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PROTECT DE HOTARARE NR. __ 
privind asocierea Judetului Ialomita cu Spitalul Judetean de Urgenté Slobozia si 

Asociatia Inima Copiilor in vederea realizarii in comun a proiectului “Fondul Viaté 
pentru Nou-Nascuti” 

Consiliul Judetean Ialomifa, 
Avdnd in vedere: 

- Referatul de aprobare nr. Mo 72d/2021 - z& din 12.0%. 2021 al Presedintelui 
Consiliului Judetean lalomita, 

Examinand: 
- adresa Asociatiei Inima Copiilor tnregistrata la Consiliul Judetean Ialomita sub 

ar. L6501/2021-F din 08.07.2021; 

- adresa nr. R:S988 din 09.07.2021 si Nota de fundamentare nr. R:8873 din 
07.07.2021 ale Spitalului Judetean de Cie Slobozia; 

- Raportul de specialitate nr. PAG /2021 - KX din (d.0F2021 al Directiei 
Coordonare Organizare; 

- Avizul nr. /2021 - _ din 2021 al Comisiei juridice, de disciplind, 
drepturi, obligatii si incompatibilitdti; 

- Avizul nr. din 2021 al Comisiei economico-financiard, protectia 
mediului si turism; 

- Avizul nr. /2021 - _ din 2021 al Comisiei pentru muncd, sdndtate, 
asistenta sociald si familie, 

In conformitate cu: 
- prevederile Legti nr.95/2006 privind reforma in domeniul sdndtdfii, republicatd, 

cu modificarile si completarile ulterioare; 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. d) si alin. (3) lit. c) si alin.(7) lit.a) din 

Ordonanta de Urgenfa a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificdrile si completdrile ulterioare, 

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd legislativé pentru 
elaborarea actelor normative, republicatd, 

In temeiul art, 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgentad a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile si completarile ulterioare, 

HOTARASTE: 

Art.I(1) Se aprobé asocierea Judefului Ialomita cu Spitalul Judetean de Urgentd 
Slobozia si Asociatia Inima Copiilor in vederea realizdrii in comun a proiectului 
“Fondul Viata pentru Nou-Nascuti”, finantat de Fundatia Vodafone Romédnia. 

Consiliul dudetean lalomita 
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(2) Se aproba Acordul de asociere ce va fi incheiat de Judetul lalomita cu Spitalul 
Judetean de Urgentd Slobozia si Asociatia Inima Copiilor, prevdzut in anexa care face 
parte integrantd din prezenta hotdrdre. 

Art.2 Se aproba valoarea totalé a proiectului prevdzut la art.1) in sumd de 
1.211,698,03 lei, din care contributia proprie a Judefului Ialomifa este de 100.000 lei, 
contributia Asociafiei Inima Copiilor este de 111.698,03 lei, diferenta de 1.000.000 lei 
urmdnd a fi finanftatd de cdtre Fundatia Vodafone Romania. 

Art.3 Se numeste domnul Liviu-Daniel Patrichi, manager al Spitalului Judetean de 
Urgenja Slobozia, in calitate de responsabil al Proiectului din partea Judefului lalomita. 

Art.4 Se imputerniceste Presedintele Consiliului Judetean Ialomita sé semneze 
Acordul de asociere menfionat la art.1), inclusiv alte documente necesare implementarti 
proiectului prevazut la art.1). 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hotdrdre se 
va comunica, spre ducere la indeplinire, Asociatiei Inima Copiilor, Serviciului 
Management de Proiect din cadrul Consiliului Judetean Ialomifa, persoanelor 
nominalizate la art. 3 — 4, Spitalului Judetean de Urgentd Slobozia si, spre stiintd, 
Institutiei Prefectului — Judetul lalomifa, urmdnd sd fie publicatd pe site-ul Consiliului 
Judetean Ialomita, sectiunea "Monitorul Oficial al Judetului”. 

PRESEDINTE, 
MARIAN PAVEL 

Avizat 

Secretarul General al judetului Ialomita 
Adrian Robert IONESCU 

Rel. Oe. 
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Acord de parteneriat 

Intre: 

- Asociatia Inima Copiilor, cu seciul in Strada Campului nr. 19bis, Campina, judetul 

Prahova. CIF: 18365182, in calitate de Aplicant principal, 

- Spitalul Judetean de Urgenta Siobozia, cu sediul in Str. Decebal nr. 3, Slobozia, 

judetul lalomita, CUI: 4231768, fn calitate de Partener medical 

- Consiliul Judetean lalomita, cu sediul Piata Revolutiei, nr.1, Slobozia, judetul 

lalomita, in calitate de Partener institutie/ autoritate publica, 

Stabilim de comun acord sa sustinem propunerea de proiect Ajutor pentru nou-nascutii grav 

bolnavi din judetul talomita, care va fi depusa de Aplicantul principal, Asociatia Inima Copiilor, 

in cadrul rundei de finantare Fondul Viata pentru Nou-Nascuti oferita de Fundatia Vodafone 

Romania. Ca parteneri ai acestui proiect, ne asumam urmatoarele roluri in cadrul proiectului, 

pentru a asigura buna desfasurare a activitatilor, tindnd cont de calendarul de activitati si bugetul 

asumate: 

Roluri Asociatia Inima Copiilor: 

- achizitia de echipamente medicale, instalarea si punerea in functiune a acestora, 

achizitia de consumabile precum si executia de lucrari care s& ajute la buna functionare a 

Compartimentelor Terapie intensiva nou-nascuti si Prematuri din cadrul Sectiei 

Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. 

Tipul lucrarilor si al echipamentelor medicale vor fi stabilite de comun acord cu echipa de 

medici care lucreaza in compartimentele sus mentionate si cu conducerea spitalului, Se vor 

avea in vedere: 

° necesitatile imediate si pe termen lung, astfel incdt compartimentele sa 

functioneze in bune conditii, permitand ingrijirea pacientilor in conformitate cu 

clasificarea din punct de vedere medical al compartimentelor, 

° tipul echipamentelor aflate in dotarea compartimentelor, astfel fncat $4 existe 

0 cat mai mare omogenitate in ceea ce priveste achizitia de consumabile si 

intretinerea echipamentelor medicale; 

° contractele de mentenanta existente si calitatea experientei personalului 

medical cu echipele de service ale diversilor furnizori de echipamente mecicale. 

Achizitiile se vor face din fondurile obtinute in cadrul rundei de finantare Fondul Viata 

pentru Nou-Nascuti si din fondurile proprii ale Asociatiei Inima Copiilor in conditiile impuse 
de finantator. 

- Predarea catre Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia a aparaturii medicale si a 

lucrarilor executate prin contract de sponsorizare. 
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Roluri Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia: 

- achizitia de echipamente medicala, instalarea si punerea In functiune a acestora, 

achizitia de consumabile precum si executia de lucrari care s& ajute la buna functionare a 

Compartimentelor Terapie intensiva nou-ndscuti si Prematuri din cadrul Sectiei 

Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. Achizitiile se vor face din fondurile 

puse la dispozitie de Consiliul Judetean ialomita in cadrul acestui project. 

- receptionarea echipamentelor si a lucrarilor puse la dispozitie de catre Asociatia 

Inima Copiilor; 

- asigurarea bunei functionari a echipamentelor medicale primite, pe toata durata de 
viata a acestora; 

- asigurarea, personalului medical necesar functionarii celor doua compartimente. 

Roluri Consiliul Judetean lalomita: 

- punerea la dispozitia Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia a sumei de 100.000 

RON pentru achizitii de echipamente medicale, consumabile sau pentru lucrari care s ajute 
la buna functionare a Compartimentelor Terapie intensiva nou-nascuti si Prematuri din 

cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. 

Partenerii proiectului sustin, de comun acord, ca bugetul total al proiectului este de 1.211.698,03 

RON (in conditiile pastrarii preturilor unitare din ofertele primite de cdtre Asociatia Inima Copiilor, 

pana la data inceperii implementarii proiectului), iar suma de 1.000.000,00 RON este solicitata ca 
finantare in cadrul rundei de finantare Fondul Viata pentru Nou-Nascuti, iar suma de 211.698,03 

RON (reprezentand 17.47% din bugetul total al proiectului) reprezinta cofinantare, dupa cum 

urmeaza: 

- 100.000 RON, din partea Consiliului Judetean lalomita, reprezentand 8.25% cin 

bugetul total al projectului; 

- 111.698,03 RON, din partea Asociatiei Inima Copiilor, reprezentand 9.22% din 

bugetul total al proiectului. 

De asemenea, partenerii isi asuma ca in cazul modificarilor bugetare sau de proiect, vor comunica 

transparent si in cel mai scurt timp orice intentie de modificare cu organizatorii programului de 

finantare. 

Nu in ultimul rand, partenerii proiectului isi asuma integral acoperirea din bugetele proprii orice 

depasire a bugetului de proiect dupa cum urmeaza: 

- Fonduri proprii ale Asociatiei Inima Copiilor. 

Consiliul Judetean lalomita isi asumaé dezvoltarea capacitatii de operare a Compartimentelor 

Terapie intensiva nou-nascuti si Prematuri din cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Judetean 

de Urgenta Slobozia, conform planului de dezvoltare ,Modernizarea si dotarea incintei cladirii 
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Spitalului Judetean Urgenta Slobozia” finantat din ,Programul National de Dezvoltare Locala — 
Subprogram Infrastructura la nivel judetean. Domeniul de realizare/ extindere/ reabilitare/ 

modernizare/ dotare a unitatilor sanitare inclusiv a spatiilor afectate desfasurarii activitatil unor 
cabinete/dispensare medicale din mediul rural si centre medicale de permanenta’, project 
»Modernizarea si dotarea incintei cladirii Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia — corpuri de 
cladire C, D, E, judet lalomita”, aflat in derulare. In cadrul acestui project se va amenaja un spatiu 
nou dedicat celor doud compartimente, construit conform standarde de calitate in sistemul 

medical, Se estimeazd ca relocarea compartimentelor in noua locatie sa aiba loc in maxim 2 ani. 

Prezentul acord de parteneriat contine 3 pagini si a fost incheiat astazi, 15 iulie 2021, in trei 

exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte. 

Asociatia Inima Spitalul Judetean de Consiliul Judetean 

Copiilor Urgenta Slobozia Talomita 

Alexandru Popa Liviu Patrichi Marian Pavel 

Presedinte Manager Presedinte 
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REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotirare privind asocierea Judetului Ialomita cu Spitalul Judetean de 

Urgenta Slobozia si cu Asociatia Inima Copiilor in vederea realizdrii in comun a 
proiectului ’Fondul Viaté pentru Nou-Nascuti” 

Prin proiectul de hotardre supus dezbaterii se propune adoptarea unei decizii 
administrative privitoare la asocierea Judefului Ialomifa cu Spitalul Judetean de Urgentd 
Slobozia si cu Asociatia Inima Copiilor in vederea realizdrii in comun a proiectului 
"Fondul Viata pentru Nou-Nascuti” finantat prin Fundatiei Vodafone Romania. 

Prin intermediul Fundatiei Vodafone Romdnia se finanteazd proiecte in domeniul 
sandtdfii prin accesarea granturilor pentru modernizarea si dotarea Compartimentelor 
Terapie Intensiva nou nascufi si prematuri din cadrul Sectiei Neonatologie. 

Programul "Fondul Viata pentru Nou-Ndscufi” sustine proiecte de dotare si 
modernizare cu echipamente si aparaturd medicald, inclusiv solujii de telemedicind, dar 
si renovari a spafiilor medicale pentru a creste capacitatea de stabilizare, diagnosticare, 
tratament si transfer in condifii optime a nou-ndscutilor cu diferite afectiuni medicale din 
sectiile si compartimentele de neonatologie si de terapie intensivd cu nivel de competen{d 
1 sill. 

In indeplinirea acestei obligatii legale, prin proiectul de hotdrdre se propune 
aprobarea asocierii Judefului Ialomita cu Spitalul Judetean de Urgentd Slobozia si cu 
Asociatia Inima Copiilor in vederea realizdrii in comun a proiectului "Fondul Viatd 
pentru Nou-Nascuti. 

Despre viitorul partener Asociatia Inima Copiilor se poate spune cd are experienfa— 
in privinja construirii, reabilitdrti si dotdrii sectiilor de neonatologie/terapie intensivad 
nou-nascufi cu spitale din fard. 

Valoarea totald estimatd a proiectului este in sumd de 1.200.000 lei, din care 
contributia proprie a Judetului lalomifa este de 100.000 lei, contributia Asociafiei 
Inima Copiilor este de 100.000 lei, diferenta de 1.000.000 lei urménd a fi finantata de 
cdtre Fundatia Vodafone Romdnia.. 

In conformitate cu atributiile ce ii sunt  conferite prin Codul 
administrativ, Consiliul Judetean lalomifa are obligafia gestiondrii serviciilor publice de 
interes judetean, in sfera cdrora intra si cele privind sdndtatea, pe de o parte, iar, pe de 
altd parte, are dreptul de a hotdari asocierea cu persoane juridice romdne, inclusiv cu 
parteneri din societatea civild, in vederea finantérii si realizdrii in comun a unor acfiuni, 
servicti sau proiecte de interes public judetean. 

Constaténd ca sunt indeplinite condifiile de necesitate si oportunitate, propun 
Consiliului Judetean lalomita adoptarea hotardrii in forma si confinutul prezentat in 

proiect. 
Consiliul Judetean lalomita PRESEDINT, 

MARIAN P. L NN Tehnoredactat, 

Tudorache Emilia 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind asocierea Judefului Ialomita cu Spitalul Judetean de Urgent Slobozia si Asociatia 

Inima Copiilor in vederea realizarii in comun a proiectului 
»Fondul Viatd pentru Nou-Nascuti” 

Asociatia ,,[nima Copiilor” s-a adresat Consiliului Judetean Ialomita prezenténd o 
oportunitate de finanfare prin Programul de Granturi ,,Fondul Viaté pentru Nou-Nascuti” al 
Fundatiei Vodafone Romania pentru modernizarea si dotarea sectiei de neonatologie din cardul 
Spitalului Judetean de Urgenta Slobozia. 

Asociatia ,,Inima Copiilor” este asociatie non-guvernamentald si non-profit legal 
constituitad in Romania pentru ajutarea copiilor cu boli grave. Aceasta are experienta si 
cunostinfele necesare pentru realizarea modernizarii destinate Sectiei de Terapie intensivi nou- 
nascuti la Spitalul Judetean [alomita. 

Programul de Granturi ,,Fondul Viati pentru Nou-Nascuti” finantat de Fundatia 
Vodafone Romania ofera finanjari pentru a sustine proiecte de dotare si modernizare cu 
echipamente gi aparaturé medicala, inclusiv solutii de telemedicina, dar si renovari a spatiilor 
medicale pentru a creste capacitatea de stabilizare, diagnosticare tratament gi transfer in conditii 
optime a nou-ndscutilor cu diferite afectiuni medicale din sectiile si compartimentele de 
neonatologie gi de terapie intensiva cu nivel de competenta I si II. 

Grantul ce se doregte a fi accesat este destinat modernizarii si dotirii Compartimentelor 
Terapie Intensiva nou-nascuti si prematuri din cadrul Sectiei Neonatologie a Spitalului Judetean 
de Urgenta Slobozia. 

Proiectul propus fn cadrul programului de granturi se ridicd la valoarea aproximativa de 
1.200.000 lei si presupune o contributie de 100.000 lei din partea Consiliului Judetean Jalomita, 
100.000 lei Asociatia ,,Inima Copiilor”, 1.000.000 Fundatia Vodafone RomAnia, prin programul 
de Granturi ,,Fondul Viata pentru Nou-Nascuti”. 

Avand in vedere aceste aspecte se propune adopiarea proiectului de hotdrare a 
Consiltului Judetean Ialomita privind asocierea Judefului Ialomita cu Spitalul Judetean de 
Urgent Slobozia si Asociatia Inima Copiilor in vederea realizZrii in comun a proiectului 
»Fondul Viata pentru Nou-Nascuti”. 

Director Executiv, 

Tonica BAICOIANU 

Consiliul Judetes in talomita 

An 
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CATRE, 

CONSILIUL JUDETEAN I[ALOMITA 

Prin prezenta va aducem la cunostinta faptul ca Spitalul Judeten de Urgenta Slobozia a identificat o sursa alternativa de finantare pentru modernizarea Compartinmentelor terapie intensiva nou-hascuti si prematuri din cadrul sectiej Neonatologie , prin colaborarea cu Asociatia inima Capiilor in vederea obtinerli unui grant: in cadrul programului ,,” Fondul Viata pentru Nou-nascuti’”, finantat de fundatia Vodafone Romania, 

Acest program ofera finantari pentru a sustine prolecte de dotare si modernizare cu achipamente si aparatura medicala, inclusiv servictt de talemedicina, dar si renovar! a spatillor médicale pentru a creste capacitatea de stabilizare, diagnosticare, tratament si transfer in conditit optime a nou-nascutilor cu diferite afectiuni medicale din sectile si compartimentele de neonatologie si de terapie intensiva cu nivel dé competenta t si i. 

Propunerea de prolect in cadrul programulut de granturt 5@ rldica la o valoare aproximativa de 1.200.006 tei si Presupune o contributie de 100.000 fei din partea SJUS, prin Censillul Judetean lalornita. 

Va rugam sa fit? de acord cu parteneriatul, cu sustinerea acestaf finantari si sa ne transmiteti acordui de cofinantare privind slecarea contributiel autoritatii publice locale . 

Mentionam ca in cadrul Prolectului vor fi incluse echipamente medicale ce nu ge regasesc la momentul actual In bugetul SIUS, in projectele de reabilitare aflate in derulare si nict in lista de investiti. 

   


