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       HOTĂRÂREA NR.111 

       din 7 iulie 2021 
privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi 

Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru 
nou născuți în Mureș" 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr.18148/2.07.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.18171/2.07.2021, raportul 

Serviciului juridic nr.18177/2.07.2021, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere solicitarea Asociației Cristi Vasiliu și Spitalului Clinic Județean Mureș, 

înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 17787/29.06.2021, 

Ținând cont de prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului de finanţare 

nerambursabilă a compartimentelor și secţiilor de neonatologie, respectiv a secţiilor de 

terapie intensivă neonatală din spitalele publice de specialitate obstetrică, ginecologie 

și neonatologie ”Fondul Viaţă pentru Nou-Născuţi”, derulat de Fundația Vodafone 

România, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin.(1) lit.„e”, coroborate cu cele ale alin.(7) lit. „a”, 

precum și art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

           hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă parteneriatul dintre Consiliul Județean Mureș, Asociația Cristi Vasiliu și 

Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș", conform acordului de parteneriat cuprins în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se împuternicește domnul Péter Ferenc, Președintele Consiliului Județean Mureș, 

cu semnarea actului prevăzut la art.1. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Asociației Cristi Vasiliu, Spitalului Clinic Județean 

Mureș și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

p. PREŞEDINTE                                                                                     Contrasemnează                                                              
Kovács Mihály – Levente                                          SECRETAR GENERAL                                                    
VICEPREȘEDINTE                                                                                                                      Paul Cosma 

  

                                                                                      

 

 



           1/2 
 

Nr. 18148/2.07.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația 

Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea 

Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.17787/29.06.2021, 

Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș au solicitat încheierea unui 

acord de parteneriat pentru proiectul "Viață pentru nou născuți în Mureș", proiect ce 

urmează a fi depus în cadrul programului de finanțare nerambursabilă Fondul Viață 

pentru Nou-Născuți, derulat de Fundația Vodafone România. 

Proiectul își propune dotarea și modernizarea cu echipamente și aparatură medicală, 

inclusiv soluții de telemedicină, dar și renovări a spațiilor medicale pentru a crește 

capacitatea de stabilizare, diagnosticare tratament și transfer în condiții optime a 

nou-născuților cu diferite afecțiuni medicale din secțiile și compartimentele de 

neonatologie și de terapie intensivă cu nivel de competență I și II. 

Bugetul total al proiectului este de 1.000.000 lei, din care suma de 900.000 lei este 

solicitată ca finanțare în cadrul rundei de finanțare Fondul Viață pentru Nou-Născuți, 

iar suma de 100.000 lei reprezintă cofinanțare asigurată de Consiliul Județean 

Mureș. 

Partenerii își asumă următoarele roluri în cadrul proiectului: 

 Asociația Cristi Vasiliu - Aplicant ONG  

 Spitalul Clinic Județean Mureș - Partener medical 

 Consiliul Județean Mureș - Partener autoritate publică 

Ca urmare a acestui parteneriat, Consiliul Județean Mureș își asumă dezvoltarea 

capacității de operare a secției de neonatologie, respectiv a secției de terapie 

intensivă neonatală a spitalului public Spitalul Clinic Județean Mureș pe următorii 2 

ani, conform planului de dezvoltare, care prevede următoarele: 

- Investiții:  

Igenizarea saloanelor secției Neonatologie inclusiv terapie intensivă și a spațiilor 

comune. 

- Dotări: 

Aparatură nemedicală în completarea dotărilor propuse: cântar neonatal, mobiler 

nemedical pentru organizarea și depozitarea materialelor necesare în activitatea 

curentă, pulsoximetre, spirometre neonatologie. 

- Plan de dezvoltare a organigramei 
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Spitalul Clinic Județean Mureș dispune de resursa umană pregătită din punct de 

vedere profesional, necesară pentru asigurarea continuității activității și creșterii 

calității actului medical. Medicii secțiilor de neonatologie vor participa periodic la 

minim două conferințe/an/medic, minim 2 ședințe de instruire și cursuri de formare 

profesională și actualizare a cunoștințelor cu noutățile din domeniu. 

Responsabilitățile și drepturile fiecărui partener sunt prevăzute în Acordul de 

parteneriat anexat, care detaliază modul de funcționare al acestuia. 

Față de cele de mai sus, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre 

alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 
Péter Ferenc 
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Nr.18171/2.07.2021 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi 
Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață 

pentru nou născuți în Mureș" 

 

 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.17787/29.06.2021, Asociația 

Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș au solicitat încheierea unui acord de 

parteneriat pentru proiectul "Viață pentru nou născuți în Mureș", proiect ce urmează a fi 

depus în cadrul programului de finanțare nerambursabilă Fondul Viață pentru Nou-

Născuți, derulat de Fundația Vodafone România. 

Proiectul își propune dotarea și modernizarea cu echipamente și aparatură medicale, 

inclusiv soluții de telemedicină, dar și renovări a spațiilor medicale pentru a crește 

capacitatea de stabilizare, diagnosticare tratament și transfer în condiții optime a nou-

născuților cu diferite afecțiuni medicale din secțiile și compartimentele de neonatologie 

și de terapie intensivă cu nivel de competență I și II. 

Bugetul total al proiectului este de 1.000.000 lei, suma de 900.000 lei este solicitată ca 

finanțare în cadrul rundei de finanțare Fondul Viață pentru Nou-Născuți, iar suma de 

100.000 lei reprezintă cofinanțare asigurată de Consiliul Județean Mureș. 

Partenerii își asumă următoarele roluri în cadrul proiectului: 

 Asociația Cristi Vasiliu - Aplicant ONG, responsabil de coordonarea 

implementării proiectului prin colaborarea cu toți actorii implicați, 

centralizarea nevoilor secțiilor de neonatologie, neonatologie prematuri și 

terapiei intensive neonatală a Spitalului Clinic Județean Mures în ce 

privește echipamentele și aparatura medicală, respectiv soluțiile de 

telemedicină, identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor pentru 

echipamente, aparatură medicala și soluții de telemedicină, coordonarea 

campaniilor de atragere de fonduri locale, dacă este cazul, monitorizarea 

și raportarea achizițiilor, instalării și instruirii personalului ce va utiliza 

echipamentele și aparatele vizate, respectiv soluțiile de telemedicină, 

realizarea recepției echipamentelor și aparaturii medicale, a soluțiilor de 

telemedicină, realizarea rapoartelor lunare de progres specific proiectului 

și a rapoartelor finale: narativ și financiar, donarea echipamentelor, 

aparaturii medicale și a soluțiilor de telemedicină, către Spitalul Clinic 

Judetean Mures, la finalul proiectului. 

 Spitalul Clinic Județean Mureș - Partener medical, responsabil cu 

prioritizarea nevoilor, serviciilor medicale care pot crește calitatea 

îngrijirii medicale, a pacienților nou-născuți, respectiv transferul micuților 

pacienți cu riscuri majore, către unitățile medicale corespunzatoare; 
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evaluarea stării actuale a echipamentelor și aparaturii medicale utilizate Ia 

tratarea pacienților, dar și a spațiilor medicale; identificarea și 

prioritizarea nevoilor legate de îngrijirea adecvată a nou-nascuților, a 

necesarului desfășurării optime a proiectelor, identificarea și selectarea 

transparentă a furnizorilor ce vor fi implicaţi în buna derulare aproiectului, 

alăturide Aplicant, obținerea autorizațiilor și autorizărilor necesare punerii 

în aplicare a prezentului Acord, inclusiv cele de punere în funcțiune a 

echipamentelor achiziționate pentru beneficiarul direct al Proiectului; 

 Consiliul Județean Mureș - Partener autoritate publică, responsabil cu 

evaluarea, alături de Aplicant și partener, a nevoilor de 

echipamente/aparate solicitate; cu cofinanțarea prezentului proiect cu 

10% din bugetul total al proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei, 

susținerea campaniei de atragere de fonduri, dacă ONG-ul aplicant va 

derula o asemenea campanie; monitorizarea și realizarea recepției, alături 

de reprezentanții spitalului și a Aplicantului, a echipamentelor și aparaturii 

medicale, a solutiilor de telemedicină, asumarea costurilor de mentenanță 

pentru echipamentele/aparatura medicală achiziționată, odată ce acestea 

depășesc perioada de garanție 

Ca urmare a acestui parteneriat, Consiliul Județean Mureș își asumă dezvoltarea 

capacității de operare a secției de neonatologie, respectiv a secției de terapie intensivă 

neonatală a spitalului public Spitalul Clinic Județean Mureș pe următorii 2 ani, conform 

planului de dezvoltare, care prevede următoarele: 

- Investiții:  

Igenizarea saloanelor secției Neonatologie inclusiv terapie intensivă și a spațiilor comune. 

- Dotări: 

Aparatură nemedicală în completarea dotărilor propuse: cântar neonatal, mobiler 

nemedical pentru organizarea și depozitarea materialelor necesare în activitatea 

curentă, pulsoximetre, spirometre neonatologie. 

- Plan de dezvoltare a organigramei 

Spitalul Clinic Județean Mureș dispune de resursa umană pregătită din punct de vedere 

profesional, necesară pentru asigurarea continuității activității și creșterii calității actului 

medical. Medicii secțiilor de neonatologie vor participa periodic la minim două 

conferințe/an/medic, minim 2 ședințe de instruire și cursuri de formare profesională și 

actualizare a cunoștințelor cu noutățile din domeniu pentru medic. 

Responsabilitățile și drepturile fiecărui partener sunt prevăzute în Acordul de parteneriat 

anexat, care detaliază modul de funcționare al acestui parteneriat. 

Având în vedere cele prezentate proiectul de hotărâre poate fi supus dezbaterii și 

aprobării de către consiliul județean. 

DIRECTOR EXECUTIV 
Alin Mărginean 

 

Întocmit: Kádár Katalin, șef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, 

pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu referatul de aprobare nr.18148/2.07.2021 şi în considerarea celor reținute în 

raportul de specialitate al Direcției economice nr.18171/2.07.2021,  

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, 

sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„e”, 

coroborate cu cele ale alin.(7) lit.„a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 17787/29.06.2021, 

Asociația Cristi Vasiliu și Spitalului Clinic Județean Mureș au solicitat încheierea 

unui acord de parteneriat pentru proiectul "Viață pentru nou născuți în Mureș", 

proiect ce urmează a fi depus în cadrul programului de finanțare nerambursabilă 

Fondul Viață pentru Nou-Născuți, derulat de Fundația Vodafone România. 

Bugetul total al proiectului este de 1.000.000 lei. Implicarea Consiliului Județean 

Mureș presupune cofinanțarea proiectului cu 10% din bugetul total al acestuia, 

respectiv 100.000 lei, pentru dezvoltarea capacității de operare a Secției de 

neonatologie și a Secției de terapie intensivă neonatală a Spitalul Clinic Județean 

Mureș pe următorii 2 ani, conform planului de dezvoltare, respectiv monitorizarea 

și realizarea recepției, alături de reprezentanții spitalului și ai aplicantului, a 

echipamentelor și aparaturii medicale, a solutiilor de telemedicină, precum și în 

asumarea costurilor de mentenanță pentru echipamentele/aparatura medicală 

achiziționată, după perioada de garanție. 

Nr. 18177/2.07.2021 

Dosar IX/B/1 
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În mod evident, susținerea acestor tipuri de acțiuni asigură dezvoltarea activității și 

creșterii calității actului medical în domeniul neonatologie la nivelul Spitalului 

Clinic Județean Mureș. 

Analizând clauzele parteneriatului supus aprobării, apreciem că acesta respectă 

dispozițiile legale în considerarea cărora urmează a fi încheiat, respectiv se 

circumscrie competențelor și atribuțiilor legale ale părților.  

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„e” din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, consiliul județean exercită atribuții privind 

cooperarea interinstituțională pe plan intern, sens în care potrivit alin.(7) lit.„a” 

din același text legal, în exercitarea acestor atribuţii, consiliul județean hotărăşte, 

în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române, în 

vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte 

de interes public judeţean. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și 

Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș", poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului 

Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în 

condițiile art.136 alin.(4) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ. 

Șef serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  
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