate a rezultatelor proiectului, respectiv de durabilitate 
a investițiilor în infrastructură sau producție – informații conform contractului 
de finanțare, respectiv conform condițiilor prevăzute în art. 71 din 
Regulamentul CE 1303/2013. 

 
 
Articolul 18 – Confidențialitate 
 
(1) Părțile convin prin prezentul contract asupra existenței și duratei caracterului 

confidențial al documentelor, secțiunilor, respectiv informațiilor din proiect 
menționate explicit în anexa, având în vedere că  publicarea acestora aduce atingere 
principiului concurenței loiale, respectiv proprietății intelectuale ori altor dispoziții 
legale aplicabile, conform justificării incluse în anexa menționată. 

(2) AM delegat, beneficiarul și, după caz, partenerii sunt exonerați de răspunderea pentru 
dezvăluirea de documente sau informații stabilite de părți ca fiind confidențiale dacă: 

 a) informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți 
contractante pentru asemenea dezvăluire, sau 

 b) partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația. 
 
Articolul 19 - Protecția datelor cu caracter personal 
 
(1) Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părțile contractante în ceea ce 

privește gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea 
îndeplinirii obligațiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

(2) Datele cu caracter personal ale grupului țintă și, după caz, ale beneficiarilor finali ai 
proiectului nu pot fi prelucrate și publicate, pentru informarea publicului, decât cu 
informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării și obținerea 
consimțământului acestora, în condițiile legii. 
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Articolul 20 - Publicarea datelor 
 
Beneficiarul este de acord ca documentele și informațiile menționate la art. 17 alin. 2 să 
fie publicate de către AM desemnat, cu respectarea art. 19 alin. 2. 

 
Articolul 21 – Corespondenţa  
 
(1) Întreaga corespondenţă legată de prezentul Contract de Finanțare se va face exclusiv 

prin MySMIS 2014, cu excepţia situaţiei prevăzute de art.7, alin. (28) din prezentul 
contract, caz în care corespondenţa se trimite la următoarele adrese: 
 

Pentru Beneficiar: Oras Ludus, Bld 1 Decembrie 1918, nr. 20, județul Mureș; 
Pentru AM: Șos. București-Ploiești, nr. 1-1B, Victoria Office, Intrarea str. 
Menuetului, nr. 7, Sector 1, București 
 

(2) AM poate comunica precizări referitoare la modele şi formate de formulare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului Contract de Finanţare. 
 

Articolul 22 - Legea aplicabilă şi limba utilizată 
 
(1) Legea care guvernează acest Contract de Finanțare şi în conformitate cu care este 

interpretat este legea română. 

(2) Limba acestui Contract de Finanțare este limba română.  

 

Articolul 23 - Anexele Contractului 

 

(1) Următoarele documente sunt anexe la prezentul Contract şi constituie parte 

integrantă a prezentului Contract de Finanţare, având aceeaşi  forţă juridică: 

 

Anexa 1 - Conditii Specifice, din care fac parte: 

(a) Graficul de rambursare a cheltuielilor 

(b) Acordarea si recuperarea prefinanţarii 

(c) Condiţii de rambursare şi plată a cheltuielilor 

(d) Cerinţe aferente Ghidului Solicitantului 

Anexa 2 - Cererea de Finanțare, din care fac parte:  

(a) Bugetul Proiectului 

(b) Calendarul estimativ al achiziţiilor 

(c) Indicatori 

(d) Graficul de activităţi 

(e) Echipa de management şi experţi pe termen lung 

Anexa 3 - Măsuri de informare şi publicitate 

Anexa 4 - Monitorizarea şi raportarea 

Anexa 5 - Acordul încheiat între Beneficiar şi Parteneri 

 

(2) În cadrul prezentului Contract, prevalează Condiţiile Specifice faţă de cele 

Generale, precum si asupra celorlalte anexe. 
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Articolul 24 – DISPOZIŢII FINALE  
 
(1) Prezentul contract de finanțare se încheie într-un singur exemplar, este semnat 

electronic de toate părțile și transmis prin sistemul MySMIS2014.   

 

 

 
 

Pentru Ministerul Investițiilor și 
Proiectelor Europene: 
 
p.  ministrul investițiilor și  
     proiectelor europene, interimar 
     Florin-Vasile CÎȚU 
 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 

Pentru Beneficiar 
 
 
 
 
 
 
Funcţie:  Manager  
 
 
 
 
Nume:   Claudia UȚIU 
 
 
 
Semnătura:  
 
 
Data: 
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Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul   

Director General 

Loredana HRISTODORESCU 

Data: 

 

 

 

 

Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare 

Director General Adjunct 

Mircea Sevastian GROSU 

Data: 

 

 

 

 

 

Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte 

Director   

Florina BARBU 

Data: 

 

 

 

 

 

Direcția Gestionare Program Evaluare și Contractare Proiecte 

Director  adjunct 

Mihaela IARCA 

Data:
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Anexa 1 - Conditii Specifice aplicabile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-
2020, Axa Prioritară 10 Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate 
de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, 
Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale  

 
Acronime 
 
Acronimele din cuprinsul prezentelor Condiţii Specifice au următoarea semnificaţie: 
AM      Autoritate de Management 
CF      Contract de Finanţare 
CG      Condiţii Generale 
CS      Condiţii Speciale 
FC       Fond de Coeziune 
GS Ghidul Solicitantului 
POIM  Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 
 
 
Secţiunea I. Condiţii Specifice aplicabile sectorului management al riscurilor 
 
Articolul 1 – Drepturi şi obligaţii suplimentare ale părţilor 
 

(1) Beneficiarul  se obligă să nu solicite şi să nu primească finanţări din alte surse publice 
pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii 
contractului. 

(2) Beneficiarul este obligat să notifice AM POIM în scris şi fără întârziere, cu privire la 
orice modificare apărută în legătură cu datele sale de identificare sau ale 
reprezentanţilor săi, precum şi orice informaţie ce poate fi relevantă în relaţia sa cu 
AM POIM, orice astfel de modificare/informaţie fiind opozabilă AM POIM doar de la data 
primirii notificării de către AM POIM. Aceste informaţii se pot referi, dar fără a se 
limita la, orice împrejurare de natură economică sau juridică, act sau fapt care ar 
modifica starea de drept sau de fapt existenţa la momentul încheierii CF,  

(3) În termen de maxim 6 luni de la semnarea contractului de finanţare, Beneficiarul se 
obligă să depună hotărârea de Guvern privind apartenenţa imobilelor aferente 
proiectului la proprietatea publică precum şi un extras de Carte Funciară, la AM POIM. 

(4) Dacă la data de 25.11.2021 se constată că există, din culpa beneficiarului, devieri mai 
mari de 20% faţă de Calendarul estimativ al achizițiilor şi Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, care pot afecta execuţia corespunzătoare şi în termen a proiectului, AM 
POIM îşi rezervă dreptul să diminueze valoarea prezentului CF cu contravaloarea 
contractelor din cadrul proiectului care pot conduce la neîndeplinirea termenelor. 

(5) AM POIM îşi rezervă dreptul de a recupera din valoarea stabilită la Articolul 3 – 
Valoarea contractului din CG, sumele necuvenite, dacă într-o perioadă de 5 (cinci) ani 
de la finalizarea proiectului, condiţiile de operare (tarife, venituri, etc.) variază 
semnificativ de la prevederile iniţiale privind determinarea nivelului de finanţare 
nerambursabilă şi/sau dacă apar alte modificări ce: a) afectează natura operării, 
condiţiile de implementare sau oferă unui organism privat ori public avantaje ilicite; b) 
rezultă fie dintr-o modificare a naturii proprietăţii asupra oricărei părţi a infrastructurii 
finanţate, fie dintr-o încetare sau modificare materială a modului de operare. 

(6) În cazul în care contribuţia Beneficiarului din surse proprii este asigurată prin credite 
bancare, Beneficiarul are obligaţia de a ataşa în copie contractul/contractele de 
împrumut încheiat(e) între Beneficiar şi bancă, înaintea prezentării celei de a IV - a 
Cereri de Rambursare, dar nu mai târziu de 12 luni de la semnarea prezentului 
Contract.  

(7) Pentru asigurarea finanţării Proiectului din surse proprii/credite bancare, bugete 
locale, cu excepţia TVA, Beneficiarul va ataşa la prima Cerere de Rambursare de la 
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începutul fiecărui an calendaristic copii după documentele care dovedesc existenţa 
surselor necesare, precum şi disponibilitatea fondurilor respective, în baza unor acte în 
formă şi substanţă satisfacatoare pentru AM POIM. În situaţia în care Beneficiarul nu 
face dovada utilizării cofinanţării şi a finanţării altor cheltuieli decât cele eligibile, AM 
POIM va notifica Beneficiarul, care are obligaţia ca în termen de 90 zile calendaristice 
de la comunicarea notificării să remedieze situaţia. În situaţia în care Beneficiarul nu 
transmite anual la AM dovada includerii în bugetul propriu a sumelor aferente asigurării 
cofinanţării şi a cheltuielilor altele decât cele eligibile, cu excepţia TVA, AM poate 
suspenda rambursarea cheltuielilor până la remedierea situaţiei. 

(8) Obiectivele de investiţii aferente Proiectului se vor realiza de către Beneficiar, cu 
respectarea prevederilor legale în vigoare privind elaborarea, avizarea şi aprobarea 
documentaţiilor de execuţie, a prevederilor legale în vigoare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcţii, precum şi a documentaţiilor de urbanism şi 
amenajarea teritoriului, aprobate conform legii.  

(9) Beneficiarul are obligaţia de a respecta instrucţiunile emise de AMPOIM în 
implementarea proiectului. 

(10) Beneficiarul are obligaţia de a respecta Secţiunea II. Graficul de rambursare a 
cheltuielilor, precum şi de actualizare a acesteia în funcţie de sumele decontate. 

(11) Beneficiarul are obligaţia de a întocmi şi transmite către AM POIM, conform Secţiunii 
II. cererile de rambursare/plată,  precum şi documentele justificative aferente. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a menţine o capacitate instituţională adecvată prin 
alocarea şi menţinerea de personal suficient activităţii Unităţii de Implementare a 
Proiectului. 

(13) Beneficiarul are obligaţia de a include cheltuielile pentru achiziţionarea bunurilor 
necesare pentru funcţionarea UIP-ului (computere, imprimante, mobilier etc.) în 
primele două cereri de plată/rambursare, în caz contrar AM POIM rezervându-şi dreptul 
de a respinge de la plată/ rambursare sumele aferente acestora. 

(14) Beneficiarul are obligaţia de a aplica pe toate documentele originale pe baza cărora 
se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul 
proiectului menţiunea “POIM cod SMIS 2014+ 141147”, viza „Bun de plată” şi viza 
„certificat în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii”. Beneficiarul va aplica 
menţiunea “Conform cu originalul” pe copiile documentelor suport/ justificative. 

(15) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, Beneficiarul are obligaţia 
informării anuale, pe perioadele menţionate la art. 7, asupra altor categorii de venituri 
nete, decat cele care au fost luate in calcul in analiza-cost beneficiu, generate de 
proiect. 

(16) În scopul utilizării eficiente a fondurilor publice, AM POIM îşi rezervă dreptul de a 
modifica prin notificare CF, în sensul reducerii valorii finanțării acordate, în 
următoarele situații: 

• prin dezangajarea economiilor rezultate în urma atribuirii și/sau finalizării 
contractelor de achiziție publică; 

• prin dezangajarea sumelor eligibile la data semnării contractului de 
finanțare, dar devenite neeligibile ca urmare a emiterii unui titlu de 
creanță sau a aplicării unor reduceri procentuale. 

(17) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, AM are obligația monitorizării 
anuale a existenței altor categorii de venituri nete decât cele care au fost luate în 
calcul în analiza-cost beneficiu generate de proiect şi de a deduce/recupera din 
finanțarea nerambursabilă acordată, valoarea acestor categorii de venituri ne-estimate 
sau cele care depășesc estimarea prevăzută de Beneficiar în conformitate cu 
prevederile din art. 3 alin. (1) – Valoarea contractului din CG.  

(18) În cazul proiectelor generatoare de venituri nete, valoarea veniturilor generate de 
Proiect până la finalizarea perioadei de 5 ani de la efectuarea plăţii finale sau la 
finalizarea perioadei de valabilitate a contractului prevăzută la art. 2 alin. (4) din CG, 
oricare dintre aceste date este mai apropiată, va fi dedusă din valoarea totală eligibilă 
a proiectului/recuperată, dacă veniturile generate nu au putut fi estimate în mod 
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obiectiv şi/sau nu au putut fi estimate la data depunerii Cererii de finanţare şi/sau au 
fost declarate ulterior de către Beneficiar sau constatate de către una dintre 
instituţiile abilitate conform legii. 

(19) Pentru proiectul “Dotarea Spitalului Municipal Aiud în vederea creșterii capacității 
de gestionare a crizei Covid-19”, care generează alte categorii de venituri nete decat 
cele care au fost luate in calcul in analiza-cost beneficiu în cursul implementării, 
valoarea finanţării nerambursabile se reduce cu acele categorii de venituri nete care 
nu sunt luate în calcul în momentul încheierii prezentului contract şi care sunt 
generate în mod direct numai în cursul implementării acestuia, cel târziu în momentul 
prezentării de către Beneficiar a cererii finale de plată. 

(20) Beneficiarul are obligaţia de transmite dosarul de achiziţie publică, in format 
electronic, în vederea efectuării verificării procedurii de achiziţie publică, către AM, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractului de achiziţie publică. 

(21) Prevederile art. 10 alin. (7) lit. a) din CG,  nu se aplică pentru proiectele aferente 
Obiectivului Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în 
contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

(22) În vederea încadrării corecte a cheltuielilor în categorii și subcategorii, Beneficiarul 
are dreptul de a face modificări în cadrul categoriilor și subcategoriilor de cheltuieli 
din secțiunea „Bugetul proiectului”- Cererea de finantare – MySMIS 2014 fără a fi 
necesară încheierea unui act adițional la contract, prevederile alin. 21 rămânând pe 
deplin aplicabile. În această situație Beneficiarul are obligația de a notifica AM POIM, 
în termen de 15 zile, asupra modificărilor intervenite. 

(23) Pentru proiectele generatoare de venit, în aplicarea prevederilor art. 7 alin. (11) 
din CG, Beneficiarul este obligat să plătească inclusiv sumele aferente non-funding 
gap-ului în vederea implementării proiectului, ce îi revin conform articolului 3 din CG. 

(24) Beneficiarul va raporta anual nivelul indicatorilor de mediu prevăzuți în 
Anexa 8 la  Ghidul Solicitantului -  Consolidarea capacității de gestionare a 
crizei sanitare COVID-19, pentru Obiectivului Specific 9.1 - Creșterea capacității 
de gestionare a crizei sanitare COVID-19 aplicabili pentru Obiectivului Specific 
10.1 - Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul 
pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale. 

(25) AM POIM are dreptul de a întocmi procese-verbale de constatare a neregulilor şi de 
stabilire a creanțelor bugetare si de a aplica corecții financiare în cazul încălcării de 
către beneficiar a legislației în materia achizițiilor publice. 

(26) (dacă este cazul) În termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract de 
finanțare, Beneficiarul are obligația de a transmite la AM POIM, Devizul General al 
proiectului actualizat pe valoarea de investiție aprobată prin prezentul contract. 

(27) În aplicarea alin. (1) al art. 23 din Condițiile Generale, prin Cererea de Finanțare, 
Anexa 2 la contract, se va înțelege inclusiv Cererea de finanțare inițială și revizuită  în 
scopul finanțării, precum și toate documentele solicitate/transmise în perioada de 
evaluare. 

 
Articolul 2 – Rezilierea Contractului de Finanţare, suspendarea plăţilor şi recuperarea 
sumelor plătite 

 
(1) AM POIM va putea considera CF reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 

intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate în situaţia încălcării de 
către Beneficiar a prevederilor prezentelor CS, Beneficiarul având obligaţia restituirii 
în întregime a sumelor deja primite în baza prezentului CF, precum şi a tuturor 
cheltuielilor accesorii (ex. comisioane bancare, dobânzi, penalităţi), în termenul 
solicitat de către AM. În caz contrar, sumele acordate până în acel moment se vor 
recupera în conformitate cu legislaţia naţională, inclusiv dobânzile, majorările de 
întârziere, costuri bancare, precum şi alte sume stabilite de lege în sarcina 
Beneficiarului. 
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(2) Suspendarea totală/parţială a plăţilor intermediare până la data când problemele 
constatate sunt remediate poate fi efectuată de AM şi ca urmare a deciziilor CE, în 
următoarele cazuri: a) Beneficiarul, fără o justificare aprobată în prealabil de către 
AM, nu respectă prevederile Cererii de Finanţare şi/sau instrucţiunile emise de AM în 
executarea contractului; b) Beneficiarul nu prezintă raportările solicitate precum şi în 
situaţia în care aceste raportări nu conţin toate informaţiile solicitate, sau în cazul în 
care nu sunt implementate în termen măsurile cuprinse în actele de reglementare; c) 
în raportul Autorităţii de Audit naţionale sau comunitare existã elemente doveditoare 
care sugerează o neregulă în funcţionarea sistemelor de management şi control; d) 
când reprezentantul organismului comunitar, abilitat să efectueze verificări 
suplimentare în urma informaţiilor primite cu privire la cheltuielile indicate într-o 
declaraţie de cheltuieli certificată, constată o neregulă gravă care nu a fost 
corectată. În cazul în care Beneficiarul nu va lua toate măsurile necesare, CE poate 
decide anularea totală/parţială a contribuţiei comunitare, caz în care AM POIM va 
înceta prezentul Contract de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără 
nici o formalitate prealabilă. 

(3) AM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără 
intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă se constată o 
neconcordanţă între starea de drept şi/sau de fapt dovedită şi cele declarate de către 
Beneficiar în Cererea de Finanţare, în întregime a sumelor deja primite în baza 
prezentului CF, precum şi a tuturor cheltuielilor accesorii. 

(4) (dacă este cazul) Pentru proiectele pentru care contractul de lucrări a fost încheiat 
înainte de intrarea în vigoare a prezentului contract, dacă în urma verificării de către 
AM POIM a documentaţiei de atribuire a respectivului contract se constată necesitatea 
aplicării de corecţii financiare în procent de 100% din valoarea contractului, în 
conformitate cu prevderile legale în vigoare, AM POIM va rezilia Contractul de 
finanţare, decizia AM POIM comunicându-se Beneficiarului printr-o notificare scrisă. În 
această situaţie, Beneficiarul are obligaţia restituirii în întregime a sumelor deja 
primite în cadrul proiectului.  

(5) (dacă este cazul) AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără 
punere în întârziere, fără intervenţia instanţei de judecată şi fără orice altă 
formalitate, cu recuperarea după caz a finanţării acordate, dacă proiectul nu obţine 
aprobarea Comisiei Europene, precum şi în cazul în care Comisia Europeană solicită 
modificarea proiectului şi beneficiarul refuză să semneze, la solicitarea AM POIM şi în 
termenul impus, un act adiţional în vederea operării modificărilor solicitate. 

(6) Beneficiarul  este de drept în întârziere prin simplul fapt al încălcării prevederilor 
prezentului CF. 
 

 Secţiunea II. Graficul de rambursare a cheltuielilor 

 

Nr. cererii de 

rambursare 

Valoarea estimată a cheltuielilor 

eligibile  ce vor fi solicitate în cererea 

de rambursare (lei)* 

 

Luna depunerii cererii de 

rambursare/de plata la AM** 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Total buget*   
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*) Totalul pe a doua coloană va fi egal cu valoarea eligibilă a contractului de 

finanţare. 

***) Luna „n” de la semnarea contractului de finanţare 

 

Secţiunea III. Acordarea și recuperarea prefinanţării 

 

(1) Prefinanţarea se acordă din fonduri europene, pentru cheltuieli eligibile, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.40/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 

modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare aprobate prin HG nr. 

93/2016 cu modificările și completările ulterioare; 

(2) Transferul sumelor reprezentând prefinanţarea solicitată de beneficiari, în 

conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) şi (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.40/2015 şi cu respectarea prevederilor contractelor de finanţare, se realizează cu 

condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe: 

    a)  depunerea de către beneficiar a unei cereri de prefinanţare, pentru fiecare 

tranşă, care cuprinde suma solicitată cu încadrarea în valoarea maximă prevăzută la art. 

15 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015; 

   b)  existenţa conturilor, deschise pe numele beneficiarului, unde vor fi virate 

sumele aferente prefinanţării, conform activităţilor asumate în contractul de finanţare; 

(3)  Cu excepţia primei cereri de prefinanţare, celelalte cereri de prefinanţare vor 

îndeplini cumulativ atât cerinţele prevăzute la alin. (2), cât şi următoarele cerinţe: 

  a)  depunerea de către beneficiar a extraselor de cont din care să reiasă 

situaţia prefinanţării rămase neutilizată din tranşa anterioară; 

b)  depunerea unei cereri de rambursare în vederea justificării prefinanţării 

acordate anterior. 

(4)  Contribuţia proprie se suportă din bugetul propriu al beneficiarului şi se reflectă, în 

mod obligatoriu, în cererea de rambursare aferentă prefinanţării. În cazul în care prin 

cererea de rambursare aferentă prefinanţării beneficiarul nu face dovada utilizării 

contribuţiei proprii, autoritatea de management/organismul intermediar va respinge 

cererea de rambursare aferentă prefinanţării, informând în consecinţă beneficiarul. 

(5)  Prefinanţarea se acordă în tranşe, fără ca perioada pentru care se acordă ultima 

tranşă să depăşească durata contractului de finanţare. 

(6)  Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de 

tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, reprezintă diferenţa 

dintre cuantumul estimat al prefinanţării solicitate şi prefinanţarea rămasă neutilizată, în 

conturile beneficiarului din tranşa anterioară. 

(7)  Beneficiarul, are obligatia depunerii, în termen de maximum 90 de zile 

calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanţare, de către unitatea de 

plată din cadrul autorităţii de management, în contul său, a unei cereri de rambursare în 

care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene si 

cofinantare asigurata de la bugetul de stat, validate de catre Autoritatea de Management, 

este în cuantum de minim 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 

15, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.   

(8)  Autoritatea de management are obligaţia:  

a) verificării modului de utilizare a prefinanţării de catre beneficiari;  



 

<cod SMIS 2014+> 142075  21 

 

b) autorizarii, potrivit prevederilor legale ale Uniunii Europene si nationale, 

cheltuielilor pentru care s-a depus cerere de rambursare potrivit alin. (6); 

c) notificarii beneficiarilor privind autorizarea prevazuta la lit. b), evidentiind 

distinct sumele aferente fondurilor europene si sumele reprezentand cofinantarea publica 

asigurata de la bugetul de stat. 

(9)  Beneficiarii instituții publice notificați potrivit alin. (8) lit. c),  au obligaţia de a 

efectua,  în termen de 3 zile lucrătoare,  regularizarea conturilor de venituri ale bugetelor 

proprii, prin reflectarea sumelor autorizate de autoritatea de management în baza 

cererilor de rambursare, prevăzute la alin.(6), la subdiviziunile de venituri specifice 

cofinanțării publice asigurată din bugetul de stat și la subdiviziunile de venituri specifice 

programelor respective, concomitent cu diminuarea sumelor evidențiate la subdiviziunea 

de venituri "Prefinanțare". Regularizarea se efectuează de către beneficiarii instituții 

publice pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin virarea sumelor 

corespunzătoare din contul aferent subdiviziunii de venituri bugetare  "Prefinanțare" în 

conturile aferente subdiviziunilor de venituri specifice cofinanțării publice asigurată din 

bugetul de stat și  subdiviziunii de venituri specifice programelor respective, după caz.  

(10)   În cazul în care termenul și cuantumul prevăzut la alin. (7) sunt respectate, 

beneficiarul poate depune o nouă cerere de prefinanțare numai după ce autoritatea de 

management a recuperat, din cheltuielile validate aferente fondurilor europene şi 

cofinanţării asigurate de la bugetul de stat, după caz, cel puţin 50% din prefinanţarea 

acordată anterior și nejustificată prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de 

management. 

(11)  Suma efectiv transferată de către unităţile de plată, aferentă fiecărei solicitări de 

tranşă de prefinanţare, cu excepţia celei aferente primei tranşe, nu poate fi mai mare 

decât diferenţa dintre  valoarea maximă a tranșei de prefinanțare reglementată la art. 15 

alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015 şi prefinanţarea  nejustificată 

prin cheltuieli eligibile validate de autoritatea de management din tranşa anterioară. 

(12)  În cazul nerespectării termenului prevăzut la alin.(7) autoritatea de management 

are obligaţia să se asigure că sumele acordate ca tranșă de prefinanțare și nejustificate 

prin cereri de rambursare sunt recuperate, notificând beneficiarii cu privire la restituirea 

sumelor, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării. 

(13)  Prin Notificarea prevăzută la alin. (12), autoritatea de management poate acorda 

posibilitatea beneficiarului de a restitui sumele datorate prin deducere din plata cererilor 

de rambursare aflate în curs de verificare/validare la nivelul acesteia. 

(14)  În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) nu sunt restituite se aplică prevederile 

art. 16 si 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015.  

(15)  În cazul în care sumele prevăzute la alin. (11) au fost restituite integral, beneficiarul 

poate solicita o nouă tranșă de prefinanțare. 

(16)  În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin.(7), însă cererea de rambursare 

depusă nu este în cuantumul prevăzut la alin. (6), autoritatea de management are obligația 

notificării beneficiarului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat, în termen 

de 15 zile de la data comunicării notificării, cu aplicarea prevederilor alin. (12) – (14), 

după validarea cererii de rambursare depuse. 

(17)  Autoritatea de management are obligația să se asigure de recuperarea sumelor 

acordate ca prefinanţare până la cererea de rambursare finală inclusiv, notificând 

beneficiarii cu privire la restituirea sumelor cu aplicarea prevederilor alin.(12)–(14) 

(18)  Sumele recuperate de autoritatea de management sau restituite de beneficiar după 

caz, sting obligația de plată a acestuia și asigură îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 
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131 alin. (4) lit. c) din Regulamentul (UE) 1303/2013 în ordinea acordării tranșelor de 

prefinanțare. 

(19)  Prefinanţarea acordată potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.40/2015 se deduce din cota-parte aferentă fondurilor europene. În 

cazul în care suma aferentă fondurilor europene este insuficientă pentru recuperarea 

prefinanţării, diferenţa rămasă de recuperat va fi dedusă din valoarea aferentă cofinanţării 

asigurate de la bugetul de stat în conformitate cu procentele de finanțare prevăzute în 

contractul de finanțare, cu obligaţia reîntregirii ulterioare a contului de disponibil din care 

a fost acordată prefinanţarea. 

(20)  Reîntregirea contului de disponibil prevăzută la alin. (19) se efectuează prin virarea 

sumei deduse din cofinanţare, din contul de finanţare aferent cofinanţării asigurate de la 

bugetul de stat în contul de disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(21)  În scopul întocmirii reconcilierii contabile aferente declaraţiilor de cheltuieli 

transmise către autoritatea de certificare, sumele deduse din valoarea aferentă 

cofinanţării asigurate de la bugetul de stat se vor evidenţia corespunzător în contul de 

disponibil din care a fost acordată prefinanţarea. 

(22)  Sumele primite ca prefinanţare aferente acelor tipuri de cheltuieli care nu pot fi 

efectuate din contul deschis la Trezoreria Statului, potrivit reglementărilor în vigoare, pot 

fi transferate de către beneficiari în conturi deschise la bănci comerciale, cu condiţia 

efectuării cheltuielilor respective în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

efectuării transferului. 

(23)  Suma reprezentând dobânda netă, respectiv diferenţa dintre dobânda brută 

acumulată în conturile prevăzute la alin. (22), corespunzătoare sumelor de prefinanţare 

rămase disponibile în conturi, şi valoarea cumulată a impozitelor aferente dobânzii şi a 

comisioanelor aferente conturilor respective, se raportează autorităţii de management şi 

se virează în contul indicat de aceasta în notificarea privind acordarea prefinanţării, cel 

târziu înainte de depunerea ultimei cereri de rambursare.  

 (24)  În cazul în care beneficiarul nu efectuează viramentul sau sunt identificate 

neconcordanţe între sumele virate conform alin. (23) şi sumele rezultate din verificarea 

documentelor financiare aferente proiectului, autoritatea de management are obligaţia de 

a face deducerile necesare din rambursarea aferentă fondurilor europene şi cofinanţării 

publice asigurate din bugetul de stat, cel târziu la cererea de rambursare finală. 

(25)  Sumele aferente fondurilor europene rezultate din operaţiunile prevăzute la alin. 

(23) şi (24) se utilizează pentru continuarea finanţării programului operaţional, iar sumele 

aferente cofinanţării publice rezultate din operaţiunile prevăzute la art. 15 alin. (6) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.40/2015, sunt virate lunar de autoritatea de 

management în contul de venit al bugetului de stat. 

(26)  Prefinanţarea acordată beneficiarilor care au calitatea de ordonatori de credite ai 

bugetului local, precum şi beneficiarilor instituţii publice finanţate integral din venituri 

proprii şi/sau finanţate parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat 

sau bugetele fondurilor speciale, rămasă neutilizată la finele exerciţiului bugetar, se 

utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 

 

Secţiunea IV. Condiţii de rambursare a cheltuielilor 
 
Articolul 1 – Mecanismul decontării cererilor de plată 
 
(1) Pentru a beneficia de mecanismul decontării cererilor de plată, Beneficiarii, alţii 
decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a 
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fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, au obligaţia de a achita 
integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate 
cererii de plată. 
(2) Mecanismul decontării cererilor de plată se aplică beneficiarilor de proiecte 
finanţate din fonduri europene, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1) - (4) şi (6) din 
OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020. 
(3) În termen de maxim 15 zile lucrătoare de la primirea facturilor pentru livrarea 
bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuţia lucrărilor recepţionate, acceptate la plată, a 
facturilor de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii 
aferente proiectelor implementate, acceptate la plată, beneficiarul depune la AM cererea 
de plată şi documentele justificative aferente acesteia. 
(4) Cererile de plată conţin doar facturi neplătite de beneficiar. 
(5) Cererea de plată a Beneficiarului trebuie să fie însoţită de copii după următoarele 
documente justificative, dacă acestea nu au fost transmise în prealabil: 

• Pentru contractele de lucrări: 
o Contractele încheiate de beneficiar; 
o Facturile; 
o Situaţiile de plată pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi; 
o Autorizaţia de construire; 
o Autorizaţia dirigintelui de şantier; 
o Garanţia de bună execuţie pentru lucrări; 
o Procesul verbal de predare primire a amplasamentului şi a bornelor de 

repere; 
o Programul de urmărire şi control al calităţii lucrărilor; 
o Procesele verbale pe faze determinate; 
o Procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor, însoțite de 

certificatul de audit energetic aferent, după caz; 
• Pentru contractele de furnizare echipamente: 

o Contractele încheiate de beneficiar; 
o Facturile; 
o Declaraţiile vamale (pentru bunuri de import), din alte ţări decât cele 

membre UE; 
o Procesele verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate; 
o Procesele verbale de punere în funcţiunea a bunurilor achiziţionate (se 

ataşează la cererea de plată finală); 
• Pentru contractele de servicii: 

o Contractele încheiate de beneficiar şi devizele financiare pentru 
servicii (dacă este cazul); 

o Facturile; 
o Garanţia de bună execuţie pentru servicii; 
o Procesele verbale de predare a serviciilor; 
o Rapoartele de activitate/ audit. 

(6) Beneficiarul are obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă 
cheltuielilor     eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată. 
(7) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către 
beneficiar a cererii de plată, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. (2) şi (4) din OUG nr. 
40/2015, AM POIM efectuează verificarea cererii de plată. 
(8) După efectuarea verificărilor AM POIM virează beneficiarului valoarea cheltuielilor 
rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de 
resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil deschis pe numele 
beneficiarului la o unitate teritorială a Trezoreriei Statului.  
(9) În cazul plăţilor efectuate în valută către furnizorii externi, neînregistraţi fiscal în 
România, beneficiarul transferă sumele încasate, aferente acestor plăţi, într-un cont 
propriu deschis la o instituţie bancară, în vederea efectuării plăţilor în valută, în termen 
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de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea sumelor. Costurile aferente efectuării plăţilor 
în valută vor fi suportate de beneficiar din bugetul propriu. 
(10) Cel târziu, în ziua următoare virării, AM POIM transmite beneficiarului o notificare. 
(11) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări   

solicitate de autoritatea de management, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut 
la alin. (4) poate fi întrerupt fără ca perioadele de întrerupere cumulate să 
depăşească 10 zile lucrătoare. 

(12) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la încasarea sumelor de la AMPOIM, 
Beneficiarul efectuează plata numai pentru facturile înscrise în notificarea 
menţionată la alin. 9 al prezentei secţiuni. Sumele primite de beneficiar în baza 
cererilor de plată nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au 
fost acordate.  

(13) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către 
AM POIM, beneficiarul are obligaţia de a depune la AM cererea de rambursare 
aferentă cererii de plată, în care sunt incluse numai sumele din facturile decontate 
prin cererea de plată. 

(14) Cererile de rambursare conţin doar facturi plătite de Beneficiar. Înainte de 
solicitarea rambursării, cheltuielile respective trebuie să fie deja efectuate şi plătite. 
Data plăţii se consideră data debitării contului bancar al Beneficiarului. 

(15) Cererea de rambursare a Beneficiarului trebuie să fie însoţită de ordinele de plată 
pentru plata integrală a facturilor din Notificare şi extrasele de cont aferente. 

(16) În procesul de verificare a cererii rambursare beneficiarul este obligat ca în termen 
de 5 zile de la notificare să răspundă oricărei clarificări solicitate de AMPOIM. Până la 
primirea răspunsului din partea beneficiarului termenul de verificare a cererii de 
rambursare se suspendă. Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau 
clarificărilor solicitate, în termenul prevăzut la acest alineat, atrage respingerea 
parţială sau totală, după caz, a cererii de rambursare. 

(17) După verificarea cererii de rambursare aferentă cererii de plată conform 
procedurilor de lucru, din valoarea acesteia AMPOIM deduce sumele virate pe baza 
cererii de plată. 

(18) Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul 
proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea 
acestora. 

(19) Nerespectarea prevederilor alin. (9) de către beneficiar, constituie încălcarea 
contractului de finanţare, AM POIM putând decide rezilierea acestuia.  

 
 
Articolul 2- Mecanismul cererilor de rambursare 
 

(1) Beneficiarul are obligaţia de a depune la AM POIM cereri de rambursare pentru 
cheltuielile efectuate care nu au fost incluse în cereri de rambursare aferente unor 
cereri de plată sau a unor cereri de rambursare aferente unor cereri de prefinanţare, 
în termen de maxim 3 luni de la efectuarea acestora, ataşând documentele 
justificative menţionate la art.1 alin. (5) şi (15) din prezenta secţiune. 

(2) În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar 
la AM, a cererii de rambursare, AM POIM autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în 
cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile 
lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse 
în conturile sale. După efectuarea plăţii, AM POIM notifică beneficiarului plata 
aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.  

(3) Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiţionale sau clarificări 
solicitate de AM, termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi întrerupt fără ca 
perioadele de întrerupere cumulate să depăşească 10 zile lucrătoare. 

(4) În cazul aplicării unor reduceri procentuale de către AM POIM în conformitate cu art. 
6 alin. (3) din OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 
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publice naţionale aferente acestora, notificarea beneficiarului privind plata 
cheltuielilor aferente autorizate se va realiza în termen de maximum 10 zile 
lucrătoare de la efectuarea plăţii. 

(5) În cazul ultimei cereri de rambursare depuse de beneficiar în cadrul proiectului, 
termenul de 20 de zile lucrătoare poate fi prelungit cu durata necesară efectuării 
tuturor verificărilor procedurale specifice autorizării plăţii finale, dar nu mai mult de 
90 de zile. 

(6) Nedepunerea de către beneficiar a documentelor sau clarificărilor solicitate în 
termenul prevăzut în contractul de finanţare atrage respingerea, parţială sau totală, 
după caz, a cererii de rambursare. 

(7)  Dacă Beneficiarul nu transmite AM POIM o cerere de rambursare finală în termen de 
maxim 60 (șaizeci) de zile calendaristice de la expirarea perioadei de implementare,  
prevăzută la art. 2 alin. (2) din CG, dar fără a depăși perioada de eligibilitate pentru 
POIM 2014-2020, acesta este considerat decăzut din dreptul de a solicita această 
rambursare, de la data expirării termenului de 60 de zile, fără a fi necesară nicio 
notificare sau îndeplinirea oricăror altor formalităţi de către AMPOIM. 

(8) În vederea finanțării sumelor reprezentând TVA nedeductibilă, potrivit legislaţiei în 
vigoare aferentă cheltuielilor eligibile, beneficiarul are obligaţia depunerii, ca anexă 
a fiecărei cereri de rambursare, a unei declaraţii pe propria răspundere privind 
nedeductibilitatea TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare, 
certificată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de 
Administrare Fiscală numai în cazul beneficiarilor înregistraţi în scopuri de TVA. 

(9) Pentru plăţile în alte valute aferente cheltuielilor eligibile efectuate de Beneficiar, 
AM POIM va rambursa contravaloarea în lei a acestora la cursul de schimb aplicat de 
beneficiar în ziua plăţii dar fără a depăşi contravaloarea în lei a sumelor facturate la 
cursul BNR din ziua emiterii facturii. 

(10) AM va verifica realitatea, legalitatea şi conformitatea cheltuielilor efectuate de 
Beneficiar, după primirea cererii de rambursare. Verificarea se face pe baza 
documentaţiei solicitate ce însoţeşte cererea de rambursare.  

(11) AM POIM va efectua plata cererii de rambursare în contul Beneficiarului indicat în 
cererea de rambursare, conform prevederilor legale. 

 

 

Secțiunea V 
 

În conformitate cu articolul 2 alin. (3) din Condițiile Generale, la cererea beneficiarului, 
perioada de implementare a contractului de finanțare se poate prelungi, în conformitate 
cu  prevederile Ghidului Solicitantului, prin Notificare transmisă către Autoritatea de 
Management în condițiile art. 10 alin. (2) din Condițiile generale. Notificarea își produce 
efectele în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (8) din Condițiile generale. 

 

 

ANEXA 3 Măsurile de informare şi publicitate 

 

Măsurile de informare şi publicitate privind operaţiunile finanţate din instrumente 
structurale sunt definite în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene 
(CE) Nr. 1303/2013 privind stabilirea unor dispoziții comune privind FEDR, FSE, FC, FEADR 
și FEPAM, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind FEDR, FSE, FC, FEADR și 
FEPAM și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului cu modificările şi 
completările ulterioare şi a Regulamentului CE Nr. 821/2014 (art.3, art.4 și Anexa II) 
privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Acceptarea finanţării conduce la acceptarea de către Beneficiar a introducerii pe lista 
Operațiunilor în conformitate cu prevederile art. 115 alin. (2) din Regulamentul CE Nr. 
1303/2013 cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru toate mijloacele/materialele de informare și publicitate, obligatorii și opționale, 
Beneficiarii vor utiliza indicaţiile tehnice din Manualul de Identitate Vizuală pentru 
Instrumentele Structurale 2014-2020 în România. 

Reguli generale – cerinţe pentru toate proiectele 

(1) Beneficiarii sunt responsabili pentru implementarea activităţilor de informare şi 
publicitate în legătură cu asistenţa financiară nerambursabilă obţinută prin Programul 
Operaţional  Infrastructură Mare 2014-2020, în conformitate cu cele declarate în 
cererea de finanţare. 

(2) Neîndeplinirea acestor obligaţii poate avea drept consecinţă pierderea fondurilor 
alocate pentru informare şi publicitate. 

(3) Beneficiarul este de acord ca odată cu acceptarea finanţării nerambursabile, 
următoarele date să fie publicate, electronic sau în orice alt mod: denumirea 
Beneficiarului, titlul și rezumatul Proiectului, valoarea totală a finanţării, datele de 
începere şi de finalizare ale Proiectului, locul de implementare al acestuia. 

(4) Beneficiarul proiectului care nu depășește valoarea de 500.000 euro sau prin care nu 
se achiziționează un obiect fizic și nu se realizează lucrări de 
infrastructură/construcții este obligat să expună cel puțin un afiș cu informații 
despre proiect (dimensiunea minimă A3), inclusiv despre contribuția financiară din 
partea Uniunii, într-un loc ușor vizibil publicului, dar asociat operațiunii.  
Beneficiarul este obligat să expună pe durata implementării, într-un loc ușor vizibil 
publicului, în apropiere de locația proiectului/organizării de șantier, un panou 
temporar dacă: proiectul constă în finanțarea infrastructurii sau a unor construcții și 
contribuția publică la proiect depășește 500.000 euro. Beneficiarul este obligat să 
înlocuiască panourile temporare cu plăci permanente, la cel mult 3 luni după 
finalizare (încheierea fizică a acestuia). De asemenea, vor fi instalate plăci pentru 
amplasare permanentă și în cazul proiectelor în care contribuția publică depășește 
500.000 euro și proiectul constă în achiziționarea unui obiect fizic. Momentul 
finalizării operațiunii este asimilat, pentru proiectele de lucrări, cu emiterea 
documentului de recepție la terminarea lucrărilor, iar pentru cele de furnizare, cu 
momentul introducerii în gestiunea instituției a obiectelor furnizate. Pentru alte 
prevederi specifice situațiilor/detaliilor tehnice, beneficiarii vor urma indicațiile din 
Manualul de Identitate Vizuală pentru Instrumente Structurale 2014-2020 în România. 

(5) Beneficiarii sunt obligaţi să utilizeze pentru toate materialele de comunicare 
realizate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură 
Mare: sigla Uniunii Europene, sigla Guvernului României, precum şi cea a 
Instrumentelor Structurale 2014-2020, însoţite de menţiunea „Proiect co-finanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul 
Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”, după caz. Prin materiale de comunicare 
se înţelege: fluturaşi, pliante, broşuri, afişe, bannere, comunicate de presă, website-
uri, newsletters, spoturi radio-TV, inserţii în presa scrisă, standuri expoziţionale, 
autocolante, materiale promoţionale sau orice alte produse prin care este promovat 
proiectul şi rezultatele acestuia. 

(6) Publicaţiile tipărite care sunt realizate în cadrul Proiectului trebuie să menţioneze pe 
ultima copertă obligatoriu titlul programului/proiectului, editorul materialului, data 
publicării, elementele de vizibilitatea menţionate la alin. (5), precum şi textul 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”. 
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(7) Website-urile dezvoltate în cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional  
vor conţine obligatoriu pe pagina de deschidere: sigla Uniunii Europene, sigla 
Guvernului României, precum şi cea a Instrumentelor Structurale 2014-2020, textul 
“Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României” și un link către site-ul web al 
Programului Operațional , www.mfe.gov.ro, însoţit de textul: „Pentru informaţii 
detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să 
vizitaţi www.mfe.gov.ro” (textul reprezentând un link la adresa web (URL): 
http://www.mfe.gov.ro). 

(8) Bannerele expuse în acţiunile proiectelor finanţate prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare vor avea inscripţionate titlul programului/proiectului, sigla 
Uniunii Europene, sigla Guvernului României şi sigla Instrumentelor structurale 2014-
2020, precum și menţiunea „Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională/Fondul de Coeziune prin POIM 2014-2020”. 

(9) În cazul achiziţiilor de mijloace fixe achiziționate în cadrul unui proiect cofinanțat de 
UE, vor fi folosite autocolante sau plăcuțe. Prin mijloace fixe se înteleg acele obiecte 
care, conform legislației contabile naționale, depășesc valoarea de 2.500 lei și au o 
durată de viață mai mare de 1 an. Autocolantele/plăcuțele vor fi plasate pe partea 
cea mai vizibilă pentru public (dimensiune recomandată 100mm x 100mm sau pentru 
mijloace fixe mari, ex. mașini și utilaje, linii tehnologice, autovehicule de transport 
marfă, altele asemenea  – minim recomandat 200mm x 200mm) și vor conţine 
elementele obligatorii de identitate vizuală prevăzute la alin. 5. Beneficiarul va 
decide dacă se va personaliza prin autocolant sau plăcuță, în funcție de 
caracteristicile tehnice ale utilajului, dar trebuie sa aibă în vedere necesitatea ca 
autocolantul/plăcuța să fie vizibile pe durata de viață (ciclul functional) a acestuia. 
Pentru produsele cu o suprafaţă foarte mică de expunere, în care informaţiile nu ar fi 
suficient de vizibile şi inteligibile, se utilizează cel puţin sigla Uniunii Europene. 

(10) Beneficiarii sunt obligaţi să asigure o informare transparentă şi corectă a mass-media 
si a publicului larg asupra Proiectului finanţat prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare 2014-2020. 

(11) La începutul şi la finalizarea unui program/ proiect finanţat din Instrumente 
Structurale, vor fi publicate în mass media anunţuri sau comunicate de presă 
(anunţuri de presă, pe pagina web sau alte mijloace). Beneficiarii finanţărilor vor 
face dovada apariţiei comunicatelor (ştirilor rezultate) sau anunţurilor în mass media 
relevante pentru program/ proiect la prima cerere de rambursare depusă pentru 
anunțul de început al proiectului și la cererea de rambursare finală pentru anunțul de 
finalizare al proiectului. 

(12) În plus față de cele prezentate, Beneficiarul are libertatea de a utiliza orice alte 
mijloace de comunicare prezentate în MIV IS 2014-2020 în scopul promovării 
proiectului, avantajelor și rezultatelor acestuia, cât și contribuția UE. 

 
ANEXA 4 MONITORIZARE ŞI RAPORTARE 
 
(1) Beneficiarul monitorizează permanent implementarea proiectului și a rezultatelor 

acestuia și furnizează periodic către AM informații și date necesare analizării 

progresului proiectului și monitorizării programului operațional; 

(2) AM analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea 

obiectivelor, iar în cazul proiectelor de infrastructura și al celor de investiții 

productive, durabilitatea  acestora, prin: 

a. Verificare documentară: Rapoarte de progres și de sustenabilitate transmise de 

beneficiar; 

b. Verificarea datelor introduse în MySMIS/SMIS2014+;  

http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
http://www.mfe.gov.ro/
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c. Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în 

perioada de implementare a proiectului, cât şi post-implementare, pe perioada 

de durabilitate a proiectului. 

(3) Beneficiarul va transmite Rapoarte de Progres, lunar , precum şi alte informatii și date 

ori de câte ori se vor solicita în scris de AM. Aceste Rapoarte de progres au scopul de a 

prezenta în mod regulat informaţii tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării 

proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul derulării. 

(4) Transmiterea rapoartelor de progres ale Beneficiarului se va face către AM, în 10 zile 

lucrătoare de la încheierea fiecărei luni pe parcursul perioadei de implementare a 

proiectului;.  

(5) Rapoartele de progres vor conține următoarele tipuri de date și informații: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. date privind stadiul achizițiilor,  

c. date privind stadiul activităților,  

d. date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în cererea de finanțare, cu 

defalcare pe gen și categorii de regiuni, acolo unde este potrivit, 

e. date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului, 

f. date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de AM 

relevanți pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional 

g. date privind participanții FC la intrarea și ieșirea din operațiune, 

h. date privind cheltuielile efectuate de beneficiari, inclusiv previziuni ale 

cheltuielilor  

i. informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și 

acțiunile de remediere întreprinse sau necesare 

(6) Beneficiarul va transmite anual Rapoarte de Durabilitate, până la sfârșitul trimestrului 

I, pe întreaga perioadă de durabilitate  a proiectului, începând cu primul an 

calendaristic ce urmează anului în care a fost finalizată implementarea.  

(7) Rapoartele de durabilitate vor conține următoarele tipuri de date și informații privind: 

a. modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,  

b. modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor 

realizate sau achiziționate în cadrul proiectului 

c. modul în care investiția în infrastructură sau investiția productivă continuă să 

genereze rezultate. 

(8) AM verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea: 

a. colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar; 

b. analizării gradului de realizare a indicatorilor; 

c. analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la  graficul de activităţi 

stabilit prin contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor; 

d. identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, 

precum și a cazurilor de succes și bunelor practici. 

(9) Vizita AM de monitorizare pe parcursul implementării proiectului: 

a.  are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de 

management performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, 

completitudinii şi acurateţei informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de 

Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor stabiliţi prin Contractul de 

Finanţare. 

b. facilitează contactul dintre reprezentanţii AM şi beneficiari în scopul comunicării 

problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului. 
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c.  urmăreşte: 

- să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de 

Finanţare; 

- să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de 

rezolvare a acestora, precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare; 

- să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici;  

(10) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de AM pe baza Rapoartelor de 

Durabilitate întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru  a se asigura de  

sustenabilitatea proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fonduri se 

atribuie numai proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea acestora,  nu au fost 

afectate de nicio modificare , respectiv: 

a. o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de 

realizare  și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale acestora. 

b. o schimbare asupra  proprietăţii unui element de infrastructură care conferă un 

avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public. 

c. încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei eligibile. 

(11) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de 

implementare a proiectului/sediul beneficiarului și are ca scop verificarea la fața locului a 

faptului ca beneficiarul a asigurat durabilitatea  proiectului. 

(12) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza 

echipei de monitorizare a AM toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul 

neîngrădit al acesteia la documentele aferente proiectului și rezultatele declarate ca 

obţinute pe parcursul implementării. 
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TITLUL PROIECTULUI

Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul SPITALUL ORASENESC
“DR. VALER RUSSU” LUDUS

INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

NU

Lider

Este întreprinderea IMM:

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"Denumire Organizaţie:

DATE DE IDENTIFICARE

instituţii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primaruluiTipul Organizaţiei:

4323543Cod de înregistrare fiscală/CIF:

29393Număr de înregistrare la
Registrul autorităţilor publice:

Telefon/Fax:

Cod CAEN principal:

Oraş Luduş, România, Str. Bld 1 Decembrie 1918 nr. 20, , judeţul Mureş, cod poştal 545200, România

0265411889 / 0365430755

8610 - Activitati de asistenta spitaliceasca

Adresa poştală:

Data infiinţării: 30/06/2000

Înregistrat in scopuri de TVA:

Entitate de drept public:

NU

DA

spludus@gmail.comAdresa e-mail:

Pagina Web: www.spital-ludus.ro

Manager

Claudia Utiu

0735176008 / 0265411889

claudiautiu@yahoo.com

REPREZENTANTUL LEGAL AL ENTITĂŢII

Funcţie:

Nume:

Telefon/Fax:

Adresă de  e-mail:

DATE FINANCIARE

CONTURI BANCARE

Banca AdresaCod IBAN Cont Sucursala Swift

TREZORERIA REPUBLICII, nr.25, Localitate
Oraş Luduş, Cod postal:
545200,Mureş, România

RO22TREZ48021
F480101XXXX

21F4801014323543 LUDUS

TREZORERIA REPUBLICII, nr.25, Localitate
Oraş Luduş, Cod postal:
545200,Mureş, România

RO66TREZ48021
F480102XXXX

21F4801024323543 LUDUS

TREZORERIA REPUBLICII, nr.25, Localitate
Oraş Luduş, Cod postal:
545200,Mureş, România

RO61TREZ48050
4102X002881

504102X002881432354
3

LUDUS

Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

297 4,784,771.0001/01/2017 -
31/12/2017 22,387,101.00

EXERCIŢII FINANCIARE - LEI

2



Număr
mediu de
salariaţi

Active totalePerioada Cifra de
afaceri Venituri totale Capital social

subscris
Capital social

propriu Profit NET Profit în
exploatare

Venituri
cercetare

Cheltuieli
cercetare

299 8,539,702.0001/09/2019 -
31/08/2020 39,058,718.00 1,397,009.00

FINANŢĂRI

Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Donatie SC Farmacia Horvath SRLTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 834 / 01 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dezinfectant maini 3 l

Rezultate

Activităţi finanţate

3



Cod SMIS:

Donatie ISU HOREA MuresTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 06 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Masti ffp2 25 buc
Masti ffp2 20 buc
Combinezoane 30 buc
Masti ffp2 50 buc
Viziere 45 buc
Manusi examinare 100 buc
Brosura ghid COVID 1 buc
Viziere 60 buc
Combinezoane 50 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie SC Profitec SRLTitlul proiectului:

4



Nr. de înregistrare contract: 906 ,1086 / 09 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Manusi examinare 600 buc
Masti chirurgicale 300 buc
Scaner temperatura 1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Asociatia Smart StudentTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 953 / 15 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

5



Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Viziere 50 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie OAMMR MURESTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1040, 1036 / 15 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Combinezoane 100 buc
Combinezoane 100 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie DSP MURESTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 968 / 16 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

7



 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Masti ffp2 125 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Asociatia Cristi VasiliuTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1073, 1160 / 23 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

8



Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Viziere 20 buc
Combinezoane 75 buc
Masca KN95 100 buc
Viziere 50 buc
Termometru infrarosu1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie CAS MURESTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1037 / 27 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

9



Obiective

Masti KN95 30 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie SC Lord medical SRLTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1053 / 28 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Dezinfectant maini-300 ml 40 flacon

Rezultate

10



Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Protopopiatul Ortodox LudusTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1063 / 29 APR 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Masti FFp3 130 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Asociatia pentru urgente LudusTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1068 / 30 APR 2020

11



Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Filtru antibacterian 7 buc
Sistem respiratie smoothbore 20 buc
Filtru filta-guard 50 buc
Filtru clear therm 24 buc
Masca KN95 100 buc
Combinezoane 177 buc
Manusi examinare 9700 buc
Manusi nitril 3000 buc
Semimasca ffp2 60 buc
Tensiometru contec 1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Asociatia Daruieste ViataTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1112, 1113 / 07 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

12



Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Masti chirurgicale 500 buc
Combinezoane 100 buc
Masti chirurgicale 10000 buc
Masca KN95 200 buc
Ochelari protectie 100 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Parohia Ortodoxa Ludus IVTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1248 / 07 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:
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LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Halat de lucru 10 buc
Pantaloni lucru 12 buc
Halat de lucru 2 buc
Costum medical 1 buc
Bluza tunica 1 buc
Pantaloni lucru 7 buc
Bluza rever 6 buc
Stetoscop Litterman 2 buc
Cuptor cu microunde 1 buc
Tenisometru Moretti 1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Uniunea Judeteana SanitasTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 13 / 11 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Tunel decontaminare 1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Asociatia Cert TransilvaniaTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1165 / 14 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: 0.00

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67
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 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Manusi examinare 100 buc
Masti chirurgicale 100 buc
Dezinfectant 10 l
Cabina decontaminare 1 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Donatie Fildas TradingTitlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1249 / 21 MAI 2020
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Valoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar:

Rambursare efectivă:

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat.pdf

30/09/2020 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare-semnat5B5C21C8A639AC79BFE9674749A54E3206CB5628C3B82DED667762
C40C709C67

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:
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Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Masti chirurgicale 6000 buc
Masti protectie medicala 1200 buc

Rezultate

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: N/A

Informaţii înregistrare solicitare:  /

Valoarea totală proiect:

Valoare eligibilă proiect:

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb: LEI din data de

Obiective

Rezultate

Activităţi finanţate

Împrumuturi

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

01. Documentul intern privind aprobarea proiectului -semnat.pdf

30/09/2020 01. Documentul intern privind aprobarea proiectului -semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06.2 Dovada demarare includere in buget costuri proiect-semnat.pdf

30/09/2020 06.2 Dovada demarare includere in buget costuri proiect-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

07. Decizie UIP-semnat.pdf

30/09/2020 07. Decizie UIP-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

09. Declaratii manager-semnat.pdf

30/09/2020 09. Declaratii manager-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11.2. Avizare DSP-semnat.pdf

30/09/2020 11.2. Avizare DSP-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06.1 Bugetul aprobat-semnat.pdf

30/09/2020 06.1 Bugetul aprobat-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Planul de informare si publicitate-semnat.pdf

30/09/2020 10. Planul de informare i publicitate-semnatE4F53195B903C8C3917D28C8CE50B050C9E3329D84BFAA51765434
D706AF92A1

11.1 Nota fundamentare DSP-semnat.pdf

30/09/2020 11.1 Nota fundamentare DSP-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf

30/09/2020 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat092F73AFBF11053DD7C766B4EAD8E085EAC4B0BCB8B5E0A4E1959
AC588E30DEF

Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte pentru creşterea gradului de reacţie în situaţii de criză

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Mirestean Magdalena

Manager de proiectFuncţie :

Telefon : 0745116976

0365430755

magdalenaiuga@yahoo.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect
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Lechintan  Ramona Cristina

Director financiarFuncţie :

Telefon : 0745116976

0365430755

ramonalechintan22@gmail.comAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Sursa de cofinanţare

Buget de stat

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

Calitatea entităţii în proiect

Autoritate de sănătate publică

Cod CAEN relevant

SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” a fost infiintat in 30.06.2000 prin Dispozitia nr. 73/30.06.2000 emisa de DSP
Mures prin care se atesta ca Spitalul Orasenesc Ludus este unitate sanitara cu personalitate juridica aflata in subordinea DSP Mures. In
prezent, spitalul este unitate sanitara cu paturi de utilitate publica cu PJ, care furnizeaza servicii medicale, subordonat Consiliu local
Ludus, ce functioneaza in conf. cu Prevederile Legii nr. 95/2006. Unitatea este autorizata cu 216 paturi avand o zona arondata de aprox.
56.000 loc. Organele de conducere ale spitalului conf. Legii 95/2006, sunt reprezentate de CA si Managerul spitalului. Conducerea
executiva este reprezentata de CD format din: Manager – Ec. Utiu Claudia si Director financiar-contabil – Ec. Lechintan Ramona. La
nivelul spitalului, in scopul de a implementa si coordona, conduce, monitoriza si evalua toate aspectele referitoare la implementarea
proiectului s-a infiintat unitatea de implementare a proiectului (UIP) prin Decizia nr. 249 din 18.09.2020 completata de Decizia 184 din
10.06.2021 cu resurse adecvate si personal corespunzator calificat: Manager Proiect – MIRESTEAN MAGDALENA; Responsabil
Financiar - POP ROXANA CRISTINA; Responsabil Achizitii - IACOB OCTAVIAN si Responsabil tehnic – PUIA CALIN. Echipa va fi
sprijinita de o societate care va asigura managementul proiectului, astfel: urmarire grad de indeplinire a activitatilor conform graficului de
activitati al proiectului, monitorizarea din punct de vedere calitativ si cantitativ a proiectului, monitorizare activitate prestatori/furnizori
implicati in proiect; suport pentru elaborarea notificarilor, rapoartelor de progres si actelor aditionale aferente proiectului etc.

Capacitate administrativă

SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” este subordonat Consiliului Local Ludus si este o institutie publica finantata din
venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare. Veniturile proprii ale spitalului provin din sumele incasate pentru
serviciile medicale prestate pe baza de contracte incheiate cu casele de asigurari de sanatate si din alte surse, conform legii. Spitalul
primeste in completare sume de la bugetul de stat si de la bugetul local, care sunt utilizate numai pentru destinatiile pentru care au fost
alocate. O componenta importanta a sustenabilitatii proiectului este cea financiara, iar spitalul a demonstrat ca detine capacitatea de a
acoperi costuri operationale si de a sustine financiar proiecte de importanta majora pentru spital. Unitatea este in masura sa garanteze
lichiditatile necesare pentru o finantare adecvata a proiectului propus, astfel incat sa se asigure implementarea cu succes a acestuia si
functionarea in viitor, in plus fata de celelalte activitati ale unitatii, dovada fiind intreaga activitate a unitatii pana in prezent. Acest lucru se
probeaza prin bugetul aprobat / demararea procedurilor de includere in buget a cheltuielilor aferente proiectului, documente atasate la
prezentul proiect, HCL nr. 80/14.06.2021. Dupa finalizarea proiectului, unitatea va aloca anual sume pentru cheltuieli de intretineri/reparatii
echipamente medicale achizitionate prin proiect si pentru cheltuieli de functionare (utilitati, etc) ale spitalului. Toate cheltuielile asociate
exploatarii proiectului in conditii optime dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de finantare vor fi asigurate din veniturile
proprii ale spitalului.

Capacitate financiară

Spitalul asigura servicii medicale de specialitate (spitaliceasca si ambulatorie) cu 216 paturi avand scopul de a promova si mentine
sanatatea la aprox. 56.000 loc. din zona arondata. In contextul crizei COVID – 19, spitalul nu este cuprins in anexa II a OMS nr. 555/2020
dar a respectat prevederile Anexei I prin instituirea Planului de masuri al SPITALULUI ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” in
contextul epidemiei de coronavirus COVID-19. In cadrul spitalului isi desfasoara activitatea medici cu urmatoarele specialitati:, 2 boli
infectioase, 2 ATI, 3 radiologie si imagistica medicala, 3 medicina de urgenta, 6 medicina interna, 2 laborator analize medicale , 1
pneumologie, 1 neurologie, 4 chirurgie generala, 4 pediatrie, 1 anatomie patologica, care prin natura specialitatilor participa la
diagnosticarea si tratarea pacientilor suspecti COVID-19. Implementarea proiectului va fi realizata de catre o echipa constituita din agajatii
proprii ai spitalului (4 persoane) cf. Decizia nr. 249 din 18.09.2020 completata de Decizia 184/10.06.2021, astfel: MP – MIRESTEAN

Capacitate tehnică

Capacitate solicitant
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MAGDALENA; RF - POP ROXANA CRISTINA; RA - IACOB OCTAVIAN si RT – PUIA CALIN si este descris detaliat in sectinea Resurse
umane, fiind personal cu expertiza in domeniul corespunzator pozitiei ocupate in cadrul echipei interne. Echipa interna a spitalului va fi
sprijinita de expertiza externa furnizata de o societate cu experienta in implementarea proiectelor similare, societate care va asigura
managementul proiectului pe intreaga durata de implementare a acestuia. Cele 2 echipe vor conlucra pentru buna implementare a
proiectului, rolurile si responsabilitatile membrilor nu se suprapun ci se completeaza pentru realizarea unui management eficient al
proiectului.

Unitate sanitara cu paturi de utilitate publica cu PJ, furnizeaza servicii medicale si este subordonat CL Ludus, functionand in conf. cu
Prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma in dom. sanatatii, Titlul VlI-Spitalele, asigurand servicii medicale in cadrul sistemului
asigurarilor sociale de sanatate. Astfel, spitalul este o institutie publica finantata din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei
fin. iar constructiile si terenul in care functioneaza se afla in proprietatea UAT orasului  Ludus si sunt in adm. spitalului conform Hot. nr.
44/26.02.2010, nr. 101/20.04.201, nr. 257/17.12.2013 si nr. 15/27.07.2004. Capacitatea juridica ce permite implementarea proiectului
precum si cea de a intreprinde actiuni legale in sensul proiectului este reglementata in cadrul Legii 95/2006 actualizate, respectiv spitalele
publice sunt institutii publice finantate integral din venituri proprii si functioneaza pe principiul autonomiei financiare - organizarea activitatii
spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unitatii si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic
superior. Tot acest cadrul legal descris anterior probeaza capacitatea juridica si dreptul spitalului de a realiza investitia ce face obiectul
proiectului. Spitalul in calitate de institutie cu PJ, poate sa dobindeasca si sa exercite in nume propriu drepturi patrimoniale si
nepatrimoniale, sa-si asume obligatii, este titular al codului de inregistrare fiscala si al conturilor deschise la unitatile bancare si este titular
al drepturilor si obligaiilor ce decurg din contractele din care este parte, precum si din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, in
condiiile legii.

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

1. SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU”
Adresa: Bld 1 Decembrie 1918 nr. 20, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
2. Compartimente Boli Infectioase si Ingrijiri Paliative
Adresa: Str Republicii nr 72, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
3. Sectii Chirurgie Generala si CPU
Adresa: Str Republicii nr 63, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
4. Sectie Obstetrica Ginecologie, Compartiment Neonatologie, Laborator Analize
Medicale si Radiologie si Imagistica Medicala
Adresa: Str Policlinicii nr 2, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
5. Sectia Pediatrie
Adresa: Str Policlinicii nr 1, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
6. Sectia Medicina Interna
Adresa: Str Republicii nr 34, Oras Ludus, judetul Mures, Cod Postal 545200.
Imobilele sunt in proprietatea UAT Oras Ludus si in administrarea Spitalului conform Hot.
nr. 44/26.02.2010, nr. 101/20.04.201, nr. 257/17.12.2013 si nr. 15/27.07.2004

Centru

Mureş

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Oraş Luduş
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului vizeaza consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului
SARS-CoV-2 la nivelul SPITALULUI ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” prin dotarea cu echipamente si aparatura medicala,
dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente si substante pentru decontaminare si suport triaj.
Din momentul declararii starii de pandemie COVID 19, pana in prezent, in cadrul unitatii au fost internati si tratati un numar de 414 de
pacienti suspecti COVID-19 si dintre acestia 81 au fost confirmati pozitiv COVID 19. De asemenea, s-a inregistrat si un deces din cei
confirmati. Pacientii suspecti au fost internati in zonele desemnate din cadrul compartimentului de Boli Infectioase, compartimentul ATI,
sectia Pediatrie, sectia Medicina Interna, sectia Chirurgie Generala, cazurile pozitive fiind transerate la clinicile desemante COVID-19 din
Targu Mures.
Avand in vedere evolutia viruslui COVID-19 din ultimele luni, in Romania si in lume, pentru asigurarea unui tratament corespunzator
pacientilor infectati cu COVID – 19,  pentru diminuarea riscului de contaminare a personalului si a pacientilor din cadrul spitalului si pentru
limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei, proiectul propus vizeaza: 1. finantarea
achizitiilor de echipamente si aparatura medicala, de dispozitive medicale si de protectie medicala, de echipamente si substante pentru
decontaminare si suport triaj realizate pana in prezent in contextul COVID-19; 2. achizitionarea de echipamente si aparatura medicala,
pentru compartimentele si sectiile din spital, care nu detin aparatura necesara pentru a putea fi tratati pacientii COVID-19. Disponibilitatea
echipamentelor medicale in cadrul unitatii dublate de asigurarea necesarului de echipamente si substante specializate de protectie pentru
personalul medical si pacienti va asigura atat o capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/
de gestionare a crizei sanitare cat si o capacitate suplimentara de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul COVID-19.
Proiectul propus, prin obiectivul sau general, consolidarea capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea
virusului SARS-CoV-2 la nivelul SPITALULUI ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” realizat prin dotarea cu echipamente si
aparatura medicala, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente si substante pentru decontaminare si suport triaj,
necesare pentru asigurarea unui tratament corespunzator pacientilor infectati cu COVID – 19, diminuarea riscului de contaminare a
personalului si a pacientilor din cadrul spitalului si pentru limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia
asupra populatiei, va conduce la cresterea capacitatii de tratare a pacientilor cu infectie COVID – 19 in cadrul spitalului, la ridicarea
nivelului calitativ al actului medical, scaderea timpului necesar pentru diagnosticare si tratament, scaderea numarului de pacienti COVID-
19 redirectionati catre alte spitale si scaderea numarului de persoane infectate cu virusul COVID-19, astfel activitatea medicala a spitalului
va raspunde in timp util si eficient la criza COVID -19.
De asemenea, proiectul initiat de SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” prin obiectivul sau general, este in conformitate
cu prevederile Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) incadrandu-se in Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in
contextul pandemiei cauzate de COVID-19, prioritatea de investitii 9a: Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala
prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile
prestate de comunitati si Obiectivul Specific 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, investitia realizata
contribuind la cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 si implicit la protejarea sanatatii populatiei in contextul
pandemiei cauzate de COVID-19.
Oportunitatea oferita de Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 prin prezentul apel de proiecte vine in intampinarea
nevoilor spitalului de a asigura o capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare
a crizei sanitare. Asistenta financiara disponibila in cadrul acestui program de finantare reprezinta solutia optima de finantare a proiectului,
avand in vedere caracterul limitat al surselor financiare proprii si dificultatile existente in ceea ce priveste atragerea de surse externe de
finantare. Fara asistenta financiara primita prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 pentru dotarea cu echipamente
medicale si de protectie personala, spitalul nu va putea oferi o capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARSCoV-2/ de gestionare a crizei sanitare.
De asemenea, prin dotarea cu echipamente de protectie si echipamente medicale care vor fi utilizate in mod direct atat pentru prevenirea
infectarii cat si in tratarea infectarii cu COVID-19, se va imbunatati capacitatea de ingrijire si tratament a pacientilor in cadrul spitalului,
contribuindu-se la indicatorul de rezultat al POIM 2S132 - Capacitate adecvata de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul este unul calitativ: Inainte de interventia POIM: NU; Ulterior interventiei POIM:
DA. In prezent, dotarea spitalului cu echipamente medicale si de protectie este inferioara cu cerintele metodologiilor si actelor normative in
vigoare, pentru un raspuns cat mai bun la situatia de criza. Dupa implementarea proiectului, capacitatea de interventie din cadrul spitalului
va fi imbunatatita, astfel:
- prin achizitionarea computer-ului tomograf, ecografelor, aparatelor de radiologie, paturilor de terapie intensiva, monitoarelor functii vitale,
defibrilatoarelor, echipamentelor de laborator etc dorim sa ne asiguram ca aceste echipamente medicale, care de altfel sunt echipamente
de baza in actul medical complex, o parte exista la nivel de unitate, sunt suficiente cantitativ chiar si in cazul cresterii alarmante a
numarului de cazuri.
- prin achizitionarea lampilor UV si a echipamentelor de dezinfectie prin nebulizare etc dorim sa ne asiguram de o dezinfectie
corespunzatoare a tutoror spatiilor spitalului
- prin achizitionarea echipamentelor de protectie personala pentru interactiunea personalului spitalului cu pacientul suspect/confirmat
COVID-19, se doteaza spitalul cu cele 7 componente ale echipamentelor de protectie: boneta, ochelari protectie cu ventilatie indirecta,
viziera, masca FFP2 - FFP3, combinezon, manusi de unica folosinta, botosi, echipamente recomandate de Centrul National de
Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si protocolul M.S. privind infectia cu SARS CoV-2.
Obiectivul general al proiectului este o consecinta a indeplinirii obiectivelor specifice, mentionate in continuare, iar obiectivele specifice
sunt atinse ca urmare a realizarii activitatilor propuse in cadrul proiectului.
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Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dotarea cu echipamente si dispozitive medicale a spitalului
Descriere obiectiv 1: Prin proiect se va dota spitalul cu echipamente si dispozitive medicale necesare pentru asigurarea unui
tratament corespunzator pacientilor infectati cu COVID – 19: un numar de 157 de echipamente medicale in valoare de
10.699.701,78 lei / 2.214.433,91 euro

2. Dotarea cu echipamente de protectie personala pentru personalul medical si pacienti
Descriere obiectiv 2: Prin proiect se va dota spitalul cu echipamente de protectie personala pentru personalul medical si pacienti
in vederea diminuarii riscului de contaminare a personalului si a pacientilor din cadrul spitalului in valoare de 353.590,95 lei /
73.179,96 euro

3. Cresterea capacitatii de tratare si asigurarea unei capacitati adecvate de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul
SARS-CoV-2 la nivelul spitalului
Descriere obiectiv 3: Disponibilitatea echipamentelor medicale in cadrul unitatii dublate de asigurarea necesarului de echipamente
de protectie si subsante specializate de protectie pentru personalul medical si pacienti va asigura atat o capacitate adecvata de
ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare cat si o capacitate suplimentara
de ingrijire si tratament a cazurilor de infectie cu virusul COVID-19

4. Limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra populatiei
Descriere obiectiv 4: Dotarea spitalului cu echipamente si aparatura medicala specifice si necesare pentru evaluarea,
diagnosticarea si tratarea pacientilor suspecti/infectati SARS Cov-2 si cu echipamente/substante de protectie personala pentru
minimizarea riscului de infectare a personalului si a pacientilor in vederea limitarii transmiterii virusului a efectelor extrem de grave
ale acestuia asupra populatiei

Context

Epidemia de coronavirus a inceput in decembrie 2019 in centrul orasului Wuhan, China, atunci cand a aparut un grup de persoane cu
pneumonie de cauza necunoscuta si pentru care vaccinurile sau tratamentele existente nu au fost eficiente. Rata de transmitere virusului
a escaladat la jumatatea lunii ianuarie 2020, aceasta reiesind si din alte cazuri decat cele pe care China le-a raportat pana in acel
moment. Primul caz inregistrat in afara Chinei a fost pe 13.01.2020, in Thailanda iar la finalul lui ianuarie 2020 au aparut primele cazuri
inregistrate in SUA si Europa. Primul caz de coronavirus din Romania a fost confirmat in data de 26.02.2020. La data de 11.03.2020,
OMS a declarat epidemia de coronavirus PANDEMIE avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale de acea data: boala
virala COVID-19 s-a raspandit in cel putin 114 tari si a ucis, pana la acel moment cca. 600.000 de persoane. In data de 16.03.2020, avand
in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150
de tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum si declararea „Pandemiei“ de catre
OMS la data de 11.03.2020, s-a instituit stare de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei pe o durata de 30 de zile conform DECRET nr. 195
din 16.03.2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei emis de PRESEDINTELE ROMANIEI si s-au luat primele masuri
pentru spitale: limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente. Starea de urgenta s-a prelungit la
15.04.2020 cu inca 30 de zile conform DECRET nr. 240 din 14 aprilie 2020 privind prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei. In
data de 07.04.2020 intra in vigoare Ord. 555/2020 privind aprobarea Planului de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei
de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I si in
faza a II-a si a Listei cu spitalele de suport pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul SARS-CoV-2. Desi, SPITALUL
ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” nu a fost cuprins in lista spitalelor pentru pacientii testati pozitiv sau suspecti cu virusul
SARS-CoV-2, a respectat prevederile Anexei I prin instituirea Planului de masuri al Spitalului ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU”
in contextul epidemiei de coronavirus COVID-19. Planul de masuri pentru combaterea pandemiei COVID-19 a fost actualizat cu
respectarea aspectelelor procedural si reglementarilor / interne, cu celeritate ori de cate ori a fost nevoie, in armonie cu metodologiile si
actele normative in vigoare, pentru un raspuns cat mai bun la situatia de criza. Astfel, inca din luna martie a anului curent spitalul si-a
organizat linia de pretriaj epidemiologie, organizandu-se pentru combaterea pandemiei COVID-19, cu sprijinul Directiei de Sanatate
Publica Mures, a administratiei publice locale, a Consiliului Local Ludus, precum si a Departamentului pentru Situatii de Urgenta, atat in
ceea ce priveste amenajarea punctului de pretriaj, cat si aspectele procedural si reglementarile interne, actualizate cu celeritate ori de cate
ori a fost nevoie, in armonie cu metodologiile si actele normative in vigoare, pentru un raspuns cat mai bun la situatia de criza. In acest
sens, personalul Spitalului ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"a avut de gestionat cazuri suspecte de COVID-19 (si ulterior
confirmate), din judetele Mures, Bistrita- Nasaud,Cluj, Brasov si Neamt, avand o zona arondata de aproximativ 56.000 locuitori, totodata
asigurand asistenta medical pacientilor din judet cand gradul de ocupabilitate al spitalelor destinate pacientilor suspecti COVID-19 din
Targu Mures a fost depasit sau cand au fost disfunctionalitati in functionarea sectiilor din diverse motive.
Prin masurile instituite la nivel de unitate de catre conducere s-a incercat minimizarea riscurilor de infectare a personalului si a pacientilor.
Din momentul declararii starii de pandemie COVID 19, pana in prezent, in cadrul unitatii au fost internati si tratati un numar de 414 de
pacienti suspecti COVID-19 si dintre acestia 81 au fost confirmati pozitiv COVID 19. Pacientii suspecti au fost internati in zonele
desemnate din cadrul compartimentului de Boli Infectioase, compartimentul ATI, sectia Pediatrie, sectia Medicina Interna, sectia Chirurgie
Generala, cazurile pozitive fiind transerate la ci iniei Ie desemante COVID-19 din Targu Mures. Avand in vedere evolutia virusului din
ultimele luni si afluxul mare de pacienti din zona arondata s-a impus la nivel de unitate luarea unor masuri urgente de achizitionare de
echipamente de protectie necesare personalului medico-sanitar si auxiliar cat si achizitia de materiale sanitare si dezinfectanti pentru
asigurarea unei dezinfectii de nivel inalt. Avand in vedere contagiozitatea virusului si riscurile asociate tratarii pacientilor infectati cu SARS
Cov2, personalul medical trebuie sa aplice masuri de precautie suplimentare pentru a se proteja si pentru a preveni transmiterea in timpul
ingrijirilor medicale, si acest lucru este posibil asigurarandu-se necesarul de echipamente de protectie (halate, masti, manusi UF,
combinezoane, ochelari, viziere etc.). Exista multe provocari privind acest virus datorita faptului ca este o boala noua, cu un agent
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etiologic insuficient cunoscut, nu exista terapie specifica, nici vaccin, singura metoda de profilaxie fiind echipamentul de protectie. De
asemenea, unitatea ca spital care interneaza si trateaza pacientii diagnosticati pozitivi SARS-CoV-2 necesita o infrastructura
corespunzatoare pentru cazarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor care se interneaza in spital impunand-se dotarea unitatii cu
echipamente medicale specifice acestei boli in vederea asigurarii unor servicii medicale de calitate pacientilor suspecti/confirmati cu
virusul SARS –CoV-2. In vederea limitarii transmiterii virusului este necesara izolarea pacientilor in spital si diagnosticarea prin testare a
unui numar cat mai mare dintre cei infectati, aceste lucruri necesitand dotari specifice, motiv pentru care este nevoie si de echipamente
medicale speciale pentru asistarea bolnavilor si diagnosticarea lor.
Realizarea proiectului propus, vine in intampinarea nevoilor spitalului in contextul actual, evolutia virusului fiind una ingrijoratoare,
inregistrandu-se in Romania, in data de 29.09.2020, 125.414 cazuri de infectare din care 1.817 in judetul Mures. Astfel, in vederea
consolidarii capacitatii de reactie la criza de sanatate publica cauzata de raspandirea virusului SARS-CoV-2, la nivelul spitalului se impune
finantarea pentru achizitionarea de echipamente si aparatura medicala, dispozitive medicale si de protectie medicala, echipamente si
substante pentru decontaminare si suport triaj astfel: valoarea echipamentelor medicale achizitionate CV2 – 10.699.701,78 lei /
2.214.433,91 euro;  valoarea echipamentelor de protectie personala achizitionate CV1– 353.590,95 lei / 73.179,96 euro. Echipamentele si
materialele vor fi achizitionate strict pentru SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” si vor fi amplasate/utilizate in
compartimentele de Boli Infectioase si ATI, sectia Pediatrie, sectia Medicina Interna, sectia Chirurgie Generala, dar si in celelalte sectii si
compartimente ale spitalului din locatiile Bld 1 Decembrie 1918 nr. 20, Oras Ludus, Str Republicii nr 72, Oras Ludus, Str Republicii nr 63,
Oras Ludus, Str Policlinicii nr 2, Oras Ludus, Str Policlinicii nr 1, Oras Ludus si Str Republicii nr 34, Oras Ludus. Astfel, prin proiect se
propune finantarea spitalului cu:
1. 157 echipamente medicale pentru compartimentele de Boli Infectioase si ATI, sectia Pediatrie, sectia Medicina Interna, sectia Chirurgie
Generala, dar si in celelalte sectii si compartimente ale spitalului in valoarea de 10.699.701,78 lei / 2.214.433,91 euro
2. Echipamente de protectie personala achizitionate in valoare de 353.590,95 lei / 73.179,96 euro.
Avand in vedere evolutia pandemiei din prezent si situatia existenta din spital -  nu se detine aparatura necesara/suficienta pentru a putea
fi tratati pacientii COVID-19, dotarea cu aparatura si echipamente medicale este necorespunzatoare datorita uzurii morale si fizice,
performantelor slabe, precum si cu lipsa unor echipamente/aparatura medicala, necesare pentru investigatii de calitate, efectuate in timpul
cel mai scurt, toate aceste investitii sunt necesare pentru a imbunatatii capacitatea de raspuns a Spitalului ORASENESC LUDUS “DR.
VALER RUSSU” la criza COVID -19 si pentru limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2 precum si a efectelor extrem de grave ale
acestuia asupra populatiei.

Justificare

In data de 11.03 2020, in urma evaluarilor efectuate a situatiei generate de COVID-19 la nivel mondial OMS a declarat Pandemie iar in
data de 16.03.2020, a fost emis Decretul nr.195 al Presedintelui Romaniei privind instituirea starii de urgenta, urmand ca in data de
14.04.2020, Presedintele Romaniei sa emita Decretul nr. 240, prin care a fost prelungita starea de urgenta pe teritoriul Romaniei, pentru
inca 30 de zile. In data de 03.04.2020, a fost emis OMS nr. 555, cu modificarile si completarile ulterioare, ordin ce prevede, printre altele: -
anexa 1 Planul de masuri pentru pregatirea spitalelor in contextul epidemiei de coronavirus COVID- 19, plan ce cuprinde atat masuri
pentru spitalele care asigura asistenta medicala pacientilor testati pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 in faza I, faza a ll-a si a celor suport dar
si masuri pentru pregatirea spitalelor pentru asigurarea ingrijirii pacientilor, asigurarea aprovizionarii prin procedura de urgenta cu
medicamente, materiale sanitare, echipamente individuale de protectie, reactivi, atunci cand nu exista contracte de aprovizionare in
derulare, a triajului epidemiologie, a identificarii pacientilor COVID-19/ suspectati COVID -19. In prezent, fata de 11.03.2020, cand OMS a
declarat Pandemie cu virusul SARS-CoV-2 la nivel mondial, numarul persoanelor infectate a crescut enorm, la aprox. 33,8 mil. infectati
(evolutia virusului in Romania este si ea una ingrijoratoare inregistrandu-se, in data de 29.09.2020, 125.414 cazuri de infectare din care
1.817 in jud. Mures) in ciuda tuturor masurilor luate de combatere a raspandirii virusului, consecintele asupra sanatatii dar si sociale si
economice fiind majore, ceea ce dovedeste inca o data gravitatea efectelor virusului SARS-CoV-2 cu care ne confruntam. In contextul
crizei COVID – 19, inca din luna martie a anului curent, spitalul si-a organizat linia de pretriaj epidemiologie, organizandu-se pentru
combaterea pandemiei COVID-19, cu sprijinul DSP Mures, a administratiei publice locale, precum si a DSU, atat in ceea ce priveste
amenajarea punctului de pretriaj, cat si aspectele procedural si reglementarile interne, actualizate cu celeritate ori de cate ori a fost nevoie,
in armonie cu metodologiile si actele normative in vigoare, pentru un raspuns cat mai bun la situatia de criza, astfel: organizarea triajului
epidemiologie al pacientilor; organizarea triajului epidemiologie al angajatilor; reorganizarea unor sectii si a circuitelor in scopul eliminarii
intersectarii si contactului intre
pacientii suspecti COVID - 19 si cei cu alte afectiuni, in special in Sectia Medicina Interna cu compartiment ingrijiri Paliative si
Compartiment Boli Infectioase; stabilirea zonelor de risc: zona verde (zona de echipare); zona portocalie (zona de dezechipare) si zona
rosie zona rosie (izolatoarele - in CPU, Compartimentul de Boli Infectioase, Seetiile de Chirurgie Generala , Sectia de Pediatrie si Sectia
de Obstretica-Ginecologie). Din momentul declararii starii de pandemie COVID 19, pana in prezent, in cadrul unitatii au fost internati si
tratati un nr. de 414 de pacienti suspecti COVID-19 si dintre acestia 81 au fost confirmati pozitiv, inregistrandu-se si 1 deces. Pacientii
suspecti au fost internati in zonele desemnate din cadrul compartimentului de Boli Infectioase, compartimentul ATI, sectia Pediatrie, sectia
Medicina Interna, sectia Chirurgie Generala. Pe langa aceste compartimente restul structurilor spitalului participa la intregirea actului
medical. De asemenea, cand patologia coexistenta a acestor bolnavi a necesitat si consult de alta specialitate, medicii din unitate au fost
echipati si au asigurat continuitatea actului medical. in cadrul spitalului isi desfasoara activitatea , 2 medici specialitatea boli infectioase, 2
medici specialitatea ATI, 3 medici specialitatea radiologie si imagistica medicala, 3 medici specialitatea medicina de urgenta, 6 medici
specialitatea medicina interna, 2 medici specialitatea laborator analize medicale, 1 medic specialitatea pneumologie, 1 medic specialitatea
neurologie, 4 medici specialitatea chirurgie generala, 4 medici specialitatea pediatrie, 1 medic specialitatea anatomie patologica, care prin
natura specialitatilor participa la diagnosticarea si tratarea pacientilor suspecti COVID-19 si care au pregatirea necesara sa utilizeze
echipamentele medicale pe care le solicitam spre achizitionare. In prezent, la nivel de unitate nu se detine aparatura necesara/suficienta
pentru a putea fi tratati pacientii COVID-19 si pentru a face fata afluxului de pacienti. Astfel, problemele cu care s-a confruntat spitalul
pana in prezent au fost deficitul de aparatura necesara in actul medical al pacientilor si aparatura uzata existenta. Neexistand aparatura
necesara la nivel de unitate nu se poate presta servicii medicale de calitate pacientilor suspecti/confirmati cu virusul SARS –CoV-2. Prin
achizitionarea computer-ului tomograf, ecografelor, aparatelor de radiologie, paturilor de terapie intensiva, monitoarelor functii vitale,
defibrilatoarelor, echipamntelor de laborator etc dorim sa ne asiguram ca aceste echipamente medicale, care de altfel sunt echipamente
de baza in actul medical complex, o parte existand la nivel de unitate, sunt suficiente cantitativ chiar si in cazul cresterii alarmante a
numarului de cazuri. Totodata prin achizitionarea lampilor UV si a echipamentelor de dezinfectie prin nebulizare etc dorim sa ne asiguram
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de o dezinfectie corespunzatoare a tutoror spatiilor spitalului.
Desi, cu sprijinul Consiliului Local Ludus si a donatorilor privati, s-a reusit detinerea de suficiente materiale si substante de protectie
adecvate (pentru o perioada relativ scurta de timp) pentru gestionarea cazurilor suspecte/confirmate de COVID-19 si s-au primit cateva
echipamente necesare pentru actul medical (Tensiometru, Termometru infrarosu, Cabina decontaminare, Scaner temperatura, Stetoscop,
Tunel decontaminare etc), acestea sunt insuficiente pentru a face fata afluxului mare de pacienti, mai mult spitalul este pavilionar, flecare
sectie este situata in alta locatie la distanta unele fata de altele si fata de laboratorul de analize medicale si radiologie si imagistica
medicala.  In acest context, spitalul necesita finantarea dotarii cu echipamente medicale pentru prestarea de servicii medicale pacientilor
suspecti/confirmati cu virusul SARS-CoV 2, astfel: 157 de echipamente medicale in valoare de 10.699.701,78 lei / 2.214.433,91 euro.
Conform recomandarilor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile si protocolului M.S. privind infectia cu
SARS CoV-2 pentru interactiunea personalului spitalului cu pacientul suspect/confirmat COVID-19, sunt necesare urmatoarele 7
componente ale echipamentelor de protectie: boneta, ochelari protectie, viziera, masca FFP2 - FFP3, combinezon, manusi de U.F.,
botosi. Pentru activitatea de preventie, evaluare, diagnosticare, tratare a bolnavilor diagnosticati SARS Cov-2 si organizarea spatiilor si a
circuitelor functionale in conformitate cu normele sanitare, este necesara finantarea dotarii spitalului cu substante pentru decontaminare /
biocide necesare. Astfel, spitalul necesita finantarea dotarii cu echipamente de protectie in valoare de 353.590,95 lei / 73.179,96 euro.
Avand in vedere ca spitalul se confrunta, in momentul de fata, cu situatia in care dotarea cu aparatura si echipamente medicale este
necorespunzatoare datorita uzurii morale si fizice, performantelor slabe, precum si cu lipsa unor echipamente/aparatura medicala,
necesare pentru investigatii de calitate, efectuate in timpul cel mai scurt si ca limitarea raspandirii virusului, precum si a efectelor extrem
de grave ale acestuia asupra populatiei presupune dotari corespunzatoare dublate de asigurarea necesarului de echipamente si
substante de protectie pentru personalul medical si pacienti, se impune finantarea spitalului pentru dotarea cu echipamente medicale si de
protectie in vederea asigurarii unui raspuns in timp util si eficient al unitatii la criza COVID – 19. Necesitatea investitiei este intarita si de
faptul ca, desi spitalul este un spital NONCOVID a fost nominalizat de DSP, datorita compartimentului de Boli Infectioase, de a primii
persoanele suspecte dirijate prin DSP precum si cele care sunt trimise de sectiile spitalului care se prezinta in zonele de triaj, iar in
contextul actual putem sa fim nominalizati de a prelua cazuri confirmate pozitiv in Compartimentul Boli Infectioase si Sectia Medicina
Interna la nevoie, precum si in CPU cazurile urgente si in compartimentul ATI chiar cazuri critice sau cazuri fara COVID in stare grava
preluate de la spitalele din faza I sau II si suport cand acestea nu mai fac fata afluxului de pacienti infectati.
In plus, proiectul propus prin investitiile sale, indeplinsete cerintele aferente modulelor specificate in legislatia UE in domeniul protectiei
civile (Decizia 1313/2013/UE si 2014/277/UE) prin existenta unui regulament propriu privind securitatea si sanatatea in munca in cadrul
institutiei si spitalul isi asuma faptul ca persoanele din grupul tinta au fost informate despre obligativitatea de a furniza datele lor personale,
cu respectarea dispozitiilor legale.
La prezenta sectiune se ataseaza prezentarea detaliata a necesitatii investitiilor si complementaritatea cu echipamente similare
achizionate din alte surse / primite prin alte achizitii.
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Grup ţintă

Grupul tinta este reprezentat de populatia Romaniei

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" unitate care asigura servicii medicale de specialitate (spitaliceasca si
ambulatorie) cu 216 paturi are scopul de a promova si mentine sanatatea la aprox. 56.000 locuitori din zona arondata, locuitori care au
nevoie de servicii medicale de specialitate si de tratament corespunzator in cazul suspectarii/ infectarii cu COVID – 19

Sustenabilitate

Dupa finalizarea proiectului, spitalul va aloca anual sume pentru cheltuieli de intretineri/reparatii echipamente medicale achizitionate prin
proiect, in vederea asigurarii utilizarii optime a acestora  si dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de finantare.
Pentru a asigura utilizarea optima a echipamentelor achizitionate, mai exact a aparaturii medicale solicitate spre finantare, unitatea va
avea in vedere respectarea unor masuri specifice, precum:
- urmarirea in timp a utilizarii echipamentelor propuse prin proiect conform specificatiilor, atat in perioada acoperita de garantia de buna
executie, cat si ulterior.
- incheierea contractelor de service post-implementare pentru echipamentele medicale, unde este necesar;
- asigurarea costurilor ocazionate de operarea si intreţinerea echipamentelor medicale achizitionate prin proiect după finalizare din bugetul
proprii.
Managerul spitalului se va asigura prin masurile tehnico-organizatorice luate atat la momentul contractarii echipamentelor din cadrul
proiectului cat si pe intreaga perioada de operare a proiectului ca acestea vor ramane in stare de functionare contribuind la asigurarea
obtinerii unor performante maxime.

Descriere/Valorificarea rezultatelor
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Pe perioada de utilizare a echipamentelor achizitionate, se vor avea in vedere masuri de:
Mentenanta PREVENTIVA – consta in interventii sistematice regulate, ce are ca scop asigurarea unei functionari corecte a
echipamentelor prin: activitati de intretinere, reparatii curente, specifice fiecarui tip de echipament, acolo unde si daca este cazul.
Mentenanta preventiva presupune controale periodice, revizii la intervale stabilite de normative sau producatori, schimburi de materiale
consumabile, acolo unde sunt specificate.
Mentenanta CORECTIVA – consta in interventii ca urmare a unor defectari usoare, accidentale, avand ca scop restabilirea capacitatii de
functionare a echipamentelor.
Mentenanta corectiva se impune pentru remedierea imediata a unei defectiuni aparuta accidental. Principalele activitati constau in
repararea sau inlocuirea pieselor defecte.
MASURILE PLANIFICATE PENTRU EVIDENTA DISTRIBUIRII ECHIPAMENTELOR DE PROTECTIE CATRE UTILIZATORII FINALI:
Achizitia echipamentelor de protectie pe tip de echipament se solicita prin referate de necesitate intocmite de persoanele desemnate de
conducerea unitatii sanitare/ sefii de sectie si compartimente aflate in structura spitalului.
La stabilirea necesarului lunar se are in vedere recomandarile MS de utilizare a echipamentelor de protectie, respectiv:
- tipul de echipament medical atunci cand se ofera ingrijiri pacientilor suspecti COVID -19, care variaza in functie de situatie si de
activitatea desfasurata;
- personalul medical implicat direct in ingrijirea pacientilor care impune asigurarea suplimentara de echipamente medicale de protectie;
- structura de personal din fiecare sectie si compartiment medical;
Fiecare sef de sectie (persoana desemnata) sau compartiment medical al unitatii sanitare, intocmeste un necesar de echipamente de
protectie medicala pentru personalul medical respectiv, ce poate fi analizat inainte de eliberarea acestora si distribuirea lor catre
personalul medical, in functie de regulile interne.

Entitatile cu care se incheie anual acorduri institutionale (contracte) pentru asigurarea bunei functionari a investitiei dupa darea acesteia in
exploatare vor fi, in continuare:
- Ministerul Sanatatii – va aloca anual sumele necesare prin contractul incheiat cu Directia de Sanatate Publica; acestea vor acoperi
cheltuielile: de personal, medicamente, reactivi si materiale sanitare, bunuri si servicii pentru intretinerea si functionarea echipamentelor
medicale (service, piese de schimb, verificare);
- Casa de Asigurari de Sanatate – spitalul incheie anual contract pentru serviciile medicale furnizate asiguratilor pentru acoperirea unor
cheltuielile, inclusiv pentru compartimentele/sectiile vizate de proiect;
- furnizori de echipamente: in perioada de garantie a echipamentelor vor fi efectuate activitati de mentenanta  de catre furnizorii
echipamentelor pe baza reviziilor planificate asumate inca de la momentul ofertarii echipamentelor; in perioada post-garantie, prin grija
personalului spitalului, se vor incheia contracte de service cu operatori economici calificati.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

In prezent, spitalul are in derulare contracte pentru intretinere si reparare aparatura medicala, dupa urmeaza: Ctr mentenanta nr.
18/16.04.2021 cu ANTISEL RO SRL, Ctr mentenanta nr. 19/16.04.2021 cu ANTISEL RO SRL, Ctr de service si intretinere nr.
20/22.04.2021 cu CLINI-LAB SRL, Ctr. de service nr. 59/29.04.2021 cu Danson SRL pentru ecografe, Ctr de service nr. 1087/14.04.2021
cu MEDICLIM SRL, Ctr. nr  29/26.04.2021 cu MEDITEHNO SRL pentru servicii, mentenanta si reparatii aparatura medicala si Ctr. nr
21/26.04.2021 cu MEDROM MEDICAL SYSTEM SRL pentru asistenta tehnica, interventie si revizie echipamente. Astfel, in perioada de
garantie a echipamentelor achizitionate prin proiect vor fi efectuate activitati de mentenanta  de catre furnizorii echipamentelor pe baza
reviziilor planificate asumate inca de la momentul ofertarii echipamentelor iar in perioada post-garantie, prin grija personalului spitalului, se
vor incheia contracte de service cu operatori economici calificati.

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Transferabilitatea rezultatelor

Una din principalele preocupari actuale ale unitatii este asigurarea sustenabilitatii si transferabilitatii rezultatelor proiectului, o prima actiune
constand in diseminarea cat mai larga a acestora. Experienta acumulata prin implementarea proiectului va fi ulterior integrata in strategia
institutiei privind investitiile viitoare si valorificata pentru accesarea ulterioara a unor proiecte similare in cadrul altor programe nationale si
europene. Transferul rezultatelor proiectului se va realiza atat catre diversi factori de decizie cat si catre alte organisme, potentiali
beneficiari ai unui astfel de proiect.

Relevanţă

Proiectul initiat de SPITALUL ORASENESC LUDUS “DR. VALER RUSSU” prin obiectivul sau general, este in conformitate cu prevederile
Programul Operational Infrastructura Mare (POIM) incadrandu-se in Axa Prioritara 9: Protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei
cauzate de COVID-19, prioritatea de investitii 9a: Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate, promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati si
Obiectivul Specific 9.1: Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, investitia realizata contribuind la cresterea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 si implicit la protejarea sanatatii populatiei in contextul pandemiei cauzate de COVID-
19 si relevant pentru Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

NA

25



Aria prioritară SUERD

NA

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

Riscuri

Detaliere riscuri

Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1.

EGALITATE DE ŞANSE

Principiul egalitatii de gen a fost integrat in proiect prin asigurarea echilibrului de gen in cadrul echipei de management si implementare a
proiectului prin includerea a 2 femei in cadrul echipei care vor fi remunerate in aceleasi conditii cu personalul de sex masculin si
desemnarea personalului pentru proiect ofera sanse egale tuturor categoriilor de persoane.
In prezent, unitatea promoveaza principiul egalitatii de gen prin:
- integrarea in regulamentul intern a unor reguli de respectare a acestui principiu - Capitolul II ;
- in structura de personal a solicitantului se asigura echilibrul de gen prin angajarea de personal de sex feminin, care lucreaza si este
remunerat in aceleasi conditii cu personalul de sex masculin;
- politica de personal a solicitantului vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de performanta profesionala fiind
singurele care determina nivelul de remunerare al angajatilor.
Atat pentru activitatea din prezent cat si pentru implementarea proiectului, unitatea a luat in considerare respectarea prevederilor egalitatii
de gen in concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege 202/2002, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii etc) cat si cu
cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva 2000/78/CE, Directiva 2010/41/UE, Directiva 2006/54/CE, Directiva
2004/113/CE). De asemenea, legislatia aplicabila privind egalitatea de gen va fi respectata si in elaborarea criteriilor din documentatia de
achizitie.

Egalitate de gen

Unitatea a identificat potentialele aspecte legate de discriminare in contextul proiectului, in special in sensul prezentei unui numar scazut
de persoane din categorii defavorizate angajate si va implementa mecanisme adecvate de rezolvare a lor, astfel:
- angajarea personalului va oferi sanse egale tuturor categoriilor de persoane;
- in cadrul procedurilor de achizitie derulate pentru implementarea activitatilor proiectului, vor fi respectate principiile accesului neingradit,
liberei concurente, transparentei si tratamentului egal atat in organizarea procedurilor cat si la atribuirea contractelor, respectandu-se leg.
in domeniu;
- selectia prestatorilor de servicii sau furnizorilor de bunuri/servicii – produsele/serviciile furnizate nu vor prezenta risc de excluziune
sociala pentru anumite categorii de persoane.
In prezent, unitatea promoveaza principiul nediscriminarii prin:
- integrarea in RI a unor reguli de respectare a acestui principiu – Cap. II;
- politica de personal a unitatii vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de performanta profesionala fiind singurele
care determina nivelul de remunerare al angajatilor
Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, unitatea a luat in considerare respectarea prevederilor nediscriminarii in
concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, OG 137/2000 Art. 2.1, Lege nr. 448/2006, Codul Muncii etc.) cat si cu
cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Carta drepturilor fundamentale a UE, Tratatul UE, Conventia ONU, Directiva
2000/43/CE/2000). De asemenea, legislatia aplicabila privind principiul nediscriminarii va fi respectata si in elaborarea criteriilor din
documentatia de achizitie.

Nediscriminare

Principii orizontale
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Unitatea a identificat potentialele aspecte legate de accesibilitatea persoanelor cu dizabilitati, in special in sensul accesibilitatii reduse a
persoanelor cu dizabilitati la serviciile, spatiile si infrastructura care sunt destinate, furnizate sau deschise publicului, si va implementa
mecanisme adecvate de rezolvare a lor: informatiile de pe site vor fi exprimate intr-un limbaj simplu, usor de inteles (vor include si
pictograme) pentru a fi mai usor de inteles.
In prezent, unitatea promoveaza principiul prin:
- integrarea in regulamentul intern a unor reguli de respectare a acestui principiu - Capitolul II;
- politica de personal a unitatii vizeaza acordarea de sanse egale tuturor angajatilor, criteriile de performanta profesionala fiind singurele
care determina nivelul de remunerare al angajatilor
- infrastructura din prezent a unitatii integreaza elemente pentru accesul persoanelor cu dizabilitati -     6 rampe de acces pt persoane cu
dizabilitati si 2 lifturi in cladirea ambulatoriului.
Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea proiectului, unitatea a luat in considerare respectarea prevederilor accesibilitatii
persoanelor cu dizabilitati in concordanta atat cu prevederile legislatiei nationale (Constitutie, Lege nr. 448/2006, Conventia ONU, Legea
nr. 221/2010, NP 051-2012, Codul Muncii etc) cat si cu cele ale cadrului legislativ de la nivel european (Tratatul UE, Directiva
2000/78/CE) si conceptului de accesibilitate definit in „Strategia europeana a dizabilitatii 2010 - 2020 - Reinnoirea angajamentului catre o
Europa fara bariere”.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

NA

Schimbări demografice

DEZVOLTAREA DURABILĂ

NA

Poluatorul plăteşte

NA

Protecţia biodiversităţii

Atat in activitatea din prezent cat si in implementarea si derularea proiectului, unitatea va respecta OMS 1226 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati  medicale  si  a Metodologiei  de  culegere  a  datelor pentru baza nationala
de date privind deseurile rezultate din activitati medicale. In acest sens spitalul are incheiate urmatoarele protocoale/contracte:
1. Contract de prestari servicii incheiat cu STERIYCLE ROMANIA SRL cu nr. 38/29.04.2021 pentru colectarea, transportul, procesarea si
eliminarea deseurilor periculoase
2. PROCEDURA DE SISTEM  privind gestionarea, colectarea diferentiata, transportul si eliminarea deseurilor PS – 025 cu nr.
1978/19.02.2020
Proiectul aplica principiile dezvoltarii durabile prin achizitionarea de echipamente nepoluante si utilizand eficient si rational resursele.
Activitatile ce se vor desfasura in cadrul proiectului nu vor avea impact negativ asupra mediului inconjurator iar prin proiect se
achizitioneaza echipamente care respecta legislatia romaneasca si internationala in vigoare privind protectia mediului. Proiectul prevede
masuri de imbunatatire a calitatii mediului inconjurator si de crestere a eficientei energetice prin achizitionarea de echipamente noi si de
ultima generatie care sunt mai eficiente energetic cu consum minim de energie si care au integrate tehnologie LED

Utilizarea eficientă a resurselor

NA

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

NA

Rezilienţa la dezastre

Valoarea de investitie este reprezentata de:
- Cheltuieli eligibile - 11.154.649,03 lei
- Cheltuieli altele decat cele eligibile - 8.802,00 lei
Proiectul propus vizeaza urmatoarele tipuri de investitii eligibile:
1. Echipamente medicale – 10.699.701,78 lei
2. Echipamente de protectie personala - 353.590,95 lei
3. Informare si promovare proiect - 5.438,30 lei
4. Audit financiar extern - 47.600,00 lei

Descrierea investiţiei
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5. Consultanta pentru elaborare si implementare proiect - 48.318,00 lei
Proiectul propus vizeaza urmatoarele tipuri de investitii neeligibile:
1. Consultanta pentru elaborare si implementare proiect - 8.802,00 lei

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

02. Anexa 10 Lista investitii-semnat.pdf

30/09/2020 02. Anexa 10 Lista investitii-semnatBA87C0405898A4BC8588163A0258629B0109E8782B45F20049AC838A
4DA602F7

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Nr. 1.0002S130 - Entităţi publice dotate / sprijinite pentru gestionarea
crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2

Euro 73,179.960CV1 - Valoarea echipamentelor de protecţie personală
achiziţionate

Euro 2,214,433.910CV2 - Valoarea echipamentelor medicale achiziţionate

Indicatori prestabiliţi

Indicatori suplimentari proiect

Componenta 1

Indicatori suplimentari de realizare Separatorul de zecimale este caracterul "." (punct)

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

lDezinfectant Terralin protect 5l 150.000

kgDezinfectant Perform cutie 900 g 4.500

lDezinfectant Desmanol Pure 1l 80.000

lDezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l 25.000

lDezinfectant  Gigazyme 5l 30.000

cutie 250
tableteDezinfectant  tablete - 250 tablete 120.000

bucDezinfectant  tablete - 200 tablete 9,600.000

lDezinfectant la rece 10.000

lDezinfectant la rece 5.000

cutie 150
bucServetele dezinfectante 150 cutie 25.000

lDezinfectant Oxidice air B 10.000

lDezinfectant Terralin protect 5l 50.000

lDezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l 10.000

cutie 150
bucServetele dezinfectante 150 cutie 10.000

lDezinfectant Oxidice air B 15.000

cutie 250
tableteDezinfectant  tablete - 250 tablete 60.000

lDezinfectant Desderman Pure 1l 10.000
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

cutie 150
bucServetele dezinfectante 150 cutie 80.000

lDezinfectant Gycazyme 2 l 10.000

Dezinfectant
Perform

cutie 900 g

Dezinfectant Perform cutie 900 g 8.000

cutie 250
tableteDezinfectant  tablete - 250 tablete 50.000

lDezinfectant Terralin protect 2l 30.000

lDezinfectant Desderman Pure 1l 20.000

bucDezinfectant Capsule filtrante 2.000

bucDezinfectant Capsule filtrante 2.000

bucSistem aspiratie circuit inchis 30.000

bucPipe 20.000

bucMandren intubatie 5.000

bucSistem resuscitare nou nascut 5.000

bucTubulatuta UF 4.000

bucSort impermeabil 50.000

bucHalat UF 500.000

bucHalat protectie 100.000

setLenjerie pat UF 600.000

bucMasca de protectie 1,900.000

bucSistem de sterilizare 3.000

bucAcumulator pentru defibrilator 1.000

bucPriza medicala aercomprimat si debitmetru 1.000

bucSistem oxigenoterapie 20.000

bucFiltru antimicrobian/antiviral 300.000

bucViziera 400.000

lAlcool etilic 95-96% bidon 5l 50.000

bucCircuit anestezie in Y cu balon respiratie 50.000

bucFiltru hepa pentru purificator 2.000

lDezinfectant Apa oxigenata 3% FL 200 ML 100.000

lAlcool etilic 100% 46.000

lAlcool etilic 96% 11.000

setBotosei protectie 200.000

bucMasca protectie KN 95 600.000

bucMasca medicale 5,000.000

bucMasca oxigen cu filtru 100.000

bucFiltru antibacterian 20.000

bucTub compatibil cu casca pentru cap 4.000

bucViziera 400.000

bucHalat chirurgical protectie 240.000

bucSemimasca FFP2 250.000

bucMasca medicala 500.000

bucSistem aspiratie circuit inchis 20.000
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

setSet electrozi defibrilato 2.000

bucHalat UF 1,000.000

bucBotosei inalti din material netesut 200.000

bucBotosei - Protectori incaltaminte 5,000.000

bucBoneta 6,000.000

bucDezinfectant  tablete - 200 tablete 8,000.000

lDezinfectant Desderman Pure 1l 100.000

lDezinfectant NOCOLYSE 5.000

bucGliderite rigid stilet 2.000

bucMasca chirurgicala faciala 3 pliuri 5,000.000

bucViziere de protectie 200.000

bucMasca KN95/FFP2 400.000

bidon 10 lDezinfectant Mikrozid AF liquid- 10 l 10.000

kgGlicerina 7.000

cutie 250
tableteDezinfectant  tablete - 250 tablete 48.000

lDezinfectant Oxidice air B bidon 5L 25.000

lAlcool sanitar - 500 ml 252.000

bucMasca protectie FFP2 KN95 1,500.000

bucCapelina tip cosmonaut 3,000.000

bucHalat impermeabil  UF 2,000.000

bucSort de protectie UF 1,800.000

bucHalate chirurgicale sterile 1,000.000

bucApirator medical 1.000

lDezinfectant Desderman Pure 1l 50.000

cutie 150
bucServetele dezinfectante 150 cutie 60.000

bucServetele dezinfectante 150 cutie 6,000.000

cutie 250
tableteDezinfectant  tablete - 250 tablete 204.000

cutie 900gDezinfectant Perform cutie 900 g 24.000

lDezinfectant Terralin protect 5l 250.000

lDezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l 50.000

lDezinfectant Oxidice air B bidon 5L 75.000

bucMasca chirurgicala cu elastic 1,000.000

bucMasca chirurgicala cu elastic 1,000.000

bucDefibrilator 1.000

bucSet pedale defibrilare 8.000

bucBaterie originala 3.000

DefibrilatorDefibrilator 1.000

bucMontor functii vitale 1.000

bucAspirator secretii 1.000

setCasca/cort terapie 12.000

bucHalat chirurgical ranforsat steril 200.000
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Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

bucVideolaringoscop 2.000

bucHota microbiologica 1.000

bucVentilator 1.000

bucComputer tomograf 1.000

bucEcograf doppler portabil cu două sonde 2.000

bucAparat de radiologie mobil, cu braţ in C 1.000

bucAparat de radiologie digital mobil 1.000

bucPat terapie intensiva 5.000

bucAparat radiologie digital fix 1.000

bucMonitoare funcţii vitale cu capnograf 9.000

bucDefibrilator manual cu padele 3.000

bucAnalizor automat de imunologie 1.000

bucAnalizor automat de biochimie 1.000

bucAnalizor automat de hematologie 1.000

bucAutoclav cu uscare capacitate 50 l 1.000

bucAutoclav sterilizare capacitate 50 l 1.000

bucAspirator de fum 1.000

bucLampă cu lumină ultraviolet portabilă 360 15.000

bucBrancard mobil 1.000

bucTarga radiotransparenta 1.000

bucSistem Pacs cu utilizatori nelimitaţi 1.000

bucAparat EKG mobil 2.000

bucElectrocardiograf 12 canale 3.000

bucAutoclav sterilizare cu abur saturat 100 I 1.000

bucAspirator portabil secreţii 10.000

bucBronhoscop fexibil 1.000

bucLaparoscop ginecologic 1.000

bucElectrocauter chirurgical 1.000

bucIncubator nou- născuţi 2.000

bucMasa radianta de reanimare neonatala 2.000

bucAparat vizualizare vene 1.000

bucAparat ventilaţie mecanica 1.000

bucPaturi cu reglare electrica 20.000

bucAparat pentru dezinfectia / sterilizarea paturilor 1.000

bucElevator hidraulic electric ridicare bolnavi 2.000
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Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 957670327

Titlul achiziţiei: Tablete clorigene-jaclor-ambalaj cutie 250 tablete  DA25425422 /03.04.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24311900-6 - ClorCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,942.08 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Aprilie 2020

3 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3217796698

Titlul achiziţiei: Defibrilator defimonitor primedic XD110-bifazic+pacer  Set electrozi defibrilare originali nihon kohden
cod P-740K-pentru aed 2100K  Baterie originala cardiolife aed 2100K-30V 1.4H-model X216A
DA25359293

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

31440000-2 - Baterii , 33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 38,103.80 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

24 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 25 Martie 2020

25 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 942031338

Titlul achiziţiei: Halat  protectie vizitator unica folosinta 15gr, produs in Romania, calitate superioara,   DA25594999

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 8,092.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

19 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Plan de achiziţii
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Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2391863631

Titlul achiziţiei: Botosei inalti din material netesut TNT 60gr/mp  DA25596017

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,360.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1983063446

Titlul achiziţiei: Alcool etilic 95-96% denaturat  DA25400173

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24322500-2 - AlcoolCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,153.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2020

31 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1844463610

Titlul achiziţiei: Rescue life 7 standard progetti defibrilator   DA25377982

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 29,952.30 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

26 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 26 Martie 2020

26 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1972233398

Titlul achiziţiei: Monitor pacient  Aspirator secretii OB 3000  DA25400267
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Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 20,997.55 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2020

31 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4163991868

Titlul achiziţiei: Materiale COVID 19  Circuit anestezie in Y cu balon respiratie  Filtru hepa pentru purificator xiaomi
mi air DA25400600

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

42514000-2 - Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor , 33100000-1 -
Echipamente medicale

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,082.10 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2020

31 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 615015834

Titlul achiziţiei: Protectie incaltaminte 41cm, albastru (100buc/set)-botosei  DA25596060

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18830000-6 - Încălţăminte de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 833.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

13 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3509359615

Titlul achiziţiei: Boneta bonete capeline pentru protectie cap cu elastic unica folosinta   DA25598452

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33199000-1 - Îmbrăcăminte pentru personalul medicalCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,285.20 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

12 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3151796152

Titlul achiziţiei: Clorom – cutie 200 tablete-avizat M.S. 1645BIO/02/12.24 si 2741BIO/04/12.24,  DA25610358

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 952.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Mai 2020

9 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3660316637

Titlul achiziţiei: Desderman pure-ambalaj flacon 1 litru   DA25611373

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33741300-9 - Dezinfectant pentru mâiniCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,439.10 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Mai 2020

9 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 212822925

Titlul achiziţiei: NOCOLYSE-Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aeromicroflora  DA25792181

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

39811200-2 - Produse de sterilizare a aeruluiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,071.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

16 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 16 Iunie 2020

16 Iunie 2020Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1447257040

Titlul achiziţiei: Gliderite rigid stilet   DA25994301

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 833.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

20 Iulie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 20 Iulie 2020

21 Iulie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1227974417

Titlul achiziţiei: Masca chirurgicala faciala 3 pliuri pack de 5.000 bucati  DA25374165

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitateCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 20,230.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

26 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 26 Martie 2020

26 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 145732338

Titlul achiziţiei: Viziere de protectie  DA25375466

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18142000-6 - Viziere de siguranţăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,760.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

26 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 26 Martie 2020

11 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 742666665
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Titlul achiziţiei: Masca KN95/FFP2  DA25388692

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

37412250-6 - Măşti, labe sau tuburiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 13,280.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

30 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Martie 2020

30 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2043304910

Titlul achiziţiei: Mikrozid AF liquid – ambalaj canistra 10 litri  DA25407966

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,174.73 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Aprilie 2020

3 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 325218815

Titlul achiziţiei: Glicerina / Ulei de parafina / Oxid de zinc / Talc / Vaselina alba-KG-uz farmaceutic  DA25421469

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33692600-3 - Preparate galeniceCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 107.46 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Aprilie 2020

3 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 565185599

Titlul achiziţiei: Apa oxigenata 3% FL 200 ML-dezinfectant al plagilor local  DA25401575

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33692600-3 - Preparate galeniceCPV:

Tip contract: Furnizare
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Valoare contract: 1,457.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2020

31 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4226407091

Titlul achiziţiei: Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)  Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)
DA25401895

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24200000-6 - Coloranţi şi pigmenţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,591.82 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

31 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 31 Martie 2020

31 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2216170862

Titlul achiziţiei: Botosi protectie impermeabili   DA25423825

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,472.02 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Aprilie 2020

3 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3024173969

Titlul achiziţiei: Masca de protectie – K95  Masca de protectie 3 straturi  Termometru tip pistol  DA25424233

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33735000-1 - Ochelari-mască , 38412000-6 - TermometreCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 31,535.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Aprilie 2020
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3 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3859076404

Titlul achiziţiei: Servicii consultanta pentru elaborare şi implementare proiect in cadrul POIM 2014-2020 -
DA26317772

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

79411000-8 - Servicii generale de consultanţă în managementCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 57,120.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Septembrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Septembrie 2020

17 Septembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2091074585

Titlul achiziţiei: Casca/cort pentru cap cu posibilitate de deschidere  partii superioare   DA25430112

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33157800-3 - Dispozitiv de administrare a oxigenuluiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 22,134.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Aprilie 2020

6 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2715717068

Titlul achiziţiei: Masca oxigen cu filtru antimicrobian pentru pacienti cu rol de protectie a personalului medical

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33171110-3 - Mască de anesteziere-reanimareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,522.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Aprilie 2020

6 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"
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ID dosar achiziţiei: 356681464

Titlul achiziţiei: Sistem aspiratie circuit inchis  DA25526571

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33141641-5 - SondeCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,097.02 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Aprilie 2020

28 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2155623650

Titlul achiziţiei: Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-cuaternare-terralin protect -
DA25034604

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 5,355.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3472251406

Titlul achiziţiei: Dezinfectanti de nivel inalt pt. suprafete, pe baza de peroximonosulfat de potasiu-perform -
DA25035272

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 327.25 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 867632622

Titlul achiziţiei: Filtru antibacterian si antiviral, cu rezistenta scazuta la debit, pentru cap  DA25429673

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:
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Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 761.60 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Aprilie 2020

6 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2783597603

Titlul achiziţiei: Desmanolpure-ambalaj flacon 1 litru - DA25035935

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33741300-9 - Dezinfectant pentru mâiniCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,904.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 674489717

Titlul achiziţiei: Materiale sanitare nou nascuti  DA25170413

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33171100-0 - Instrumente pentru anestezieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 918.68 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

3 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 3 Februarie 2020

3 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 149525590

Titlul achiziţiei: Mikrozid AF liquid-ambalaj flacon 1 litru - DA25036086

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 595.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

41



13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1602497645

Titlul achiziţiei: Tub compatibil cu casca pentru cap  DA25430255

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33157800-3 - Dispozitiv de administrare a oxigenuluiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 452.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Aprilie 2020

6 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 445589716

Titlul achiziţiei: Gigazyme-ambalaj canistra 5 litri - DA25036253

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

39831200-8 - DetergenţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 928.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 603290908

Titlul achiziţiei: Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25035400

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24311900-6 - ClorCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,284.40 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"
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ID dosar achiziţiei: 3308117126

Titlul achiziţiei: Kit viziera DA25435155

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18142000-6 - Viziere de siguranţăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 6,616.40 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

6 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 6 Aprilie 2020

6 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 379930788

Titlul achiziţiei: Halat chirurgical ranforsat steril  DA25457207

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologiceCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,641.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

9 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Aprilie 2020

13 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 452680210

Titlul achiziţiei: Clorom-cutie 200 tablete-avizat M.S.1645BIO/02/12.24 Si 2741BIO/04/12/24 - DA25035519

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,028.16 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1554856092

Titlul achiziţiei: Dezinfectant la rece - DA25035812

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:
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Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,779.05 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 14 Februarie 2020

17 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3411853913

Titlul achiziţiei: Oxidice Air B – dezinfectant de nivel inalt (testat pe clostridium difficile)  DA25457985 /09.04.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24315300-8 - Peroxid de hidrogenCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,123.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

9 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 9 Aprilie 2020

9 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1340530724

Titlul achiziţiei: Videolaringoscop BD-VLS tip stilet rigid  DA25528970

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33170000-2 - Anestezie şi reanimareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 25,704.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Aprilie 2020

28 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 470810787

Titlul achiziţiei: Halat chirurgical protectie avansata-complet impermeabil-nesteril  DA25468987

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33141000-0 - Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile hematologiceCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 5,997.60 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Aprilie 2020
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13 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3157194173

Titlul achiziţiei: Tubulatura de unica folosinta copii/adulti, originala pentru ventilatorul zoll, model EMV  Tubulatura
de unica folosinta pediatric pentru ventilatorul ZOLL, model EMV  DA25279432

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33157800-3 - Dispozitiv de administrare a oxigenuluiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 856.80 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Martie 2020

13 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4281948942

Titlul achiziţiei: Aniosgel 85 NPC - DA25036427

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 202.30 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 14 Februarie 2020

17 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3615393218

Titlul achiziţiei: Mikrozid AF servetele cutie-ambalaj doza cu 150 buc servetele - DA25036194

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 743.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

17 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"
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ID dosar achiziţiei: 2232924450

Titlul achiziţiei: Sort impermeabil cu maneci ARDON FS 121  DA25319388

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18221000-4 - Îmbrăcăminte impermeabilăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 9,936.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 19 Martie 2020

19 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1058870529

Titlul achiziţiei: Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) -
DA25036315

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 773.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4121371349

Titlul achiziţiei: Semimasca pliata cu supapa FFP2  DA25478427

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,670.75 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

14 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 15 Aprilie 2020

15 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3953500700

Titlul achiziţiei: Hota microbiologica clasa II   DA25530450

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

39714000-0 - Hote de ventilare sau de reciclareCPV:
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Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 35,581.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Aprilie 2020

28 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 616955878

Titlul achiziţiei: Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-terralin protect-canistra 5 litri -
DA25163558

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,785.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Martie 2020

6 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4252253874

Titlul achiziţiei: Halat medical unica folosinta nesteril, tip vizitator  DA25319643

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,284.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Martie 2020

18 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 704833394

Titlul achiziţiei: Masca de protectie 3 straturi  DA25492504

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33735000-1 - Ochelari-mascăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,487.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

16 Aprilie 2020Dată publicare procedură:
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Dată publicare rezultat evaluare: 16 Aprilie 2020

16 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 781581837

Titlul achiziţiei: Materiale  Mona alc. Sanit.70% 500ml / Romdist cut.men.bicomp.125 buc /
Romdist.bol.sup.EPS25BU600ML / Romdist.cap.bol.sup.EPS25buc / Romdist.cas.cu capac 500 ml
DA25464520 /10.04.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24322510-5 - Alcool etilic , 39222100-5 - Articole de catering de unică folosinţă , 44618420-5 - Cutii
de conserve pentru alimente

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 5,121.95 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

10 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 10 Aprilie 2020

10 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3231953179

Titlul achiziţiei: Mikrozid - DA25163680

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 535.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Martie 2020

6 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2413499677

Titlul achiziţiei: Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) -
DA25163721

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,160.25 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 2 Martie 2020

3 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 671327551

Titlul achiziţiei: Halat protectie impermeabil tyvek   DA25319841

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,689.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Martie 2020

18 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 43333704

Titlul achiziţiei: Sistem aspiratie circuit inchis, set electrozi defibrilator rescue life 7 progetti  Set electrozi defibrilator
rescue life 7 progetti    DA25513190

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33141641-5 - SondeCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,010.98 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

24 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 24 Aprilie 2020

24 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 388513144

Titlul achiziţiei: Ventilator medie performant, portabil, posibilitate ventilatie de la 3kg-300kg  DA25605644

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 96,390.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Mai 2020

13 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3389121015

Titlul achiziţiei: Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25163765
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Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24311900-6 - ClorCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,642.20 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

2 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 2 Martie 2020

2 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2867098954

Titlul achiziţiei: Lenjerie pat spital – de unica folosinta  DA25328370

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

39518000-6 - Lenjerie de spitalCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 14,208.60 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

19 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 19 Martie 2020

19 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2298544830

Titlul achiziţiei: Gel dezinfectant pt. maini desderman pure gel-ambalaj flacon 1 litru - DA25262669

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33741300-9 - Dezinfectant pentru mâiniCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 343.91 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Martie 2020

12 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3770433581

Titlul achiziţiei: Masca protectie FFP2 KN95   DA25593426 /11.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 17,671.50 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Mai 2020

11 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4180453859

Titlul achiziţiei: Dezinfectanti - DA25319307

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectanteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 7,477.01 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

18 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Martie 2020

18 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2886377866

Titlul achiziţiei: Masca de protectie   DA25338327

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

35113400-3 - Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitateCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 6,104.70 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

20 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 20 Martie 2020

20 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2115421847

Titlul achiziţiei: Capsule filtrante QPoint pentru apa sterila de 62 de zile - DA25409817

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

42912310-8 - Aparate de filtrare a apeiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,142.40 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 Aprilie 2020

1 Aprilie 2020Dată semnare contract:
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Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3205545085

Titlul achiziţiei: Capsula filtranta/microfiltranta-Filtru lavoar apa sterila 0,1 microni valabil 60 zile-nesterilizabil -
DA25410627

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

42912310-8 - Aparate de filtrare a apeiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,213.80 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 2 Aprilie 2020

2 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2382710013

Titlul achiziţiei: Capelina tip cosmonaut  DA25594546 /11.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 8,925.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1554802532

Titlul achiziţiei: Sistem de sterilizare aer cu lampi ultra-violete UVU-75W  DA25344869

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

42514310-8 - Filtre de aerCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 7,497.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

23 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 23 Martie 2020

23 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4261811719
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Titlul achiziţiei: Acumulator pentru defibrilator XD   DA25345165

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33182241-0 - Baterii pentru stimulatoare cardiaceCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,986.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

23 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 23 Martie 2020

23 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1459307561

Titlul achiziţiei: Halat impermeabil unica folosinta   DA25595185 /11.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33000000-0 - Echipamente medicale, produse farmaceutice şi produse de îngrijire personalăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 20,944.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2039216738

Titlul achiziţiei: Priza medicala aercomprimat si debitmetru 0-15 LPM, producator GCE  DA25349135

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

85111700-7 - Servicii de oxigenoterapieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 785.40 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

23 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 24 Martie 2020

24 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4245871834

Titlul achiziţiei: Sistem oxigenoterapie compus din priza de oxigen, oxigenerator 0-15lpm si barbotor autoclav abil
134  DA25357042

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33157800-3 - Dispozitiv de administrare a oxigenuluiCPV:

Tip contract: Furnizare
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Valoare contract: 16,184.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

24 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 24 Martie 2020

24 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 29366980

Titlul achiziţiei: Filtru antimicrobian/antiviral   DA25381857

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 3,748.50 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

27 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 27 Martie 2020

27 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1927663588

Titlul achiziţiei: Sort de protectie impermeabil alb unica folosinta  DA25596191 /11.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,713.60 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Mai 2020

11 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1032439097

Titlul achiziţiei: Viziera mecanica  DA25394976

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18142000-6 - Viziere de siguranţăCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 6,000.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

30 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 30 Martie 2020
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30 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1795463149

Titlul achiziţiei: Halate chirurgicale sterile (dim.M-XXL) MC1010226/05.05.2020  DA25596406 /11.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

18143000-3 - Echipamente de protecţieCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 30,345.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

11 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 933813819

Titlul achiziţiei: Aspirator secretii fazzini 140  DA25602223 /12.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33100000-1 - Echipamente medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,160.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

12 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 12 Mai 2020

12 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3179441298

Titlul achiziţiei: Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33631600-8 - Antiseptice şi dezinfectante , 24311900-6 - Clor , 24455000-8 - Dezinfectanţi ,
19520000-7 - Produse din plastic

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 26,911.97 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Mai 2020

13 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"
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ID dosar achiziţiei: 3135197240

Titlul achiziţiei: Oxidice Air B-dezinfectant de nivel inalt pt aeromicroflora (testat pe clostridium difficile)
DA25610704 /13.05.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

24455000-8 - DezinfectanţiCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 9,371.25 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Mai 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Mai 2020

13 Mai 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 1624534672

Titlul achiziţiei: Masca protectie faciala 3 straturi 3 pliuri  DA25243928 /10.03.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,165.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

10 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 11 Martie 2020

11 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2095941548

Titlul achiziţiei: Masca protectie faciala 3 straturi 3 pluri  DA25274880 /13.03.2020

Documente aferente achizitiei directeDescrierea achiziţiei:

33140000-3 - Consumabile medicaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,165.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

13 Martie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Martie 2020

13 Martie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 4209312036

Titlul achiziţiei: Servicii de informare si promovare proiect

Servicii de realizare materiale de promovare a proiectului (anunTuri de presa, panou temporar, placa
permanenta, autocolante proiect)

Descrierea achiziţiei:

79341000-6 - Servicii de publicitateCPV:
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,438.30 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 2233965499

Titlul achiziţiei: Servicii de audit proiect

Servicii de audit pentru proiectDescrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 47,600.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iulie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iulie 2021

 Iulie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

ID dosar achiziţiei: 3213426588

Titlul achiziţiei: Furnizare de echipamente si aparatura medicala

Furnizare de echipamente si aparatura medicala conform notei de fundamentare intocmita de SpitalDescrierea achiziţiei:

33172100-7 - Aparate de anestezie , 33123200-0 - Aparate de electrocardiografie , 33115000-9 -
Aparate de tomografie , 33158500-7 - Aparate medicale cu infraroşii , 42999100-6 - Aspiratoare,
altele decât cele de uz casnic , 33191110-9 - Autoclave , 33182100-0 - Defibrilator , 33162000-3 -
Dispozitive şi instrumente pentru blocul operator , 33110000-4 - Echipament de imagistică de uz
medical, dentar şi veterinar , 33112000-8 - Echipament de imagistică ecografică, cu ultrasunete şi
Doppler , 35112000-2 - Echipament de salvare şi de urgenţă , 38000000-5 - Echipamente de
laborator, optice şi de precizie (cu excepţia ochelarilor) , 42417000-2 - Elevatoare şi transportoare ,
33161000-6 - Instalaţie de electrochirurgie , 31521000-4 - Lămpi , 33192000-2 - Mobilier medical ,
33195100-4 - Monitoare , 48329000-0 - Sistem de prelucrare a imaginilor şi de arhivare , 33191100-
6 - Sterilizator

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 10,401,482.98 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Iulie 2021Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2021

 Octombrie 2021Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Octombrie 2021
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Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

manager proiectManager de proiect1 Mirestean  Magdalena 242101

expert achizitii publiceResponsabil achizitii2 Iacob  Octavian 214946

director tehnicResponsabil Tehnic3 Puia  Calin Virgil 112024

manager financiarResponsabil financiar4 POP ROXANA CRISTINA 121125

Resurse umane implicate
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Manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Mirestean  Magdalena

Codul ocupaţiei: 242101 manager proiect

Atribuţii: planifica si gestionează implementarea proiectului;
• conduce echipa de proiect;
• cooperează cu ceilalţi membri ai echipei de proiect si cu personalul institutieiin vederea
implementării cu succes a proiectului;
• supervizează procedurile de achiziţie si atribuire a contractului;
• supraveghează modul de îndeplinire a contractelor de achiziţii si de implementare a proiectului;
• asigura comunicarea cu AM POIM, sau cu alte parti implicate (audit, control, etc.);
• inainteazain timp util toate documentele cerute la AM POIM;
asigura introducerea in MySMIS2014 a tuturor datelor/informatiilor aferente proiectului;
• asigura introducerea in instrumentele de monitorizare puse la dispoziţie de AM POIM a tuturor
datelor/informatiilor aferente proiectului;
• asigura respectarea calendarului de activitati (inclusiv in ceea ce priveşte plăţile către contractori
si transmiterea cererilor de prefinantare/plata/rambursare către AM POIM).

Educaţie solicitată Pregătire de specialitate: Studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa in câmpul muncii -minim 10 ani
 - 10 ani

Competenţe solicitate Capacitate ridicata de analiza si prelucrare a datelor si informaţiilor; capacitate de sinteza si
claritate in gândire;  înclinaţii tehnice; capacitate de comunicare, uşurinţa in stabilirea priorităţilor si
atribuirea sarcinilor echipei proiectului
Experienta in domeniul managementului, administrativ si de proiecte

Curriculum vitae

Responsabil achizitiiRol:2.

Nume persoană: Iacob  Octavian

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: -întocmeşte Planul de achiziţii al proiectului, in acord cu prevederile din Cererea / contractul de
finanţare;
-planifica realizarea achiziţiilor de bunuri si servicii, aferente proiectului finanţat prin POIM, in acord
cu prevederile din Cererea / contractul de finanţare;
-identifica riscurile aferente procesului de achiziţii publice, întreprinde masurile de prevenire a
apariţiei riscurilor, identifica soluţiile posibile in caz de dificultăţi, hotareşte sau, după caz, prezintă
MP o propunere de decizie şi pune in aplicare soluţiile adecvate cu promptitudine şi faraintârziere;
-cooperează cu ceilalţi membri ai echipei de proiect şi cu personalul institutieiin vederea
implementării cu succes a procesului de achiziţii publice;
-elaborează, in cooperare cu MP şi cu responsabilii de contract, strategia de contractare;
-se asigura de regularitatea şi calitatea procesului de achiziţii publice;
solicita alocarea bugetelor necesare pentru realizarea achiziţiilor

Educaţie solicitată Pregătire de specialitate: Studii superioare - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa in domeniul achiziţiilor publice
 - 3 ani

Competenţe solicitate Cunosterea legislaţiei naţionale aplicabila in domeniul achiziţiilor publice;
Cunoştinţe contabilitate primara;
Abilitaţi de negociere;
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Comunicare corecta, coerentasi eficace in scris si oral (limba romana);

Perfecţionări (specializări) : Manager Achiziţii Publice

Curriculum vitae

Responsabil TehnicRol:3.

Nume persoană: Puia  Calin Virgil

Codul ocupaţiei: 112024 director tehnic

Atribuţii: • asigura informaţii privind specificaţiile tehnice necesare pentru echipamentele din proiect;
• participa la întocmirea caietelor de sarcini pentru serviciile/ bunurile prevăzute in cadrul proiectului;
• participa, in funcţie de expertiza, ca membru in comisiile de evaluare a ofertelor tehnico-financiare
ale echipamentelor/serviciilor;
• supervizează instalarea si punerea in funcţiune a echipamentelor din sfera sa de competente;
• se asigura ca echipamentele de a căror achiziţie răspunde corespund din punct de vedere tehnic
cu caracteristicile solicitate si ofertate;
• face parte, in funcţie de expertiza, din echipa care efectuează instruirea in vederea utilizării
dotărilor achiziţionate pe proiect;
• asigura respectarea prevederilor din contractul de finanţare in legătură cu bunurile si serviciile;
• asigura respectarea prevederilor legale si a prevederilor contractuale;
•identifica riscurile aferente contractelor de bunuri/servicii.

Educaţie solicitată Pregătire de specialitate : Studii superioare tehnice/domeniul proiectului - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa in domeniul tehnic/implementare proiecte;
 - 3 ani

Competenţe solicitate Capacitate ridicata de colectare, analizaşi prelucrare a datelor si informaţiilor tehnice relevante;
capacitate de sinteza; spirit de comunicare, usurinta in întocmirea documentelor tehnice si
caietelor de sarcini, comunicare eficienta in scrissi vorbit
Aptitudini administrative si de coordonare;

Curriculum vitae

Responsabil financiarRol:4.

Nume persoană: POP ROXANA CRISTINA

Codul ocupaţiei: 121125 manager financiar

Atribuţii: - asigurarea bugetului proiectului conform prevederilor contractului de finantare,
- realizarea cheltuielilor eligibile in conformitate cu prevederile Contractului de finantare;
- deschiderea conturilor bancare si asigurarea relatiei cu banca si/sau Trezoreria Publica;
- identifica riscurile aferente managementului financiar al proiectului, intreprinde masurile de
prevenire a aparitiei riscurilor, identifica solutiile posibile in caz de dificultati, hotareste sau, dupa
caz, prezinta MP o propunere de decizie si pune in aplicare solutiile adecvate cu promptitudine si
fara intârziere;
- elaborarea unor previziuni realiste privind implementarea financiara a proiectului;
- angajarea si efectuarea platilor, cu respectarea graficelor de plata/rambursare;
- efectuarea si inregistrarea operatiunilor financiar-contabile la nivel de institutie;

- elaborarea si pastrarea evidentelor si documentelor financiar contabile, in conditiile prevazute de
legislatia in vigoare;
- elaborarea si verificarea cererilor de plata/rambursare si a documentelor justificative necesare
pentru avizarea si autorizarea platilor;
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- evaluarea din punct de vedere financiar a stadiului implementarii proiectului (executia bugetara) si
raportarea situatiei catre MP si echipa de implementare;

- cooperarea cu ceilalti membri ai echipei de proiect si cu personalul institutiei in vederea indeplinirii
atributiilor sale;
- gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniu achizitionate in cadrul proiectului, cu respectarea
dispozitiilor legale in vigoare.
- raspunde in fata sefilor ierarhic superiori pentru activitatea desfasurata;
- raspunde conform reglementarilor in vigoare, pentru neindeplinirea sarcinilor ce-i revin sau
indeplinirea defectuoasa a acestora;
- raspunde de bunurile materiale luate pe inventar propriu;
- respecta regulile de protectia muncii si de PSI;
- Respecta RI si ROF;

- respecta secretul profesional si se ingrijeste de pastrarea documentelor cu care intra in contact;
-  indeplineste alte sarcini incredintate de sefii ierarhici in legatura cu proiectul “Consolidarea
capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul SPITALUL ORASENESC “DR.
VALER RUSSU” LUDUS”

Educaţie solicitată Pregătire de specialitate : Studii superioare economice    - 3 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţa in munca minim 5 ani   - 5 ani

Competenţe solicitate Experienţa in domeniul financiar - contabil

Capacitate ridicatade colectare, analizaşi prelucrare a datelor si informaţiilor relevante, planificarea
corectaşi la timp a resurselor financiare corelate cu graficul de implementare; • comunicare
corecta, coerenta si eficace in scris si vorbit

Curriculum vitae

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

08. CV_fisa post_declaratie_membrii UIP-semnat.pdf

30/09/2020 08. CV_fisa post_declaratie_membrii UIP-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

SPITALUL ORASENESC LUDUS

Strada Bld 1 Decembrie 1918  nr. 20, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER
RUSSU"

1 bucCladire spital

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 2

Boli Infectioase si Ingrijiri Paliative

Strada Str Republicii  nr. 63, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resurse materiale existente
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Resursă Cantitate Partener

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER
RUSSU"

1 bucCladire spital

-Pus la dispoziţie de:Amplasament 3

Obstetrica Ginecologie, Analize Medicale, Radiologie si Imagisti

Strada Policlinicii  nr. 2, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 4

Pediatrie

Strada Policlinicii nr. 1, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER
RUSSU"

1 bucCladire spital

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 5

Medicina Interna

Strada Republicii  nr. 34, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER
RUSSU"

1 bucCladire spital

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 6

Chirurgie Generala si CPU

Strada Republicii nr. 63, Cladire spital, Localitatea: Oraş Luduş, Cod poştal: 545200, Judeţul: Mureş, Ţara: RomâniaAdresa:

Resursă Cantitate Partener

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER
RUSSU"

1 bucCladire spital

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Dotare cu echipamente medicale

2. Dotare cu echipamente de protectie

3. 1 serviciu de informare si publicitate

4. 1 serviciu de audit financiar

5. 1 serviciu de management proiect (consultanta)
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Activităţi previzionate

Activitate: 1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantare

Subactivităţi

1.1 Achizitia de echipamente medicale,
materiale sanitare si de protectie si de
substanţe necesare pentru decontaminare
/ biocide

Derularea procedurilor de achizitii pentru echipamente medicale, materiale sanitare si
substante necesare pentru decontaminare / biocide cu semnarea contractelor de furnizare.
Costurile aferente achizitiilor au fost angajate si platite incepand cu data de 01.02.2020:
Alcool etilic 95-96% denaturat DA25400173
Materiale sanitare nou nascuti DA25170413
Tubulatura de unica folosinta copii/adulti, originala pentru ventilatorul zoll, model EMV
Tubulatura de unica folosinta pediatric pentru ventilatorul ZOLL, model EMV DA25279432
Masca de protectie 3 straturi DA25492504
Masca protectie faciala 3 straturi 3 pliuri DA25243928 /10.03.2020
Materiale COVID 19 Circuit anestezie in Y cu balon respiratie Filtru hepa pentru purificator
xiaomi mi air DA25400600
Glicerina / Ulei de parafina / Oxid de zinc / Talc / Vaselina alba-KG-uz farmaceutic
DA25421469
Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%) Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut
100%) DA25401895
Oxidice Air B – dezinfectant de nivel inalt (testat pe clostridium difficile) DA25457985
/09.04.2020
Kit viziera DA25435155
Videolaringoscop BD-VLS tip stilet rigid DA25528970
Aniosgel 85 NPC - DA25036427
Semimasca pliata cu supapa FFP2 DA25478427
Acumulator pentru defibrilator XD DA25345165
Aspirator secretii fazzini 140 DA25602223 /12.05.2020
Clorom – cutie 200 tablete-avizat M.S. 1645BIO/02/12.24 si 2741BIO/04/12.24, DA25610358
Dezinfectant la rece - DA25035812
Hota microbiologica clasa II DA25530450
Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-terralin protect-canistra 5 litri
- DA25163558
Dezinfectanti - DA25319307
Sistem oxigenoterapie compus din priza de oxigen, oxigenerator 0-15lpm si barbotor autoclav
abil 134 DA25357042
Sort de protectie impermeabil alb unica folosinta DA25596191 /11.05.2020
Masca protectie faciala 3 straturi 3 pluri DA25274880 /13.03.2020
Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25035400
Sort impermeabil cu maneci ARDON FS 121 DA25319388
Capsula filtranta/microfiltranta-Filtru lavoar apa sterila 0,1 microni valabil 60 zile-nesterilizabil -
DA25410627
Sistem de sterilizare aer cu lampi ultra-violete UVU-75W DA25344869
Priza medicala aercomprimat si debitmetru 0-15 LPM, producator GCE DA25349135
Monitor pacient Aspirator secretii OB 3000 DA25400267
Protectie incaltaminte 41cm, albastru (100buc/set)-botosei DA25596060
NOCOLYSE-Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aeromicroflora DA25792181
Rescue life 7 standard progetti defibrilator DA25377982
Masca chirurgicala faciala 3 pliuri pack de 5.000 bucati DA25374165
Masca de protectie – K95 Masca de protectie 3 straturi Termometru tip pistol DA25424233
Casca/cort pentru cap cu posibilitate de deschidere partii superioare DA25430112
Tub compatibil cu casca pentru cap DA25430255
Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) -
DA25036315
Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-cuaternare-terralin protect -
DA25034604
Filtru antibacterian si antiviral, cu rezistenta scazuta la debit, pentru cap DA25429673
Clorom-cutie 200 tablete-avizat M.S.1645BIO/02/12.24 Si 2741BIO/04/12/24 - DA25035519
Halat medical unica folosinta nesteril, tip vizitator DA25319643
Lenjerie pat spital – de unica folosinta DA25328370
Gel dezinfectant pt. maini desderman pure gel-ambalaj flacon 1 litru - DA25262669
Filtru antimicrobian/antiviral DA25381857
Viziera mecanica DA25394976
Halat protectie vizitator unica folosinta 15gr, produs in Romania, calitate superioara,
DA25594999
Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25163765
Botosi protectie impermeabili DA25423825
Masca oxigen cu filtru antimicrobian pentru pacienti cu rol de protectie a personalului medical

12 Februarie 2020 - 28 Septembrie 2020

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"
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Dezinfectanti de nivel inalt pt. suprafete, pe baza de peroximonosulfat de potasiu-perform -
DA25035272
Desmanolpure-ambalaj flacon 1 litru - DA25035935
Halat chirurgical protectie avansata-complet impermeabil-nesteril DA25468987
Masca de protectie DA25338327
Capelina tip cosmonaut DA25594546 /11.05.2020
Halat impermeabil unica folosinta DA25595185 /11.05.2020
Oxidice Air B-dezinfectant de nivel inalt pt aeromicroflora (testat pe clostridium difficile)
DA25610704 /13.05.2020
Gliderite rigid stilet DA25994301
Mikrozid AF liquid – ambalaj canistra 10 litri DA25407966
Halat chirurgical ranforsat steril DA25457207
Mikrozid AF servetele cutie-ambalaj doza cu 150 buc servetele - DA25036194
Materiale Mona alc. Sanit.70% 500ml / Romdist cut.men.bicomp.125 buc /
Romdist.bol.sup.EPS25BU600ML / Romdist.cap.bol.sup.EPS25buc / Romdist.cas.cu capac
500 ml DA25464520 /10.04.2020
Sistem aspiratie circuit inchis, set electrozi defibrilator rescue life 7 progetti Set electrozi
defibrilator rescue life 7 progetti DA25513190
Capsule filtrante QPoint pentru apa sterila de 62 de zile - DA25409817
Halate chirurgicale sterile (dim.M-XXL) MC1010226/05.05.2020 DA25596406 /11.05.2020
Tablete clorigene-jaclor-ambalaj cutie 250 tablete DA25425422 /03.04.2020
Botosei inalti din material netesut TNT 60gr/mp DA25596017
Desderman pure-ambalaj flacon 1 litru DA25611373
Viziere de protectie DA25375466
Apa oxigenata 3% FL 200 ML-dezinfectant al plagilor local DA25401575
Boneta bonete capeline pentru protectie cap cu elastic unica folosinta DA25598452
Masca KN95/FFP2 DA25388692
Sistem aspiratie circuit inchis DA25526571
Mikrozid AF liquid-ambalaj flacon 1 litru - DA25036086
Gigazyme-ambalaj canistra 5 litri - DA25036253
Ventilator medie performant, portabil, posibilitate ventilatie de la 3kg-300kg DA25605644
Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) -
DA25163721
Halat protectie impermeabil tyvek DA25319841
Defibrilator defimonitor primedic XD110-bifazic+pacer Set electrozi defibrilare originali nihon
kohden cod P-740K-pentru aed 2100K Baterie originala cardiolife aed 2100K-30V 1.4H-model
X216A DA25359293
Masca protectie FFP2 KN95 DA25593426 /11.05.2020
Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020

Boli Infectioase si Ingrijiri Paliative - Str. Str Republicii , nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal
545200, judeţul Mureş, România

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Obstetrica Ginecologie, Analize Medicale, Radiologie si Imagisti - Str. Policlinicii , nr. 2, Oraş
Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Pediatrie - Str. Policlinicii, nr. 1, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Medicina Interna - Str. Republicii , nr. 34, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş,
România

Chirurgie Generala si CPU - Str. Republicii, nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul
Mureş, România

Amplasamente

Dotare cu echipamente medicale

Dotare cu echipamente de protectie

Rezultate previzionate

Activitate: 2. Managementul proiectului

Subactivităţi

2.1 Achizitia serviciilor de consultanta
consultanta pentru elaborare si
implementare proiect

Activitatea a constat in identificarea furnizorilor de servicii pentru elaborarea si implementarea
proiectului si semnarea contractului pentru prestarea serviciilor de consultanta. Avand in
vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de consultanta, a fost mai mica decat pragul
maximal prevazut in legislatie pentru achizitie directa, spitalul, in calitate de autoritate
contractanta a initiat achizitia serviciilor de consultanta, de tip achizitie directa. Activitatea s-a
incheiat prin semnarea contractului nr. 106/16.09.2020, cu RomActiv Business Consulting SRL.
Obiectul contractului consta in elaborare si implementare proiect.

11 Septembrie 2020 - 16 Septembrie 2020

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"
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SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de management proiect (consultanta)Rezultate previzionate

2.2 Infiintarea unitatii de implementare a
proiectului (UIP)

Aceasta activitate consta in desemnarea echipei de management a proiectului, prin
decizia/dispozitie reprezentantului legal. La nivelul unitatii, pentru elaborarea si derularea
proiectului propus s-a infiintat unitatea de implementare a proiectului (UIP) prin Decizia nr. 249
din 18.09.2020 completata de Decizia 184 din 10.06.2021 cu resurse adecvate si personal
corespunzator calificat

25 August 2020 - 18 Septembrie 2020

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de management proiect (consultanta)Rezultate previzionate

2.3 Management de proiect realizat de
echipa de implementare a proiectului si
prestarea serviciilor de consultanta in
implementarea proiectului

Activitatea de management se va face atat intern de catre echipa de management desemnata
cat si in colaborare cu firma de consultanta.
Activitatea de implementare consta in:
- realizarea activitailor manageriale necesare atingerii obiectivelor propuse in cadrul proiectului
si implementarii cu succes a acestuia.
- monitorizarea proiectului prin folosirea de instrumente specifice pentru masurarea evolutiei
proiectului – raportul de progres;
- pe baza datelor din raport se va analiza masura in care proiectul se incadreaza in limitele
stabilite prin buget;
- monitorizarea riscurilor, astfel incat, in eventualitatea materializarii acestora sa se puna in
lucru planurile de actiune stabilite prin managementul de risc;
- controlul costurilor si incadrarii in duratele planificate se va face pe baza datelor obtinute din
monitorizarea, cu scopul de a diminua diferentele si abaterile identificate;
- pregatirea si realizarea cererilor de prefinantare/plata/de rambursare;
- raspunsuri la solicitarile Autoritatilor de Management legate de derularea proiectului.
In cadrul activitatii de management al proiectului se realizeaza monitorizarea interna si controlul
intern al proiectului, coordonarea si administrarea acestuia.

 Iulie 2021 -  Decembrie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de management proiect (consultanta)Rezultate previzionate

Activitate: 3. Informarea si promovarea proiectului

Subactivităţi

3.1 Elaborarea documentatiei si derularea
procedurilor de atribuire pentru informarea
si promovarea proiectului

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care
reglementeaza achizitiile publice.
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, s-a ales procedura de
achizitie publica prin care se va atribui contractul de servicii – Achizitie directa.
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de informare si publicitate, este mai
mica decat pragul maximal de 135.060 lei, spitalul, in calitate de autoritate contractanta va initia
achizitia serviciilor, de tip cumparare directa. Activitatea se va incheia prin semnarea
contractului cu societatea declarata castigatoare

 Iulie 2021 -  Iulie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de informare si publicitateRezultate previzionate
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3.2 Realizarea activitatilor de informare si
promovare a proiectului, conform
prevederilor contractului de finantare

Informarea si publicitatea proiectului este o activitate care se va derula pe toata durata de
implementare a proiectului. Se vor realiza toate masurile de informare si publicitate in
conformitate cu obligatiile asumate prin contractul de finantare si cu respectarea regulilor si
orientarilor in ceea ce priveste vizibilitatea proiectului, conform Manualul de Identitate Vizuala
pentru Instrumente Structurale 2014 –2020 in Romania, astfel:
a. Elaborarea identitatii vizuale a proiectului respectand elementele grafice specifice si
obligatorii (sigla si sloganul POIM, logo-ul Uniunii Europene, logo-ului Guvernului Romaniei,
logo-ul Instrumentelor Structurale etc.). Aceasta va fi utilizata pe orice document referitor la
implementarea proiectului, utilizat pentru public sau participanti si in toate masurile de
informare si comunicare realizate prin proiect (scurta descriere a proiectului de pe site-ul
institutiei sau din anuntul de presa, afisul, etc.).
b. Descrierea proiectului pe site-ul institutiei. Pentru aceasta se va realiza o sectiune dedicate
proiectului pe site-ul web al institutiei. Sectiunea va include o descriere a proiectului,
cuprinzand cel putin urmatoarele informatii referitoare la acesta: numele proiectului, denumirea
beneficiarului si a partenerilor, scopul si obiectivele proiectului, rezultatele preconizate,
valoarea totala a acestuia, cu precizarea, separat, a valorii cofinantarii asigurate de Uniunea
Europeana si a finantarii nationale, data inceperii si finalizarii proiectului, codul MySMIS si fraza
„Proiect cofinantat din Fondul ... prin Programul Operational ...”.
c. Realizarea materialelor de informare si publicitate constand in:
- Anunt/comunicat de presa la inceputul si la finalizarea proiectului
- Placa permanenta dupa finalizarea proiectelor
- Autocolante
La realizarea materialelor de informare si publicitate se vor respecta cerintele din Manualul de
Identitate Vizuala pentru Instrumente Structurale 2014 –2020 in Romania.
Masurile de informare si publicitate:
- 2 Anunturi/comunicate de presa
- 1 Placa permanenta dupa finalizarea proiectelor
- 104 Autocolante

 August 2021 -  Decembrie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

Boli Infectioase si Ingrijiri Paliative - Str. Str Republicii , nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal
545200, judeţul Mureş, România

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Obstetrica Ginecologie, Analize Medicale, Radiologie si Imagisti - Str. Policlinicii , nr. 2, Oraş
Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Pediatrie - Str. Policlinicii, nr. 1, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Chirurgie Generala si CPU - Str. Republicii, nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul
Mureş, România

Medicina Interna - Str. Republicii , nr. 34, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş,
România

Amplasamente

1 serviciu de informare si publicitateRezultate previzionate

Activitate: 4. Auditul proiectului

Subactivităţi

4.1 Elaborarea documentatiei si derularea
procedurilor de atribuire pentru auditul
proiectului

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care
reglementeaza achizitiile publice.
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, s-a ales
procedura de achizitie publica prin care se va atribui contractul de servicii – Achizitie directa.
Avand in vedere ca valoarea estimata a achizitiei serviciilor de informare si publicitate, este mai
mica decat pragul maximal de 135.060 lei, spitalul, in calitate de autoritate contractanta va initia
achizitia serviciilor, de tip cumparare directa. Activitatea se va incheia prin semnarea
contractului cu societatea declarata castigatoare

 Iulie 2021 -  Iulie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de audit financiarRezultate previzionate
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4.2 Realizarea auditului proiectului Subactivitatea consta in derularea contractului de servicii de auditare financiara externa, prin
elaborarea unor rapoarte de audit care sa confirme ca cheltuielile cuprinse in cererile de
rambursare au fost verificate si sunt:
- sunt necesare pentru realizarea proiectului,
- sunt prevazute in contractul incheiat cu beneficiarul proiectului,
- sunt in conformitate cu principiile unui management financiar sanatos, respectiv utilizarea
eficienta a fondurilor, si un raport optim cost/beneficiu (rezonabilitatea preturilor conform
prevederilor OUG 66/2011);
- sunt efectuate si platite de beneficiar sau partenerii sai,
- cheltuielile au fost platite pe parcursul perioadei de eligibilitate,
- sunt inregistrate in contabilitatea beneficiarului/ partenerului avand la baza documente
justificative, sa fie identificabile si verificabile, sa fie dovedite prin documente originale.
- pentru operatiunile specifice proiectului se utilizeaza conturi analitice distincte. La constituirea
analiticului se va utiliza, pe langa simbolurile obligatorii conform Normelor privind organizarea
contabilitatii in functie de tipul beneficiarului, si codul SMIS al proiectului,
- cheltuielile decontate sunt in conformitate cu propunerile tehnice si financiare ofertate (se
verifica preturile unitare si cantitatile decontate),
- beneficiarii vor derula fondurile aferente pre-finantarii proiectelor prin conturi separate
deschise special pentru proiect,
- beneficiarii care efectueaza plati in valuta in cadrul proiectului solicita la rambursare
contravaloarea in lei a acestora la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data intocmirii
documentelor de plata in valuta.

 August 2021 -  Decembrie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

1 serviciu de audit financiarRezultate previzionate

Activitate: 5. Achizitie si furnizare echipamente medicale

Subactivităţi

5.1 Elaborarea documentatiilor si
derularea procedurilor de atribuire pentru
echipamente si aparatura medicala

In vederea realizarii acestei activitati un prim pas va consta in incadrarea in cadrul legal care
reglementeaza achizitiile publice.
Se vor avea in vedere urmatoarele aspecte:
- intocmirea referatului de necesitate;
- trimiterea referatului spre avizare/aprobare reprezentantului legal;
- aprobarea referatului de catre reprezentantul legal.
In functie de stabilirea obiectului contractului si valoarea estimata, s-a ales procedura de
achizitie publica de Licitatie deschisa, respectiv:
- Furnizarea echipamente si aparatura medicale  – in valoare de 10.401.482,98 lei inclusiv TVA
Activitatea se va incheia prin semnarea contractului/acordului cu societatea declarata
castigatoare.

 Iulie 2021 -  Octombrie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Amplasamente

Dotare cu echipamente medicaleRezultate previzionate

5.2 Furnizarea echipamentelor si a
aparaturii medicale

Derularea propriu-zisa a contractelor de achizitii, finalizate cu receptionarea si punerea in
functiune a activelor corporale ce fac obiectul proiectului si elaborarea si depunerea cererii de
rambursare/plata pentru cheltuielile aferente.
Achizitionarea echipamentelor medicale propuse in cadrul proiectului:
Computer tomograf – 1 buc
Ecograf doppler portabil cu doua sonde – 2 buc
Aparat de radiologie mobil, cu brat in C  - 1 buc
Aparat de radiologie digital mobil – 1 buc
Pat terapie intensiva - 5 buc
Aparat radiologie digital fix – 1 buc
Monitoare functii vitale cu capnograf – 9 buc
Defibrilator manual cu padele – 3 buc
Analizor automat de imunologie – 1 buc
Analizor automat de biochimie - 1 buc
Analizor automat de hematologie – 1 buc
Autoclav cu uscare capacitate 50 l – 1 buc
Autoclav sterilizare capacitate 50 l – 1 buc
Aspirator de fum – 1 buc

 Octombrie 2021 -  Decembrie 2021

SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR.
VALER RUSSU"
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Lampa cu lumina ultravioleta portabila 360 – 15 buc
Brancard mobil - 1 buc
Targa radiotransparenta -  1 buc
Sistem Pacs cu utilizatori nelimitati – 1 buc
Aparat EKG mobil – 2 buc
Electrocardiograf 12 canale - 3 buc
Autoclav sterilizare cu abur saturat 100 I – 1 buc
Aspirator portabil secretii – 10 buc
Bronhoscop fexibil – 1 buc
Laparoscop ginecologic - 1 buc
Electrocauter chirurgical – 1 buc
Incubator nou- nascuti - 2 buc
Masa radianta de reanimare neonatala  - 2 buc
Aparat vizualizare vene - 1 buc
Aparat ventilatie mecanica -1 buc
Paturi cu reglare electrica – 20 buc
Aparat pentru dezinfectia / sterilizarea paturilor - 1 buc
Elevator hidraulic electric ridicare bolnavi – 2 buc

Boli Infectioase si Ingrijiri Paliative - Str. Str Republicii , nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal
545200, judeţul Mureş, România

SPITALUL ORASENESC LUDUS  - Str. Bld 1 Decembrie 1918 , nr. 20, Oraş Luduş, cod
poştal 545200, judeţul Mureş, România

Obstetrica Ginecologie, Analize Medicale, Radiologie si Imagisti - Str. Policlinicii , nr. 2, Oraş
Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Pediatrie - Str. Policlinicii, nr. 1, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş, România

Chirurgie Generala si CPU - Str. Republicii, nr. 63, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul
Mureş, România

Medicina Interna - Str. Republicii , nr. 34, Oraş Luduş, cod poştal 545200, judeţul Mureş,
România

Amplasamente

Dotare cu echipamente medicaleRezultate previzionate

23 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aspirator medical

Aspirator secretii fazzini 140  DA25602223 /12.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:933813819

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

974.79Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 974.79 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,160.00

Valoare TVA [LEI] 185.21 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 974.79 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]185.21 1,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,160.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Ventilator

Ventilator medie performant, portabil, posibilitate ventilatie de la 3kg-300kg  DA25605644Achiziţie:

ID dosar achiziţie:388513144

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

81,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 96,390.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 81,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 96,390.00

Valoare TVA [LEI] 15,390.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Buget - Activităţi şi cheltuieli

69



Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

Eligibil [LEI] 81,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]15,390.00 96,390.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 96,390.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem resuscitare nou nascut

Materiale sanitare nou nascuti  DA25170413Achiziţie:

ID dosar achiziţie:674489717

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

125.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 743.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 743.75

Valoare TVA [LEI] 118.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]118.75 743.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 743.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:
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Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Priza medicala aercomprimat si debitmetru

Priza medicala aercomprimat si debitmetru 0-15 LPM, producator GCE  DA25349135Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2039216738

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

660.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 785.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 660.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 785.40

Valoare TVA [LEI] 125.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 660.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]125.40 785.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 785.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem oxigenoterapie

Sistem oxigenoterapie compus din priza de oxigen, oxigenerator 0-15lpm si barbotor autoclav abil 134
DA25357042

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4245871834

20 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,184.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,184.00

Valoare TVA [LEI] 2,584.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,584.00 16,184.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,184.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem de sterilizare

Sistem de sterilizare aer cu lampi ultra-violete UVU-75W  DA25344869Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1554802532

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,497.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,497.00

Valoare TVA [LEI] 1,197.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,197.00 7,497.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,497.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Acumulator pentru defibrilator

Acumulator pentru defibrilator XD   DA25345165Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4261811719

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,509.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,986.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,509.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,986.00
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Valoare TVA [LEI] 476.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,509.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]476.76 2,986.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,986.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Defibrilator

Defibrilator defimonitor primedic XD110-bifazic+pacer  Set electrozi defibrilare originali nihon kohden cod P-740K-
pentru aed 2100K  Baterie originala cardiolife aed 2100K-30V 1.4H-model X216A  DA25359293

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3217796698

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,450.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,095.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,450.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,095.50

Valoare TVA [LEI] 4,645.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,450.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,645.50 29,095.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,095.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:
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1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Set pedale defibrilare

Defibrilator defimonitor primedic XD110-bifazic+pacer  Set electrozi defibrilare originali nihon kohden cod P-740K-
pentru aed 2100K  Baterie originala cardiolife aed 2100K-30V 1.4H-model X216A  DA25359293

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3217796698

8 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

470.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,474.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,760.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,474.40

Valoare TVA [LEI] 714.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,760.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]714.40 4,474.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,474.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Baterie originala

Defibrilator defimonitor primedic XD110-bifazic+pacer  Set electrozi defibrilare originali nihon kohden cod P-740K-
pentru aed 2100K  Baterie originala cardiolife aed 2100K-30V 1.4H-model X216A  DA25359293

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3217796698

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,270.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,533.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,810.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,533.90

Valoare TVA [LEI] 723.90 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,810.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]723.90 4,533.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,533.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Defibrilator

Rescue life 7 standard progetti defibrilator   DA25377982Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1844463610

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,170.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,952.30

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,170.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,952.30

Valoare TVA [LEI] 4,782.30 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,170.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,782.30 29,952.30

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,952.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montor functii vitale

Monitor pacient  Aspirator secretii OB 3000  DA25400267Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1972233398

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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13,715.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,320.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,715.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,320.85

Valoare TVA [LEI] 2,605.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,715.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,605.85 16,320.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,320.85

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aspirator secretii

Monitor pacient  Aspirator secretii OB 3000  DA25400267Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1972233398

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,930.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,676.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,930.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,676.70

Valoare TVA [LEI] 746.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,930.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]746.70 4,676.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,676.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.
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-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Casca/cort terapie

Casca/cort pentru cap cu posibilitate de deschidere  partii superioare   DA25430112Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2091074585

12 setCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,550.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,134.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,134.00

Valoare TVA [LEI] 3,534.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,534.00 22,134.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,134.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Videolaringoscop

Videolaringoscop BD-VLS tip stilet rigid  DA25528970Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1340530724

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,704.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,704.00

Valoare TVA [LEI] 4,104.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,104.00 25,704.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,704.00
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Hota microbiologica

Hota microbiologica clasa II   DA25530450Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3953500700

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

29,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,581.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 29,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,581.00

Valoare TVA [LEI] 5,681.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 29,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,681.00 35,581.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,581.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Desderman Pure 1l

Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

20 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 687.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 578.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 687.82

Valoare TVA [LEI] 109.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 578.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]109.82 687.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 687.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Terralin protect 5l

Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-cuaternare-terralin protect - DA25034604Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2155623650

150 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,355.00

Valoare TVA [LEI] 855.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]855.00 5,355.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,355.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat UF

Halat medical unica folosinta nesteril, tip vizitator  DA25319643Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4252253874

500 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,284.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,284.00

Valoare TVA [LEI] 684.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]684.00 4,284.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,284.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Mikrozid AF liquid- 10 l

Mikrozid AF liquid – ambalaj canistra 10 litri  DA25407966Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2043304910

10 bidon 10lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

182.75Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,174.73
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,827.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,174.73

Valoare TVA [LEI] 347.23 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,827.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]347.23 2,174.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,174.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant NOCOLYSE

NOCOLYSE-Dezinfectant de nivel inalt pentru suprafete si aeromicroflora  DA25792181Achiziţie:

ID dosar achiziţie:212822925

5 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

180.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,071.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,071.00

Valoare TVA [LEI] 171.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]171.00 1,071.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,071.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."
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-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Glicerina

Glicerina / Ulei de parafina / Oxid de zinc / Talc / Vaselina alba-KG-uz farmaceutic  DA25421469Achiziţie:

ID dosar achiziţie:325218815

7 kgCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 107.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 90.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 107.46

Valoare TVA [LEI] 17.16 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 90.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17.16 107.46

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 107.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Tubulatuta UF

Tubulatura de unica folosinta copii/adulti, originala pentru ventilatorul zoll, model EMV  Tubulatura de unica
folosinta pediatric pentru ventilatorul ZOLL, model EMV  DA25279432

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3157194173

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

180.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 856.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 720.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 856.80

Valoare TVA [LEI] 136.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 720.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]136.80 856.80
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 856.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 250 tablete

Tablete clorigene-jaclor-ambalaj cutie 250 tablete  DA25425422 /03.04.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:957670327

48 cutie 250
tablete

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,942.08

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,632.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,942.08

Valoare TVA [LEI] 310.08 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,632.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]310.08 1,942.08

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,942.08

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
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64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Oxidice air B bidon 5L

Oxidice Air B – dezinfectant de nivel inalt (testat pe clostridium difficile)  DA25457985 /09.04.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3411853913

25 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

105.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,123.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,123.75

Valoare TVA [LEI] 498.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]498.75 3,123.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,123.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alcool sanitar - 500 ml

Materiale  Mona alc. Sanit.70% 500ml / Romdist cut.men.bicomp.125 buc / Romdist.bol.sup.EPS25BU600ML /
Romdist.cap.bol.sup.EPS25buc / Romdist.cas.cu capac 500 ml  DA25464520 /10.04.2020

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:781581837

252 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.08Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,121.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,304.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,121.95

Valoare TVA [LEI] 817.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,304.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]817.79 5,121.95

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,121.95

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca protectie FFP2 KN95

Masca protectie FFP2 KN95   DA25593426 /11.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3770433581

1500 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,671.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,850.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,671.50

Valoare TVA [LEI] 2,821.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,850.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,821.50 17,671.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,671.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Capelina tip cosmonaut
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Capelina tip cosmonaut  DA25594546 /11.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2382710013

3000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,925.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Perform cutie 900 g

Dezinfectanti de nivel inalt pt. suprafete, pe baza de peroximonosulfat de potasiu-perform - DA25035272Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3472251406

4.5 kgCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 327.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 275.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 327.25

Valoare TVA [LEI] 52.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 275.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]52.25 327.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 327.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
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Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat impermeabil  UF

Halat impermeabil unica folosinta   DA25595185 /11.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1459307561

2000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,944.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,944.00

Valoare TVA [LEI] 3,344.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,344.00 20,944.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,944.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sort de protectie UF

Sort de protectie impermeabil alb unica folosinta  DA25596191 /11.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1927663588

1800 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,713.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,713.60

Valoare TVA [LEI] 273.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 1,440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]273.60 1,713.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,713.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halate chirurgicale sterile

Halate chirurgicale sterile (dim.M-XXL) MC1010226/05.05.2020  DA25596406 /11.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1795463149

1000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 30,345.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 30,345.00

Valoare TVA [LEI] 4,845.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,845.00 30,345.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 30,345.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative
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1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Desderman Pure 1l

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

50 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,719.55

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,445.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,719.55

Valoare TVA [LEI] 274.55 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,445.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]274.55 1,719.55

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,719.55

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alcool etilic 95-96% bidon 5l

Alcool etilic 95-96% denaturat  DA25400173Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1983063446

50 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,153.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,153.50

Valoare TVA [LEI] 503.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]503.50 3,153.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,153.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 250 tablete

Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

50 cutie 250
tablete

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,023.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,023.00

Valoare TVA [LEI] 323.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]323.00 2,023.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,023.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servetele dezinfectante 150 cutie
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Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

60 cutie 150 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,306.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,938.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,306.22

Valoare TVA [LEI] 368.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,938.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]368.22 2,306.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,306.22

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Filtru hepa pentru purificator

Materiale COVID 19  Circuit anestezie in Y cu balon respiratie  Filtru hepa pentru purificator xiaomi mi air
DA25400600

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4163991868

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

220.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 523.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 440.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 523.60

Valoare TVA [LEI] 83.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 440.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]83.60 523.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 523.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
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stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Terralin protect 2l

Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

30 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

38.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,365.53

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,147.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,365.53

Valoare TVA [LEI] 218.03 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,147.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]218.03 1,365.53

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,365.53

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Apa oxigenata 3% FL 200 ML

Apa oxigenata 3% FL 200 ML-dezinfectant al plagilor local  DA25401575Achiziţie:

ID dosar achiziţie:565185599

100 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,457.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,225.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,457.75

Valoare TVA [LEI] 232.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

92



Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

Eligibil [LEI] 1,225.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]232.75 1,457.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,457.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Capsule filtrante

Capsula filtranta/microfiltranta-Filtru lavoar apa sterila 0,1 microni valabil 60 zile-nesterilizabil - DA25410627Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3205545085

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

510.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,213.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,020.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,213.80

Valoare TVA [LEI] 193.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,020.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]193.80 1,213.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,213.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Desmanol Pure 1l

Desmanolpure-ambalaj flacon 1 litru - DA25035935Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2783597603

80 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,904.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,904.00

Valoare TVA [LEI] 304.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]304.00 1,904.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,904.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alcool etilic 100%

Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)  Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)  DA25401895Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4226407091

46 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

38.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,107.49

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,771.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,107.49

Valoare TVA [LEI] 336.49 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,771.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]336.49 2,107.49

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,107.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  Gigazyme 5l

Gigazyme-ambalaj canistra 5 litri - DA25036253Achiziţie:

ID dosar achiziţie:445589716

30 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 928.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 780.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 928.20

Valoare TVA [LEI] 148.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 780.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]148.20 928.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 928.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alcool etilic 96%

Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)  Coloranti-histanol 100 (alcool etilic absolut 100%)  DA25401895Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4226407091
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11 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 484.33

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 407.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 484.33

Valoare TVA [LEI] 77.33 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 407.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]77.33 484.33

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 484.33

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Botosei protectie

Botosi protectie impermeabili   DA25423825Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2216170862

200 setCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18.79Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,472.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,758.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,472.02

Valoare TVA [LEI] 714.02 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,758.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]714.02 4,472.02

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,472.02

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.
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-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca protectie KN 95

Masca de protectie – K95  Masca de protectie 3 straturi  Termometru tip pistol  DA25424233Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3024173969

600 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,710.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,710.00

Valoare TVA [LEI] 1,710.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,710.00 10,710.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,710.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca medicale

Masca de protectie – K95  Masca de protectie 3 straturi  Termometru tip pistol  DA25424233Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3024173969

5000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,825.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,825.00

Valoare TVA [LEI] 3,325.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,325.00 20,825.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,825.00
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 250 tablete

Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25035400Achiziţie:

ID dosar achiziţie:603290908

120 cutie 250
tablete

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,284.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,760.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,284.40

Valoare TVA [LEI] 524.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,760.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]524.40 3,284.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,284.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Masca oxigen cu filtru

Masca oxigen cu filtru antimicrobian pentru pacienti cu rol de protectie a personalului medicalAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2715717068

100 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

38.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,522.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,522.00

Valoare TVA [LEI] 722.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]722.00 4,522.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,522.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Filtru antibacterian

Filtru antibacterian si antiviral, cu rezistenta scazuta la debit, pentru cap  DA25429673Achiziţie:

ID dosar achiziţie:867632622

20 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 761.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 640.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 761.60

Valoare TVA [LEI] 121.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 640.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]121.60 761.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 761.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Terralin protect 5l

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

250 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

33.15Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,862.13

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,287.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,862.13

Valoare TVA [LEI] 1,574.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,287.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,574.63 9,862.13

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,862.13

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Viziera

Kit viziera DA25435155Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3308117126

400 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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13.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,616.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,560.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,616.40

Valoare TVA [LEI] 1,056.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,560.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,056.40 6,616.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,616.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant la rece

Dezinfectant la rece - DA25035812Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1554856092

10 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

149.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,779.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,495.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,779.05

Valoare TVA [LEI] 284.05 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,495.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]284.05 1,779.05

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,779.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative
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1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 250 tablete

Tablete efervescente diclorizocianurat-jaclor-cutie 250 tb. - DA25163765Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3389121015

60 cutie 250
tablete

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,642.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,380.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,642.20

Valoare TVA [LEI] 262.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,380.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]262.20 1,642.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,642.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant la rece

Aniosgel 85 NPC - DA25036427Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4281948942

5 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 202.30

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 170.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 202.30

Valoare TVA [LEI] 32.30 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 170.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]32.30 202.30

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 202.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat chirurgical protectie

Halat chirurgical protectie avansata-complet impermeabil-nesteril  DA25468987Achiziţie:

ID dosar achiziţie:470810787

240 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,997.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,040.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,997.60

Valoare TVA [LEI] 957.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,040.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]957.60 5,997.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,997.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Semimasca FFP2
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Semimasca pliata cu supapa FFP2  DA25478427Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4121371349

250 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,670.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,925.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,670.75

Valoare TVA [LEI] 745.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,925.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]745.75 4,670.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,670.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 200 tablete

Clorom – cutie 200 tablete-avizat M.S. 1645BIO/02/12.24 si 2741BIO/04/12.24,  DA25610358Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3151796152

8000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 952.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 952.00

Valoare TVA [LEI] 152.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]152.00 952.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 952.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
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conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Desderman Pure 1l

Desderman pure-ambalaj flacon 1 litru   DA25611373Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3660316637

100 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,439.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,890.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,439.10

Valoare TVA [LEI] 549.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,890.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]549.10 3,439.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,439.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Gliderite rigid stilet

Gliderite rigid stilet   DA25994301Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1447257040

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

350.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 833.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 833.00

Valoare TVA [LEI] 133.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]133.00 833.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 833.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servetele dezinfectante 150 cutie

Mikrozid AF servetele cutie-ambalaj doza cu 150 buc servetele - DA25036194Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3615393218

25 cutie 150 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 743.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 625.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 743.75

Valoare TVA [LEI] 118.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 625.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]118.75 743.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 743.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:
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1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca chirurgicala cu elastic

Masca protectie faciala 3 straturi 3 pliuri  DA25243928 /10.03.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1624534672

1000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,165.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00

Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]665.00 4,165.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,165.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca medicala

Masca de protectie 3 straturi  DA25492504Achiziţie:

ID dosar achiziţie:704833394

500 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,487.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,487.50

Valoare TVA [LEI] 237.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]237.50 1,487.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,487.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem aspiratie circuit inchis

Sistem aspiratie circuit inchis, set electrozi defibrilator rescue life 7 progetti  Set electrozi defibrilator rescue life 7
progetti    DA25513190

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:43333704

20 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

58.74Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,398.01

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,174.80 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,398.01

Valoare TVA [LEI] 223.21 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,174.80 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]223.21 1,398.01

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,398.01

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca chirurgicala faciala 3 pliuri
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Masca chirurgicala faciala 3 pliuri pack de 5.000 bucati  DA25374165Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1227974417

5000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,230.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,230.00

Valoare TVA [LEI] 3,230.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,230.00 20,230.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,230.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Viziere de protectie

Viziere de protectie  DA25375466Achiziţie:

ID dosar achiziţie:145732338

200 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,760.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,760.00

Valoare TVA [LEI] 760.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]760.00 4,760.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,760.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
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stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Oxidice air B

Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) - DA25036315Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1058870529

10 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 773.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 773.50

Valoare TVA [LEI] 123.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]123.50 773.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 773.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Terralin protect 5l

Dezinfectant detergent pt. suprafete, pe baza de saruri cuaternare-terralin protect-canistra 5 litri - DA25163558Achiziţie:

ID dosar achiziţie:616955878

50 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00
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Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,785.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat UF

Halat  protectie vizitator unica folosinta 15gr, produs in Romania, calitate superioara,   DA25594999Achiziţie:

ID dosar achiziţie:942031338

1000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,092.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,092.00

Valoare TVA [LEI] 1,292.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,292.00 8,092.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,092.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l

Mikrozid - DA25163680Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3231953179

10 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 238.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238.00

Valoare TVA [LEI] 38.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38.00 238.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 238.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servetele dezinfectante 150 cutie

Mikrozid - DA25163680Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3231953179

10 cutie 150 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 297.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 297.50

Valoare TVA [LEI] 47.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]47.50 297.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 297.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Oxidice air B

Oxidice air B-dezinfectant rapid de nivel inalt prin pulverizare (testat pe clostridium difficile) - DA25163721Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2413499677

15 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

65.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,160.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 975.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,160.25

Valoare TVA [LEI] 185.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 975.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]185.25 1,160.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,160.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Botosei inalti din material netesut

Botosei inalti din material netesut TNT 60gr/mp  DA25596017Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2391863631

200 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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6.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,360.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,360.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,360.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,360.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Botosei - Protectori incaltaminte

Protectie incaltaminte 41cm, albastru (100buc/set)-botosei  DA25596060Achiziţie:

ID dosar achiziţie:615015834

5000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.14Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 833.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 833.00

Valoare TVA [LEI] 133.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]133.00 833.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 833.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative
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1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Boneta

Boneta bonete capeline pentru protectie cap cu elastic unica folosinta   DA25598452Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3509359615

6000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.18Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,285.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,285.20

Valoare TVA [LEI] 205.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]205.20 1,285.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,285.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servetele dezinfectante 150 cutie

Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

80 cutie 150 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23.80Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,265.76

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,904.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,265.76

Valoare TVA [LEI] 361.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,904.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]361.76 2,265.76

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,265.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Gycazyme 2 l

Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

10 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

38.25Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 455.18

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 382.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 455.18

Valoare TVA [LEI] 72.68 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 382.50 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]72.68 455.18

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 455.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Perform cutie 900 g
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Dezinfectanti - DA25319307Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4180453859

8 buc 900 gCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 679.73

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 571.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 679.73

Valoare TVA [LEI] 108.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 571.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]108.53 679.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 679.73

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca KN95/FFP2

Masca KN95/FFP2  DA25388692Achiziţie:

ID dosar achiziţie:742666665

400 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

27.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,280.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,160.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,280.40

Valoare TVA [LEI] 2,120.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,160.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,120.40 13,280.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,280.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

"
Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
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conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2."

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sort impermeabil

Sort impermeabil cu maneci ARDON FS 121  DA25319388Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2232924450

50 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

167.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,936.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,350.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,936.50

Valoare TVA [LEI] 1,586.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,350.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,586.50 9,936.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,936.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l

Mikrozid AF liquid-ambalaj flacon 1 litru - DA25036086Achiziţie:

ID dosar achiziţie:149525590

25 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 595.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 595.00

Valoare TVA [LEI] 95.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00
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TVA eligibil [LEI] Public [LEI]95.00 595.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 595.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 200 tablete

Clorom-cutie 200 tablete-avizat M.S.1645BIO/02/12.24 Si 2741BIO/04/12/24 - DA25035519Achiziţie:

ID dosar achiziţie:452680210

9600 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.09Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,028.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 864.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,028.16

Valoare TVA [LEI] 164.16 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 864.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]164.16 1,028.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,028.16

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile
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64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Desderman Pure 1l

Gel dezinfectant pt. maini desderman pure gel-ambalaj flacon 1 litru - DA25262669Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2298544830

10 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 343.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 289.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 343.91

Valoare TVA [LEI] 54.91 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 289.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]54.91 343.91

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 343.91

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Circuit anestezie in Y cu balon respiratie

Materiale COVID 19  Circuit anestezie in Y cu balon respiratie  Filtru hepa pentru purificator xiaomi mi air
DA25400600

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4163991868

50 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

43.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,558.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,150.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,558.50

Valoare TVA [LEI] 408.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,150.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]408.50 2,558.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,558.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Viziera

Viziera mecanica  DA25394976Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1032439097

400 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,000.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Capsule filtrante

Capsule filtrante QPoint pentru apa sterila de 62 de zile - DA25409817Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2115421847

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

480.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,142.40
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Valoare totală (fără TVA) [LEI] 960.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,142.40

Valoare TVA [LEI] 182.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 960.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]182.40 1,142.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,142.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem aspiratie circuit inchis

Sistem aspiratie circuit inchis  DA25526571Achiziţie:

ID dosar achiziţie:356681464

30 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

58.74Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,097.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,762.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,097.02

Valoare TVA [LEI] 334.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,762.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]334.82 2,097.02

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,097.02

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:
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1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pipe

Materiale sanitare nou nascuti  DA25170413Achiziţie:

ID dosar achiziţie:674489717

20 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 73.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 62.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 73.78

Valoare TVA [LEI] 11.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 62.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11.78 73.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 73.78

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Mandren intubatie

Materiale sanitare nou nascuti  DA25170413Achiziţie:

ID dosar achiziţie:674489717

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 101.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 85.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 101.15

Valoare TVA [LEI] 16.15 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 85.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16.15 101.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 101.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat protectie

Halat protectie impermeabil tyvek   DA25319841Achiziţie:

ID dosar achiziţie:671327551

100 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

31.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,689.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,689.00

Valoare TVA [LEI] 589.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]589.00 3,689.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,689.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lenjerie pat UF

Lenjerie pat spital – de unica folosinta  DA25328370Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2867098954
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600 setCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19.90Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,208.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,940.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 14,208.60

Valoare TVA [LEI] 2,268.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,940.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,268.60 14,208.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 14,208.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servetele dezinfectante 150 cutie

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

6000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

0.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,213.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,020.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,213.80

Valoare TVA [LEI] 193.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,020.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]193.80 1,213.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,213.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.
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-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant  tablete - 250 tablete

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

204 cutie 250
tablete

Cantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,253.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,936.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,253.84

Valoare TVA [LEI] 1,317.84 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,936.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,317.84 8,253.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,253.84

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Perform cutie 900 g

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

24 cutie 900gCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,039.18

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,713.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,039.18

Valoare TVA [LEI] 325.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,713.60 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]325.58 2,039.18
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,039.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Tub compatibil cu casca pentru cap

Tub compatibil cu casca pentru cap  DA25430255Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1602497645

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

95.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 452.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 380.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 452.20

Valoare TVA [LEI] 72.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 380.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]72.20 452.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 452.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:
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Descrierea cheltuielii

Masca de protectie

Masca de protectie   DA25338327Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2886377866

1900 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,104.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,130.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,104.70

Valoare TVA [LEI] 974.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,130.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]974.70 6,104.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,104.70

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Mikrozid AF liquid- 1 l

Dezinfectanti - DA25610181 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3179441298

50 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,517.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,275.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,517.25

Valoare TVA [LEI] 242.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,275.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]242.25 1,517.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,517.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dezinfectant Oxidice air B bidon 5L

Oxidice Air B-dezinfectant de nivel inalt pt aeromicroflora (testat pe clostridium difficile)  DA25610704 /13.05.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3135197240

75 lCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

105.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,371.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,875.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,371.25

Valoare TVA [LEI] 1,496.25 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,875.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,496.25 9,371.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,371.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Filtru antimicrobian/antiviral

Filtru antimicrobian/antiviral   DA25381857Achiziţie:

ID dosar achiziţie:29366980

300 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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10.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,748.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,150.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,748.50

Valoare TVA [LEI] 598.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,150.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]598.50 3,748.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,748.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masca chirurgicala cu elastic

Masca protectie faciala 3 straturi 3 pluri  DA25274880 /13.03.2020Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2095941548

1000 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,165.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00

Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]665.00 4,165.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,165.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative
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1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Set electrozi defibrilato

Sistem aspiratie circuit inchis, set electrozi defibrilator rescue life 7 progetti  Set electrozi defibrilator rescue life 7
progetti    DA25513190

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:43333704

2 setCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

257.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 612.97

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 515.10 Valoare totală eligibilă [LEI] 612.97

Valoare TVA [LEI] 97.87 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 515.10 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]97.87 612.97

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 612.97

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

1. Realizarea achizitiilor anterioare depunerii cererii de finantareActivitatea:

1.1 Achizitia de echipamente medicale, materiale sanitare si de protectie si de substanţe necesare pentruSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:21 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materii prime şi materiale, inclusiv materiale consumabile

64 - cheltuieli cu achiziţia de active fixe corporale (altele decât terenuri şi imobile), obiecte de
inventar, materiale consumabile

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Halat chirurgical ranforsat steril

Halat chirurgical ranforsat steril  DA25457207Achiziţie:

ID dosar achiziţie:379930788

200 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,641.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,900.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,641.00

Valoare TVA [LEI] 741.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,900.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]741.00 4,641.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,641.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Pentru asigurarea stocurilor necesare s-au făcut achiziţii directe avand in vedere prevederile Decretului 195 /2020 privind instaurarea
stării de urgenta pe teritoriul României si Decretul 240/2020 coroborat cu prevederile Legii 98/2016 privind achiziţiile publice si cu
Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica din Legea nr 98/2016 privind
achiziţiile publice si a Precizărilor cu privire la realizarea achiziţiilor prevăzute in decretul mai sus menţionai, pentru materiale de protecţie
conform CNSCBT privind infecţia cu SARS CoV-2.

-

Documente justificative

2. Managementul proiectuluiActivitatea:

2.1 Achizitia serviciilor de consultanta consultanta pentru elaborare si implementare proiectSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:9 - cheltuieli aferente managementului de proiect

29 - cheltuieli cu servicii de management proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Servicii consultanta pentru elaborare şi implementare proiect

Servicii consultanta pentru elaborare şi implementare proiect in cadrul POIM 2014-2020 - DA26317772Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3859076404

1 servCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

48,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 57,120.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 48,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 48,318.00

Valoare TVA [LEI] 9,120.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 8,802.00

Eligibil [LEI] 40,603.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,714.64 48,318.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]7,396.64 48,318.00

1,405.36TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Expertiza externa furnizata prin contract de prestare servicii prin care sunt realizate activitatile aferente managementului proiectului

-

Documente justificative

3. Informarea si promovarea proiectuluiActivitatea:

3.2 Realizarea activitatilor de informare si promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Autocolante proiect

Servicii de informare si promovare proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4209312036
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104 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 618.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 618.80

Valoare TVA [LEI] 98.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]98.80 618.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 618.80

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Implementarea masurilor de informare şi promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

3. Informarea si promovarea proiectuluiActivitatea:

3.2 Realizarea activitatilor de informare si promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Placa permanenta

Servicii de informare si promovare proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4209312036

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 297.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 297.50

Valoare TVA [LEI] 47.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]47.50 297.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 297.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Implementarea masurilor de informare şi promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

3. Informarea si promovarea proiectuluiActivitatea:

3.2 Realizarea activitatilor de informare si promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate
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17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comunicat/anunt de presa

Servicii de informare si promovare proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:4209312036

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,522.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,522.00

Valoare TVA [LEI] 722.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]722.00 4,522.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,522.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Implementarea masurilor de informare şi promovare a proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

4. Auditul proiectuluiActivitatea:

4.2 Realizarea auditului proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Audit proiect

Servicii de audit proiectAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2233965499

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

40,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 47,600.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 40,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 47,600.00

Valoare TVA [LEI] 7,600.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 40,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,600.00 47,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 47,600.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Realizarea auditului proiectului
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05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Targa radiotransparenta

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,950.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 21,360.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 21,360.50

Valoare TVA [LEI] 3,410.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,950.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,410.50 21,360.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,360.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dorim dotarea CPU cu o astfel de targa , pentru transportul bolnavilor mai ales a celor cu leziuni care impun imobilizarea lor, scurtând
timpii de aşteptare targa da posibilitatea efectuării radiografiilor fara mişcarea sau transferul bolnavului.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat pentru dezinfectia / sterilizarea paturilor

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

62,080.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 73,875.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 62,080.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 73,875.20

Valoare TVA [LEI] 11,795.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 62,080.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,795.20 73,875.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 73,875.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Nu deţinem un astfel de aparat de sterilizare si decontaminare a paturilor de spital, de aceea dorim dotarea secţiei chirurgie generala cu
un astfel de echipament, pentru realizarea in bune condiţii a dezinfectării paturilor, in special in contextul actual de pandemie.
Echipamentul va fi in dotarea secţiei de hirurgie generala.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat EKG mobil

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,680.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 37,318.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,360.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 37,318.40

Valoare TVA [LEI] 5,958.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 31,360.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,958.40 37,318.40

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 37,318.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Spitalul este dotat cu un număr de 6 echipamente fixe . Având in vedere ca spitalul este pavilionar fiecare secţie sau compartiment
funcţionează in corpuri diferite, iar Compartimentul de Boli infectioase nu deţine decât un aparat EKG fix vechi si fiind compartiment cu
suspecţi COVID-19 se impune dotarea acestuia cu un aparat EKG mobil, deasemenea Secţia Medicina Interna are doar EKG fix
necesitând , dotarea cu un astfel de aparat mobil, uşor deplasabil la patul bolnavilor din zona izolatoare pentru suspecţii COVID-19.
Prezenta cate unui electrocardiograf in fiecare din aceste compartimente si secţii sunt necesare , pentru desfasurarea optima a
monitorizării pacienţilor, deoarece administrarea de medicatie cu potential de alungire QT poate duce la apariţia de tulburări de ritm
ventricular cu potential letal. Aceste echipamente vor face parte din dotarea compartimentului Boli Infectioase si Secţia Medicina Interna
ale spitalului, înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta sau uzata moral. Ele se vor utiliza pentru monitorizarea activitatii
electrice a pacienţilor confirmaţi sau suspecţi Covid si a tuturor pacienţilor tratati.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Electrocardiograf 12 canale
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Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,126.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 61,139.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,378.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 61,139.82

Valoare TVA [LEI] 9,761.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 51,378.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,761.82 61,139.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 61,139.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Spitalul este dotat cu un număr de 6 echipamente. Având in vedere ca spitalul funcţionează in corpuri diferite,cu 6 secţii si 3
compartimente distincte fiind in sistem pavilionar, se impune prezenta cate unui electrocardiograf in fiecare Sectie/Compartiment/Serviciu,
pentru desfasurarea optima a monitorizării pacienţilor, deoarece administrarea de medicatie cu potential de alungire QT poate duce la
apariţia de tulburări de ritm ventricular cu potential letal.
Aceste echipamente vor face parte din dotarea fiecărei Sectie/Compartiment/Serviciu al spitalului si vor fi amplasate in Secţiile Medicina
Interna,Chirurgie generala si CPU, înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta sau uzata moral. Ele se vor utiliza pentru
monitorizarea activitatii electrice a pacienţilor confirmaţi sau suspecţi Covid-19 si a tuturor pacienţilor tratati.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Autoclav sterilizare cu abur saturat 100 I

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

235,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 279,888.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 235,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 279,888.00

Valoare TVA [LEI] 44,688.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 235,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]44,688.00 279,888.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 279,888.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Spitalul are in dotare 3 sterilizatoare cu aburi insa in Secţia obstetrica ginecologie aceasta este uzat moral, avand o vechime de
aproximativ 13 de ani. Modernizarea serviciului de sterilizare este nu doar necesara dar este mai ales esenţiala in contextul actualei
pandemii Sars-Cov-2 si este vitala tuturor Compartimentelor chirurgicale
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Acest echipament va face parte din dotarea secţiei Obstetrica-ginecologie a Spitalului Or.Dr Vaier Russu Luduş, înlocuind dotarea
existenta uzata moral

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aspirator portabil secreţii

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

10 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 208,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 175,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 208,250.00

Valoare TVA [LEI] 33,250.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 175,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]33,250.00 208,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 208,250.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dotarea actuală la nivelul zonelor de suspecţi COVID-19 sunt slabe in ce priveşte aspiratoarele de secreţii care sunt vechi unele din
donaţii, cu capacitati mai mici, însă nici unul nu se află în Compartimentul de Boli Infectioase. Aceste chipament asigura aspirarea
secreţiilor de la nivelul tractului respirator. Utilizarea lor se va face în cadrul Compartimentului de Boli Infectioase suspecţi COVID-19 - 2
buc , secţia Medicina Interna in zona tampon COVID-19 - 2, Secţia Chirurgie generala - 3 buc, CPU - 2 buc,Secţia Obstetrica ginecologie
- 2 buc,Compartiment de îngrijiri Paliative - 3 buc , Secţia Pediatrie - 1 buc.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Masa radianta de reanimare neonatala

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

78,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 185,878.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 156,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 185,878.00

Valoare TVA [LEI] 29,678.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 156,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]29,678.00 185,878.00
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Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 185,878.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Avem in dotarea compartimentului de Neonatologie 1 masa de resuscitare veche din anul 2004 , uzata fizic si moral si nu mai face fata
standardelor actuale , de aceea dorim dotarea cu 2 mese radiante cu sistem de încălzire si panou electronic de control.Acest echipament
va înlocui echipamentul vechi depăşit.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Bronhoscop fexibil

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

43,610.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 51,895.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 43,610.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,895.90

Valoare TVA [LEI] 8,285.90 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 43,610.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,285.90 51,895.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 51,895.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In armamentarium-ul necesar manipulării caii aeriene in anestezie si terapie intensiva sunt situate mai multe dispositive tehnice de înalta
performanta, care sa poata suplini cele mai variate situaţii particulare specifice; astfel sunt pacienţi cu malformaţii anatomice, tumori sau
traumatisme ale caii aeriene la care aceasta nu poate fi accesata fara ajutorul unui bronhoscop flexibil.Nu deţinem un astfel de
echipament, la ora actuala. Incarcarea canulei de intubatie orotraheala pe tubul flexibil al bronhoscopului si ghidarea acesteia pana la
nivelul carinei, apoi ’’alunecarea” canulei IOT folosind tubul flexibil ca pe un ghid pana la nivelul dorit (care se controlează vizual) poate fi
singura modalitate de intubatie la un pacient care, altfel, ar fi considerat cu cale aeriana imposibila, si care ar avea risc inalt de deces . Pe
langa procedura de asistare la intubatia dificila, bronhoscopia se poate utiliza in terapia intensiva, la patul pacientului putând oferi mai
multe oportunităţi de diagnostic si tratament: - diagnosticul unei bronhopneumonii la un pacient cu evoluţie nefavorabila sub tratamentul
standard/empiric; diagnosticul unei atelectazii, unei hemoptizii si managementul axcestora, in funcţie de cauza diagnosticata; -lavaj
bronho-alveolar, etc. Chiar in era pandemiei infecţiei cu virusul SARScov2 -COVID 19. deşi indicaţiile bronhoscopiei s- au restrains in
scopul protejării personalului medical, totuşi exista multiple situaţii când acesta nu poate fi înlocuita de alte metode.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat vizualizare vene

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 35,700.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Nu deţinem un astfel de aparat in Compartiment îngrijiri Paliative unde , pacienţii sunt in stare de obicei critica si oricând posibil a fi
infectaţi cu COVID - 19 , e nevoie de scurtarea timpilor necesari pentru procedurile de recoltare a sângelui sau perfuzare si a contactului
intre pacient si cadrele medicale , in acest sens e nevoie de un astfel de aparat pentru siguranţa pacienţilor si a personalului din punct de
vedere epidemiologie.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Incubator nou- născuţi

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 168,980.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 142,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 168,980.00

Valoare TVA [LEI] 26,980.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 142,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]26,980.00 168,980.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 168,980.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

Deţinem in compartimentul Neonatololgie 1 incubator din anul 2004 si 2 incubatoare din 2008 , toate sunt deja vechi si depăşite tehnic .
De aceea dorim achiziţionarea a 2 incubatoare noi, performante cu 2 sisteme de control al temperaturii corp si aer, alarma pentru
temperatura ridicata sau joasa , cu baterie cu autonomie cat mai mare .Aceste echipamente vor face parte din dotarea Compartimentului
de Neonatolgie al spitalului si vor fi amplasate in Sectorul cu paturi înlocuind cele 3 incubatoare vechi existente , uzate fizic si moral.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat radiologie digital fix

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

710,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 845,495.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 710,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 845,495.00

Valoare TVA [LEI] 134,995.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 710,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]134,995.00 845,495.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 845,495.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Spitalul dispune în momentul de faţă de un aparat de radiologie fix, grafie , din anul 2007, care prezintă semne avansate de uzură şi nu
face faţă fluxului actual de pacienţi, motiv pentru care se solicita unul nou. Aparatul solicitat dispune de tehnologie digitală, astfel se
minimizează riscul de răspândire a infecţiei prin reducerea manipulării manuale a casetei aparatului. Acest echipament va fi folosit în
cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică a Spitalului, unde va completa dotarea existentă care este uzată şi insuficientă. El se va
utiliza si in cazul pacienţilor suspecti/pozitivi COVID- 19 , pentru efectuarea radiografiilor pulmonare .

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Analizor automat de imunologie

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

383,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 455,770.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 383,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 455,770.00

Valoare TVA [LEI] 72,770.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00
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Eligibil [LEI] 383,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]72,770.00 455,770.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 455,770.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste echipamente vor fi amplasate in cadrul Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului, acreditat RENAR, unde se procesează
analizele recoltate de la pacienţii suspecţi/confirmati COVID-19 , înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta şi uzata. In plus
faţă de aparatura existenta ne dorim dotarea cu un analizor automat de imunologie metoda ELFA cu ajutorul caruia se vor putea
determina anticorpii de fază acută şi cronică COVID- 19, atât pentru pacienţii noştri, cât şi pentru personalul angajat , chiar si troponina si
feritina cantitativa, minimizând cât se poate de mult o transmitere a infecţiei la locul de muncă.

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Analizor automat de hematologie

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

411,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 489,090.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 411,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 489,090.00

Valoare TVA [LEI] 78,090.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 411,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]78,090.00 489,090.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 489,090.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste echipamente vor fi amplasate in cadrul Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului, acreditat RENAR, unde se procesează
analizele recoltate de la pacienţii suspecţi/confirmati COVID-19 , înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta şi uzata. La
momentul actual Laboratorul de analize medicale dispune de un analizor automat de hematologie funcţionala MINDRAY BC-5380, anul
fabricaţiei 2011 ( 10 ani vechime) analizorul are o vechime mare, iar din cauza gradului de uzura necesita intervenţii tehnice din ce in ce
mai frecvente, ceea ce duce la întârzierea eliberării rezultatelor, un timp de răspuns intarziat la solicitările si volumele curente ale
spitalului, posibila incapabilitate la compartimentul de hematologie. Dorim achiziţionarea unui analizor automat de hematologie 5 DIFF
Utilizarea unui analizor automat de hematologie de o generaţie mai noua ar duce la creşterea calitatii serviciilor medicale si la creşterea
siguranţei pacientului si reducerea duratei de eliberare a rezultatelor pentru analizele de hematologie (importanta majora pentru probele
de urgenta). Ar necesita intervenţii tehnice mai rare ce ar duce la costuri mai mici, riscul de a se produce o incapabilitate de lucru cauzata
de defecţiunea analizorului pe compartimentul de hematologie ar scadea , lucru foarte important in contextul actual de pandemie ,
hemoleucograma este analiza de baza solicitata pentru orice pacient suspect sau pozitiv COVID -19.
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Documente justificative
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5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Ecograf doppler portabil cu două sonde

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

202,650.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 482,307.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 405,300.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 482,307.00

Valoare TVA [LEI] 77,007.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 405,300.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]77,007.00 482,307.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 482,307.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Compartimentul Boli infecţioase nu are nici un astfel de echipament in dotare şi Secţia Medicină Internă deţine un ecograf Doppler cu o
vechime de peste 12 ani, care este depăşit fizic si moral necesitând dotarea cu un Ecograf doppler portabil cu două sonde, pentru
prestarea de servicii medicale pacienţilor suspecti/confirmati cu virusul SARS-CoV 2,
Spitalul are in dotare ecografe fixe însă nu în secţiile destinate pacienţilor suspecţi COVID-19. Compartimentul de Boli Infecţioase iar
secţia Medicină Internă deţine un ecograf fix, fiind strict necesare ecografe portabile, pacienţii suspecţi COVID-19 care sunt internaţi în
aceste compartimente, conform protocolului trebuie să rămână în salon, de multe ori fiind şi pacienţi greu deplasabi 1 i.Prin achiziţionarea
acestui echipament ar ii posibilă efectuarea ecografiilor la patul pacienţilor. Aceste echipamente vor face parte din dotarea
Compartimentului de Boli Infecţioase şi secţia Medicină Internă ale spitalului.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Autoclav cu uscare capacitate 50 l

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,869.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,869.00

Valoare TVA [LEI] 4,769.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,769.00 29,869.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,869.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste echipamente vor fi amplasate in cadrul Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului, acreditat RENAR, unde se procesează
analizele recoltate de la pacienţii suspecţi/confirmati COVID-19 , înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta şi uzata In
dotarea Laboratorului de analize medicale nu exista un autoclav cu uscare . Dorim achiziţionarea unui autoclav cu uscare cu o capacitate
de 50 1 pentru sterilizarea probelor biologice contaminate provenite de la pacienţii suspecţi/confirmaţi COVID-19.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aspirator de fum

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 25,704.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 25,704.00

Valoare TVA [LEI] 4,104.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,104.00 25,704.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,704.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La ora actuala nu deţinem niciun astfel de echipament in Secţia Chirurgie generala.
Datele ştiinţifice arata ca in timpul intervenţiilor chirurgicale, in special a celor intraabdominale, fumul degajat prin electrocauterizare,
proces prezent in timpul acestor intervenţii, conţine particule cu încărcătură virala (dovedit la pacienţii cu COVID-19). Aspiratorul de fum
este util atat in timpul intervenţiilor chirurgicale clasice (se ataseaza direct electrocauterului), cat si in timpul celor laparoscopice (gazul
intraabdominal este evacuat de către aspiratorul de fum si trecut printr-un filtru). In prezent, acest gaz intraabdominal, produs in timpul
intervenţiei chirurgicale, este evacuat in aerul din sala de operaţii, reprezentând un potenţial risc, atat pentru personalul medical, cat si
pentru pacient. Momentul prezent pentru efectuarea acestei investiţii, reprezintă oportunitatea maxima, ţinând seama de circuinstatele
create de pandemia de COVID 19. Prin aceasta investiţie, evitam expunera pacientului si a personalului medical la un factor de risc
infectios, crescând siguranţa in sala de operaţii
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

144



Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

Descrierea cheltuielii

Brancard mobil

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,540.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,112.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,540.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,112.60

Valoare TVA [LEI] 2,572.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,540.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,572.60 16,112.60

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,112.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In cadrul Compartimentului Boli Infectioase nu dispunem de brancade mobile . Ne dorim dotarea cu 1 brancard mobil pentru a le folosi in
special pentru pacienţii suspecţi confirmaţi COVID-19, la deplasarea acestora la serviciul de radiologie si laborator analize medicale.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat de radiologie mobil, cu braţ in C

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

384,650.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 457,733.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 384,650.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 457,733.50

Valoare TVA [LEI] 73,083.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 384,650.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]73,083.50 457,733.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 457,733.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La ora actuala nu deţinem niciun tip de aparat radiologie la blocul operator al secţiei Chirurgie Generala, reducandu-ni-se aria de
intervenţii chirurgicale, pe care Ie putem efectua. In acest sens , enumaram doar cateva arii chirurgicale influenţate de prezenta sau
absenta acestui aparat: chirurgia hepato-biliara, chirurgia endourologica înalta, întreaga chirurgie ortopedica, verificarea poziţiei
cateterelor venoase centrale, a drenurilor toracice, prezenta unor corpi străini (aceştia putând fi extrasi sub ghidaj radiologie). De
asemenea, multe investigaţii radiologice postoperatorii pot fi făcute cu ajutorul acestui aparat. Pe langa creşterea acuratetii diagnosticului
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si a intervenţiei chirurgicale propriu- zise, acest aparat va evita deplasarea postoperatorie a pacienţilor, pana la serviciul de radiologie,
care , in actualul context pandemic COVID 19, oferă o securitate mai mare pacienţilor si personalului medical. Oportunitatea efectuării
acestei investiţii, in prezent e data de circumstanţele actualei pandemii de COVID 19, dar si pe fondul anticipării creşterii normelor de
securitate in domeniul medical, ceea ce ne ajuta sa evitam deplasările si implicit aglomerările pacienţilor, scazand riscurile transmiterii
bolilor infecto contagioase , inclusiv SARS-Cov2. Suntem convinşi de creşterea încrederii si a satisfacţiei pacienţilor, raportate la serviciile
oferite de spitalul nostru, in urma achiziţionării acestui aparat
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat de radiologie digital mobil

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

467,950.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 556,860.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 467,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 556,860.50

Valoare TVA [LEI] 88,910.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 467,950.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]88,910.50 556,860.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 556,860.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Nu avem in dotare aparate mobile radiologice de generaţie noua , deşi suntem un spital pavilionar iar transferul pacienţilor intre secţii si
pentru investigaţii radiologice se realizează greu si cu costuri suplimentare . Pentru a asigura continuitatea actului medical, reducerea
cheltuielilor de transport, a timpilor de aşteptare a pacienţilor si pentru siguranţa pacienţilor din punct de vedere epidemiologie incontextul
actual al pandemiei C0V1D 19, e nevoie de dotarea Compartimentului Boli Infectioase cu un aparat roentgen mobil precum si a CPU .
Aparatele sunt strict necesare pentru realizarea radiografiilor pulmonare in cazul pacienţilor suspecţi si confirmaţi cu covid 19
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Defibrilator manual cu padele

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,676.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 163,063.32

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 137,028.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 163,063.32
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Valoare TVA [LEI] 26,035.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 137,028.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]26,035.32 163,063.32

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 163,063.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Cu toate ca spitalul are in dotare un număr de 3 dispozitive , în cadrul Compartimentului Boli Infectioase zona suspecţi COVID-19 , nu
exista decât un defibrillator semiautomat care poate avea oricând bateria epuizata , deasemenea este nevoie de un astfel de aparat in
secţia Medicina interna care are si ea un defibrilator semiautomat, fiind necesar pentru pacienţii suspecti/pozitivi COVID-19 , care la
nevoie trebuie resuscitaţi, Compartimentul ATI a secţiei obstetrica ginecologie necesita un astfel de aparat. Este un dispozitiv destinat
pacienţilor aflaţi in stop cardiac prin tahicardie ventriculara sau Iibrilatie ventriculara. Aceste echipamente vor face parte din dotarea
Compartimenului de Boli Infectioase, Secţiei de Medicina Interna, ATI secţie obstetrica ginecologie , din cadrul spitalului unde vor li
amplasate şi utilizate completând dotarea existentă care este insuficienta si depăşită
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lampă cu lumină ultraviolet portabilă 360

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

71,119.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,269,474.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,066,785.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,269,474.15

Valoare TVA [LEI] 202,689.15 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,066,785.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]202,689.15 1,269,474.15

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,269,474.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Compartimentul Boli Infectioase deţine doar o lampa portabila UV , necesitând inca una ,iar celelalte secţii si compartimente Pediatrie,
Medicina Interna,Chirurgie Generala ,Psihiatrie cronici, Obstetrica ginecologie , compartiment îngrijiri Paliative , necesita cate 2 lămpi
pentru sterilizarea mai rapida a spatiilor si cate o lampa Laboratorul de Analize medicale si cel de Radiologie si imagistica medicala ,
acestea nedispunanad de aceste echipamente. Acestea sunt folosite pentru dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor, atât în saloane după
externarea pacienţilor cât şi în restul spaţiilor folosite de către personalul spitalului. Aceste echipamente vor deservi secţiile ,
compartimentele si laboratoarele spitalului unde vor fi utilizate.
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Documente justificative
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5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Computer tomograf

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,396,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,661,835.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,396,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,661,835.00

Valoare TVA [LEI] 265,335.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,396,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]265,335.00 1,661,835.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,661,835.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La ora actuala nu deţinem un CT, necesitatea trebuie privita din mai multe puncte de vedere : medical, legal si al siguranţei pacientului.
Din punct de vedere medical, aproape ca nu mai exista specialitate medicala, care sa nu folosească si sa nu se bazeze pe CT, atat in
punerea diagnosticului iniţial (AVC-uri, tumori cu diferite localizări, traumatisme, chiar si evaluarea pneumoniei in cadrul COV1D-19), cat
si in evaluarea eficacităţii terapeutice (oncologie, neurologie, boli infectioase, complicaţiile după un act chirurgical). Din punct de vedere
legal, existenta unei tomografii înaintea iniţierii unei terapii (medicala sau chirurgicala), ar putea demonstra utilitatea si oportunitatea
acesteia. Existenta oricărui document obiectiv, adauga un plus de claritate diagnosticului. Siguranţa pacientului ar avea doar de castigat,
ţinând seama ca CT-ul reprezintă investigaţia cu gradul cel mai inalt de încredere si acurateţe intr-o gama larga de patologii, iar utilicarea
CT-ului ar evita întârzierile, atat in iniţierea tratamentelor, cat si in transferul sau externarea acestora. Acest echipament are o sensibilitate
mare in precizarea diagnosticului, fiind util când informaţiile radiologice sunt neclare sau chiar negative. Astfel, se impune utilizarea
computer tomografului ca metoda imagistica recomandata in stratificarea pacienţilor pe baza pattem-ului lezional pumonar, ce permite
detectarea modificărilor subtile/precoce de GGO, nedetectabile la examenul radiologie, evaluarea extensiei, progresiei, analiza
complicaţiilor si comorbiditatilor inlusiv relaţia intre leziunile CT si evoluţia bolii
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Pat terapie intensiva

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

5 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

33,430.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 198,908.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 167,150.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 198,908.50

Valoare TVA [LEI] 31,758.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 167,150.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

148



Componenta 1  Lider- SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU"

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]31,758.50 198,908.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 198,908.50

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Compartimentul de ATI a secţiei Chirurgie generala , dispune de 5 paturi de terapie intensiva primite din donaţii, dar de o generaţie mai
veche .
Aceste echipamente sunt destinate pacienţilor critici avand funcţii speciale (înclinare laterala,
I randelenburg, cantar, etc) şi vor face parte din dotarea Compartimentului ATI a secţiei Chirurgie Generala unde vor 11 amplasate în cele
2 saloane destinate pacienţilor în stare gravă, cum ar fi si pacienţii suspecti/confirmati COVID-19.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Monitoare funcţii vitale cu capnograf

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

9 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,529.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 251,995.59

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 211,761.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 251,995.59

Valoare TVA [LEI] 40,234.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 211,761.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]40,234.59 251,995.59

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 251,995.59

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Dotarea spitalului include un număr de 4 astfel de echipamente însă nu există nici unul în cadrul Compartimentului de Boli Infectioase
destinate exclusiv pacienţilor suspecţi/pozitivi COVID-19 E nevoie dotarea cu 2 astfel de echipamente a compartimentului de Boli
Infectioase , in CPU- 2 buc , secţia Obstetrica ginecologie , care are un astfel de aparat doar in sala de operaţie , solicita 2 buc,
compartimentul de neonatologie care nu deţine monitor funcţii vitale ,solicita 1 buc, 2 buc in Secţia Medicina Interna care deţine doar
monitoare funcţii vitale baza , secţia Pediatrie care nu are in dotare un astfel de monitor,solicita 1 buc . Acestea sunt necesare pentru
monitorizarea parametrilor funcţiilor vitale ale pacienţilor din aceste compartimente, in special pentru cei aliaţi intr-o stare critica si sunt
suspecti/pozitivi COVID-19.Aceste echipamente vor face parte din dotarea secţiilor si compartimentelor spitalului la care s-a făcut referire
completând dotarea actuala a spitalului, unde vor fi amplasate şi utilizare pentru monitorizare.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:
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Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Analizor automat de biochimie

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

225,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 267,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 225,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 267,750.00

Valoare TVA [LEI] 42,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 225,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]42,750.00 267,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 267,750.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Aceste echipamente vor fi amplasate in cadrul Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului, acreditat RENAR, unde se procesează
analizele recoltate de la pacienţii suspecţi/confirmati COVID-19 , înlocuind sau completând dotarea existenta insuficienta şi uzata.
Dotarea spitalului include un analizor automat de biochimie din 2013 si un alt analizor aliat in chirie, care au o capacitate redusă de teste
faţă de solicitările avute. Prin achiziţionarea unui echipament nou model ISE si cu modul de urgenta , care să aibă o capacitate mai mare
de testare se va putea asigura fluxul corespunzător de teste realizate pentru pacienţii internaţi si pentru cei suspecţi COVID 19 pentru
determinarea enzimelor hepatice , proteinei C cantitative si fosfataza alcalina parametrii care se modifica considerabil in cazul pacienţilor
infectaţi cu COVID 19. Acest echipament va face parte din dotarea Laboratorului de analize medicale a spitalului unde va completa
aparatura existentă.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Autoclav sterilizare capacitate 50 l

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,869.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,869.00

Valoare TVA [LEI] 4,769.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,769.00 29,869.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 29,869.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In Secţia Pediatrie deţinem un autoclav de sterilizare din donaţii, mai vechi care necesita reaparatii costisitoare , acesta fiind depăşit
tehnic , fapt pentru care dorim procurarea unui aparat de sterilizare performant de 50 1 pentru asigurarea sterilizării instrumentarului
medical si a sticlăriei pentru servirea mesei copiilor internaţi, asigurând astfel in aceasta perioada de pandemie COVID-19, in care
transmiterea virusului este foarte rapida , chiar si prin atingere ,siguranţa pacienţilor si personalului medical si respectarea normelor
igienico sanitare impuse.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Aparat ventilaţie mecanica

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

142,100.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 169,099.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 142,100.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 169,099.00

Valoare TVA [LEI] 26,999.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 142,100.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]26,999.00 169,099.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 169,099.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Deţinem in CPU un singur aparat de ventilaţie mecanica care este vechi, necesita reparaţii dese , ceea ce in momentul actual al
pandemiei COVID -19 , nu ne permitem , putând aparea in oricând un caz care trebuie ventilat de urgenta , neavand timp suficient pentru
transferul pacientului in ATI.
De aceea dorim dotarea compartimentului cu un aparat de generaţie noua , înlocuind astfel dotarea veche si depăşită , putând astfel
asigura intervenţia rapida si salvarea vieţii oricărui pacient
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Electrocauter chirurgical

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă
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118,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 141,134.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 118,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 141,134.00

Valoare TVA [LEI] 22,534.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 118,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,534.00 141,134.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 141,134.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

La ora actuala deţinem un electrocauter vechi depăşit moral si fizic in secţia Obstetrica Ginecologie.
Pentru asigurarea calitatii serviciilor medicale oferite de unitatea noastra si desfasurarea activitatii in condiţii optime de igiena si siguranţa,
avem nevoie de un electrocauter performant, pentru efectuarea hemostazei intraoperatorii, ceea ce reduce, considerabil timpii operatori si
nu in ultimul rând contactul intim intre pacient si echipa operatorie in special in cazul unui posibil infectat COVID-19 reducând considerabil
posibilitatea infectării personalului si altor pacienţi. Acest ti[ de aparat este singurul care se poate utiliza atasandu-se laparoscopului, fiind
compatibile. Deasemenea pentru realizarea indicatorilor de calitate a actului medical si realizarea indicatorilor impuşi de standardele de
acreditare ANMCS precum si de normele M.S., se impune dotarea corespunzătoare a secţiilor chirurgicale cu echipamente adecvate,
înlocuind in acest caz aparatul existent pentru care nu se mai găsesc piese de schimb.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Sistem Pacs cu utilizatori nelimitaţi

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

220,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 262,395.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 220,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 262,395.00

Valoare TVA [LEI] 41,895.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 220,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]41,895.00 262,395.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 262,395.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

în dotarea spitalului nu exită un astfel de sistem, care ar asigura accesul tuturor medicilor la investigaţiile imagistice ale pacienţilor
suspecţi/pozitivi COVID fără a fi necesare transmiterea lor fizică, astfel limitând mişcarea documentelor, şi reducând riscul de infectarea
în rândul personalului. Acest echipament va fl instalat în cadrul Laboratorului de Radiologie şi Imagistică al Spitalului unde va completa
aparatura existentă.
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05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf - 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat

Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Elevator hidraulic electric ridicare bolnavi

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

2 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,900.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,802.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,802.00

Valoare TVA [LEI] 3,002.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,002.00 18,802.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,802.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In contextul actual de pandemie , pentru a limita timpii de efectuare a menevrelor .procedurilor si prevenirea escarelor pentru bolnavii
imobilizaţi,dorim dotarea secţiilor / compartimentelor cu 5 elevatoare hidraulice , deoarece in acest moment nu deţinem astfel de
echipamente . Pentru secţia Medicina Interna - 2 buc .secţia chirurgie - 2 buc si compartiment boli infectioase - 1 buc , vor face parte din
dotarea secţiilor si vor contribui indirect la limitarea răspândirii unor infecţii nosocomiale si cu coronavirus.
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Paturi cu reglare electrica

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

20 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 371,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 312,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 371,280.00

Valoare TVA [LEI] 59,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 312,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]59,280.00 371,280.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 371,280.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

In Compartimentul Boli Infectioase unde se internează suspecţii covid-19 , avem in dotare paturi de spital vechi care nu oferă un minim de
confort pacienţilor, in special celor aflaţi in stare grava, precum si posibilitate de dezinfectie corecta a lor .Dorim dotarea compartimentului
cu 20 buc paturi cu reglare electrica, înlocuind astfel pe cele vechi si a asigura siguranţa si confortul pacienţilor
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Documente justificative

5. Achizitie si furnizare echipamente medicaleActivitatea:

5.2 Furnizarea echipamentelor si a aparaturii medicaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Laparoscop ginecologic

Furnizare de echipamente si aparatura medicalaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3213426588

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

935,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,112,650.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 935,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,112,650.00

Valoare TVA [LEI] 177,650.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 935,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]177,650.00 1,112,650.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,112,650.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Nu deţinem un laparoscop in Secţia Obstetrica Ginecologie , deşi avem 2 medici cu competenta in laparoscopie ginecologica .
Aparatul este strict si urgent necesar deoarece peste 70% din intervenţiile chirurgicale pentru patologia anexiala,endometrioza,sarcini
extrauterine, fibrom utérin ,s-ar putea desfasoara laparoscopie Totodată laparoscopia o folosim atat in scop diagnostic cat si terapeutic ,
mai mult este o procedura mult mai sigura din punct de vedere epidemiologie , in contextul actual cu pacienţi posibil infectaţi cu COVID -
19 , chiar asimtomatici.
Utilizarea unui laparoscop ginecologic de o generaţie mai noua duce Ia creşterea calitatii serviciilor medicale si la reducerea duratei de
spitalizare a pacienţilor si creşterea siguranţei pacienţilor
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Documente justificative
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proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect
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eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
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Cheltuieli totale
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proiect
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Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat.pdf

08/07/2021 05. Documente justificative pentru fiecare tip de cost-semnat092F73AFBF11053DD7C766B4EAD8E085EAC4B0BCB8B5E0A4E1959
AC588E30DEF

Componenta 1

2015 2016 2019 20202018 20212014 202320222017

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 651,809.75 10,502,839.280.00 0.00 0.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Rezultate

Componenta 1

Nr.
crt Buget eligibil  Detalii rezultat

%)1. 1 serviciu de informare si publicitate 5,438.30 ( 0.05

%)2. 1 serviciu de audit financiar 47,600.00 ( 0.43

%)3. 1 serviciu de management proiect (consultanta) 48,318.00 ( 0.43

%)4. Dotare cu echipamente de protectie 353,590.95 ( 3.17

%)5. Dotare cu echipamente medicale 10,699,701.78 ( 95.92

Buget eligibil total 11,154,649.03 (100.00 %)

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

MureşCentru 0.00 %)%)100.00( (11,154,649.03 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 11,154,649.03

Total ajutor de stat %)( 0.00
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Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

053 11,154,649.03 %)100.00Infrastructuri de sănătate (

(100.00 %)11,154,649.03Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare

Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 11,154,649.0301

11,154,649.03Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Nu se aplică %)11,154,649.03 ( 100.0007

(100.00 %)11,154,649.03Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(20 Activitaţi pentru sănătatea umană 11,154,649.03 %)

Buget eligibil total (100.00 %)11,154,649.03

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei, precum şi a oricărei forme de
discriminare 11,154,649.03 100.00(9

11,154,649.03 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială
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Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

11,154,649.03 100.00 %)07 (Nu se aplică

Buget eligibil total (100.00 %)11,154,649.03

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

12-02-2020

31-12-2021

31-12-2021

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de plata 10,401,482.9815-11-2021

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 654,189.7515-11-2021

2 cerere de rambursare cererii de plata 10,401,482.9830-11-2021

3 cerere de rambursare clasica finala 98,976.3031-12-2021

Contractare

Documente încărcate

Detaliere cerere de clarificări

Va rugam sa completati sectiunea Grafic de rambursare

Introducere

Va rugam sa transmiteti cererea de finantare revizuita

Concluzie cerere de clarificări

Referitor la proiectul „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul SPITALUL ORASENESC “DR. VALER
RUSSU” LUDUS”, cod SMIS 142075, depus de catre SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU" in data de 30.09.2020, prin
intermediul aplicatiei electronice MySMIS, in cadrul apelului de proiecte POIM/819/9/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare
COVID-19/1/Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19, va transmitem mai jos informatiile si documentele solicitate
prin Solicitarea de clarificari nr. 4 din 13.10.2021:

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

Va rugam sa completati sectiunea Grafic de rambursare

S-a completat Graficul de rambursare, conform cerinte.
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

08.2 CV SI DECLARATIE POP ROXANA_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 08.2 CV SI DECLARATIE POP ROXANA_rasp CP1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

11. Anexa 8 Indicatori mediu_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 11. Anexa 8 Indicatori mediu_rasp CP1-semnat68634957D12810969436931737E1E5A888A1B2A74118A1B01B447026
8CC962B1

03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 03. Anexa 11 Lista Finantari anterioare_rasp CP1-semnat8E9EF896529C335FB3304196CABA6A60C129C0AC45AD1507DCAEF8
4526EA3EF4
05. Oferta CRO 59_09.06.2021_Spitalul Orasenesc DR. Russu_rasp
CP1-semnat.pdf

15/06/2021 05. Oferta CRO 59_09.06.2021_Spitalul Orasenesc DR. Russu_rasp
CP1-semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

06. Anexa 10 Lista investitii_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 06. Anexa 10 Lista investitii_rasp CP1-semnat3CBE06C0533D10DEA61747C9139AD919EAFE84322A26744336D0781
C2D4815DF

07. Formularul 1_spital Ludus_rasp CP1.pdf

15/06/2021 07. Formularul 1_spital Ludus_rasp CP1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

02. Hcl Proiect Poim_rasp CP1.pdf

15/06/2021 02. Hcl Proiect Poim_rasp CP1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

08.1 DECIZIE UIP_POP ROXANA_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 08.1 DECIZIE UIP_POP ROXANA_rasp CP1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

08.3 Fise de post membrii UIP_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 08.3 Fise de post membrii UIP_rasp CP1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

09. Declaratia TVA_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 09. Declaratia TVA_rasp CP1-semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

10. Planul de informare si publicitate_rasp CP1-semnat.pdf

15/06/2021 10. Planul de informare i publicitate_rasp CP1-semnat78FD9869DA709AAC4D316651DFCAD897B0985AA4122850C22196E6
6BA2E9C6EE

02. Anexa 11 Lista Finantari anterioare_rasp CP2.pdf

08/07/2021 02. Anexa 11 Lista Finantari anterioare_rasp CP2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

01. PrtSc sectiunea CV BLOCATA_rasp CP2-semnat.pdf

08/07/2021 01. PrtSc sectiunea CV BLOCATA_rasp CP2-semnat36A9E7F1C95B82FFB99743E0C5C4CE95D83C9A430AAC59F84EF3C
BFAB6145068
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Claudia Utiu, CNP 2700619260011, posesor al CI seria MS, nr. 878403, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al
SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU", confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile
prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se
derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU", să asigur resursele financiare
necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, SPITALUL ORASENESC LUDUS "DR. VALER RUSSU", este singurul responsabil de
implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Claudia Utiu.

Data

13/10/2021 12:09:27
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