
 
 

ROMÂNIA                                                                                      INIȚIATOR, 

JUDEŢUL ALBA                                                     PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ 

MUNICIPIUL SEBEŞ                                                                DORIN NISTOR 

CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.___________ 

privind aprobarea proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” şi a cheltuielilor legate de 

proiect 

  

Consiliul local al Municipiului Sebes, jud. Alba; 

Întrunit în şedinţa publică ___________din data de ___________; 

Având în vedere proiectul “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Planul Național de Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 

2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. 

Analizând referatul de aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

“Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului 

Municipal Sebeș” şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Analizând raportul de specialitate nr. _____________ al cadrul Compartimentului 

Proiecte cu Finanțare Internă și Internațională, raportul de specialitate nr. ____________ al 

Serviciului Cheltuieli și resurse Umane și raportul de Specialitate al Biroului Contencios 

Juridic, Administrație, Transparenţă Decizională şi Arhivă prin care se propune Consiliului 

Local al Municipiului Sebeş aprobarea proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate 

reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” şi a cheltuielilor legate 

de proiect. 

Având în vedere: 

-  Nota de fundamentare a proiectului “Achiziționarea de echipamente destinate 

reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș”.  

- Prevederile Ghidului Solicitantului în cadrul Planul Național de Redresare Și 

Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 

apelul de proiecte MS-0024. 

Având în vedere prevederile art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare;  

În  temeiul art. 129 alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a),  precum și ale alin. (2) lit.d) și alin 

(7) lit.c) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

În  baza art.139 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și 

completările ulterioare 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART 1. Se aprobă proiectul “Achiziționarea de echipamente destinate reducerii 

infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” în vederea finanțării acestuia 

în cadrul Planul Național de Redresare Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 



 
 

2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate 

reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024. 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului “Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș”, în cuantum 

de 27.057.715,32 lei (inclusiv TVA). 

ART 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect de 35.700,00 lei (inclusiv TVA) a 

Muncipiului Sebeș, prin Spitalul Municipal Sebeș,  reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului. 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului “ Achiziționarea de echipamente destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în 

cadrul Spitalului Municipal Sebeș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se 

vor asigura din bugetul Municipiului Sebeș. 

ART.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului, 

prevăzut la art. 1 în condiţiile rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 

structurale. 

ART. 6. Se certifică valorile de Rata infecțiilor nosocomiale: 0,708% / Rata infecțiilor 

Clostridium difficile: 21% / Rata infecțiilor microorganisme MDR: 8,82% / Numărului de 

probe analizate de microbiologie: 5.105 probe /  Gradul de ocupare al unității sanitare 38,35%, 

prevăzută în  Anexa 1 – cererea de finanțare în conformitate cu <Raportări oficiale> aferente 

anului de referință 2021, conform Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

ART 7. Se împuternicește Franchini Anca Mihaela -  managerul Spitalului Municipal 

Sebeș,  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele SPITALULUI 

MUNICIPAL SEBEȘ şi al Partenerului MUNICIPIUL SEBEȘ. 

ART 8. Se  însușește Acordul de parteneriat nr.7702/14.11.2022, anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

ART.9. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul Municipiului 

Sebeş prin Aparatul de specialiate al Primarului și Spitalul Municipal Sebeș. 

ART.10. Prezenta  hotărâre  poate  fi  atacată  de  către  persoanele  îndreptăţite,  în  

termenul şi în condiţiile prevăzute de legea 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Prezenta hotărâre va fi afişată, se va publica pe site-ul Primăriei şi în Monitorul Oficial 

al Municipiului Sebeş şi se comunică: 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Alba  

- Primarului Municipiului Sebeş 

- Viceprimarului Municipiului Sebeş 

- Arhitectului Şef 

- Direcţiei Tehnice 

- Serviciului Cheltuieli şi Resurse Umane 

- Compartimentului Proiecte cu finanţare internă şi internaţională 

- Biroului Contencios Juridic, Administraţie, Transparenţă Decizională şi Arhivă  

- Compartimentului Investiţii Publice       

  

Notă: Prezentul proiect de hotărâre nu constituie act administrativ în sensul 

prevederilor Legii nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Avizat, 

SECRETAR GENERAL, 

CRISTINA ELENA VLAD 



 
 

 

R O M Â N I A                                                    

JUDEŢUL ALBA                                                   

MUNICIPIUL SEBEŞ 

PRIMAR 

Nr.  _____________/_________________ 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Infectiile nosocomiale sunt definite de Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 drept „infectii 

ce apar la pacientii care primesc ingrijiri in unitati medicale sau in centre rezidentiale sau care 

au primit recent asemenea ingrijiri si care nu erau manifeste sau in incubatie la momentul 

internarii”. ”Nosocomiale” – unele dintre cele mai grave afectiuni ale oricarui sistem de 

sanatate este problematica intreg personalului medical, atat sub aspectul gestionarii acestora, 

cat si a combaterii specifice.  

In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, 

spitalele par sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifrele nu sunt 

veridice, iar acest lucru este recunoscut atat de oamenii din sistem, cat si de Ministrul Sanatatii. 

Daca la nivelul Uniunii Europene infectiile afecteaza 6-7% din totalul pacientilor, in Romania 

sunt procente de 0,2%, foarte putin credibile. 

Abuzul de antibiotice este o alta problema importanta asociata infectiilor 

instraspitalicesti cu germeni multirezistenti si una dintre marile amenintari la adresa sanatatii 

publice la nivel global. Acesta constata o tendinta ingrijoratoare in randul anumitor medici de 

a prescrie antibiotice mai puternice fara a avea un temei solid. Tara noastra ocupa un loc fruntas 

la germenii importanti in infectiile nosocomiale si comunitare: MRSA, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli. 

Astfel, prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale constituie un obiectiv major 

national, intrucat aceste infectii reprezinta principala amenintare la adresa sigurantei pacientilor 

ingrijiti in unitati medicale. In acest sens, cadrul legislativ intern recent adoptat, precum Legea 

3/2021 privind prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, 

considera drept unele dintre masurile principale ”organizarea in unitatile medicale de 

spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea 

si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu 

Clostridium difficile”, precum si ”definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor 

cu capacitate de investigatii si analize microbiologice specializate”. 

De asemenea, pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatile infrastructurii sanitare 

din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor 

nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului. Astfel, o provocare serioasa 

rezultata din gestionarea pandemiei este si cea legata de prevenirea si reducerea infectiilor 

nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Sebeș. In prezent dotarea spitalului cu echipamente 

si materiale privind prevenirea si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este 



 
 

inferioara cu cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele 

din tarile europene avansate. 

Problemele privind controlul si gestionarea infectiilor asociate asistentei medicale 

(nosocomiale) identificate in cadrul Spitalului Municipal Sebeș, sunt: 

 in cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli infectioase si/sau structuri functionale 

de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate 

de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind 

prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in 

termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de 

spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru 

izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si 

cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri in cadrul spitalului dedicate ingrijirii 

pacientilor cu infectii si a carui personal asigura asistenta specializata pentru ingrijirea 

pacientilor cu infectii din alte sectii care nu pot fi transferati in sectia de boli infectioase si 

care sa separe pacientii infectati/colonizati cu microorganisme MDR sau cu Clostridium 

difficile in scopul limitarii riscului de aparitie de infectii cu aceeasi etiologie la alti pacienti 

internati. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat - 

Articolul 13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la 

nevoie sa permita izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de 

echipamentele sectiei sau imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare 

sectie trebuie sa prezinte cel putin o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau 

colonizari cu germeni rezistenti. 

 capacitatea compartimentului de microbiologie de a diagnostica si de a interpreta corect, 

este limitata -  aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii 

standardul de referinta (EUCAST). In prezent, compartimentul de microbiologie lucreaza 

conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu-se 

conform CLSI 2022, fiind necesara tranzitia de la metodele uzuale manuale la 

automatizare conform legislatiei nou aparute (iunie-iulie 2022) din acest domeniu care 

impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 impune definirea si 

dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize 

microbiologice specializate.  

 deficit de echipamente si materiale performante in cadrul spitalului, necesare pentru 

reducerea infectiilor noscomiale. Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de 

unitate sanitara, rata infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfel nu se 

poate asigura siguranta pacientilor. 

Desi, cu sprijinul Consiliului Municipal Sebeș s-a reusit atragerea de fonduri pentru 

investitii in cadrul Spitalului Municipal Sebeș – investitii in echipamente medicale si de 

protectie, pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID –19 si pentru gestionarea situaiei de 

urgena provocata de criza COVID – 19, investitii in cresterea eficientei energetice etc, acestea 

sunt insuficiente pentru rezolvarea problemelor privind gestionarea si controlul infectiilor 

asociate asistentei medicale din cadrul spitalului. 

Astfel, in contextul actual in care pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatile 

infrastructurii sanitare din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde 

controlul infectiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului, 

respectiv dotarea Spitalului Municipal Sebeș, cu echipamente si materiale privind prevenirea 

si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor 

si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile europene avansate, spitalul 



 
 

necesita finantarea investitiilor propuse prin prezentul proiect, in vederea cresterii 

capacitatii de gestionare si prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului 

Municipal Sebeș.  

Analizând prevederile Ghidului Solicitantului în cadrul Planul Național de Redresare 

Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 

apelul de proiecte MS-0024. 

În temeiul art. 129 alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a),  precum și ale alin. (2) lit.d) și alin 

(7) lit.c) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

Având în vedere cele expuse mai sus, în temeiul art. 39 aliniat 1 din Regulamentul  de 

organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Sebeş, aprobat prin H.C.L. nr. 

19/2009, iniţiez proiectul de hotărâre anexat, înregistrat cu nr.____________________. 

 

 

 

 

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI SEBEȘ, 

DORIN NISTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL ALBA 

MUNICIPIUL SEBEȘ 

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ 

 

NR.  ___________________________ 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “Achiziționarea de echipamente 

destinate reducerii infecțiilor nosocomiale în cadrul Spitalului Municipal Sebeș” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

Spitalul Municipal Sebeș, unitate sanitară, aflată în subordinea Consiliului Municipal 

Sebeș, este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică care asigură asistența medicală 

completă de specialitate, preventivă, curativă, de recuperare și paleativă a bolnavilor internați, 

cuprinzând și ambulatoriul de pe teritoriul arondat.  

Spitalul Municipal Sebeș este organizat şi funcţionează în baza legii 95/2006 și a OMS 

NR. 523/20.05.2010, OMS NR.XI/A/70525, 78478, 4211/EN/511/22.01.2014, OMS NR 

XI/A/39584/NB/5173/14.07.2014, OMS NR. X1/A/54109/VVV/4481/6.10.2016, OMS NR. 

X1/A/37436/SP/12886/7.11.2018 si OMS NR. X1/A/1561/SP/1487/7.02.2019. 

Spitalul Municipal Sebeș este clasificat în funcţie de competenţă, conform OMS. nr. 

1408/2010 și 323/2011 în categoria a IV-a. 

Structura spitalului permite acordarea de servicii medicale de specialitate pentru nou 

născuți, copii și adulți din orașul Sebeș, din împrejurimi, dar şi din alte judeţe, având în 

organigramă structuri de specialitate medicală diversificată, complementare cu organizare 

proprie, dar care pot acționa și în cadrul unor echipe multidisciplinare, ținând cont de posibila 

adresabilitate  dată de zona geografică cu potențial turistic în care se află spitalul. 

Serviciile medicale sunt asigurate de o echipă ce reuneşte peste 263 de angajaţi, dintre 

care 56 sunt medici cu specializare în toate ramurile medicale de bază: pediatrie, chirurgie 

pediatrică, ortopedie pediatrică,ORL, dermatovenerologie, reabilitare medicală, infecțioase, 

cardiologie, neurologie, medicină de urgenţă, anestezie şi terapie intensivă, epidemiologie, 

servicii paraclinice etc. 

Infectiile nosocomiale sunt definite de Legea nr. 3 din 8 ianuarie 2021 drept „infectii 

ce apar la pacientii care primesc ingrijiri in unitati medicale sau in centre rezidentiale sau care 

au primit recent asemenea ingrijiri si care nu erau manifeste sau in incubatie la momentul 

internarii”. ”Nosocomiale” – unele dintre cele mai grave afectiuni ale oricarui sistem de 

sanatate este problematica intreg personalului medical, atat sub aspectul gestionarii acestora, 

cat si a combaterii specifice.  

In Romania, infectiile nosocomiale exista, dar lipsesc cu desavarsire. Conform cifrelor, 

spitalele par sa stea excelent la capitolul infectiilor asociate actului medical. Cifrele nu sunt 

veridice, iar acest lucru este recunoscut atat de oamenii din sistem, cat si de Ministrul Sanatatii. 

Daca la nivelul Uniunii Europene infectiile afecteaza 6-7% din totalul pacientilor, in Romania 

sunt procente de 0,2%, foarte putin credibile. 



 
 

Abuzul de antibiotice este o alta problema importanta asociata infectiilor 

instraspitalicesti cu germeni multirezistenti si una dintre marile amenintari la adresa sanatatii 

publice la nivel global. Acesta constata o tendinta ingrijoratoare in randul anumitor medici de 

a prescrie antibiotice mai puternice fara a avea un temei solid. Tara noastra ocupa un loc fruntas 

la germenii importanti in infectiile nosocomiale si comunitare: MRSA, Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli. 

Astfel, prevenirea infectiilor asociate asistentei medicale constituie un obiectiv major 

national, intrucat aceste infectii reprezinta principala amenintare la adresa sigurantei pacientilor 

ingrijiti in unitati medicale. In acest sens Legea 3/2021 privind prevenirea, diagnosticul si 

tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale, considera drept unele dintre masurile 

principale ”organizarea in unitatile medicale de spitalizare continua a unor structuri 

functionale de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM 

determinate de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile”, precum si 

”definirea si dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si 

analize microbiologice specializate”. 

De asemenea, pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatile infrastructurii sanitare 

din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde controlul infectiilor 

nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului. Astfel, o provocare serioasa 

rezultata din gestionarea pandemiei este si cea legata de prevenirea si reducerea infectiilor 

nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Sebeș. In prezent dotarea spitalului cu echipamente 

si materiale privind prevenirea si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este 

inferioara cu cerintele metodologiilor si actelor normative in vigoare si departe de standardele 

din tarile europene avansate. 

Problemele privind controlul si gestionarea infectiilor asociate asistentei medicale 

(nosocomiale) identificate in cadrul Spitalului Municipal Sebeș, sunt: 

 in cadrul spitalului, nu exista sectii/cabinete de boli infectioase si/sau structuri functionale 

de boli infectioase pentru izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate 

de microorganisme MDR si cu infectii cu Clostridium difficile. Legea 3/2021 privind 

prevenirea, diagnosticul si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale impune, in 

termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare, organizarea in unitatile medicale de 

spitalizare continua a unor structuri functionale de boli infectioase pentru 

izolarea/gruparea si tratarea pacientilor cu IAAM determinate de microorganisme MDR si 

cu infectii cu Clostridium difficile, precum structuri in cadrul spitalului dedicate ingrijirii 

pacientilor cu infectii si a carui personal asigura asistenta specializata pentru ingrijirea 

pacientilor cu infectii din alte sectii care nu pot fi transferati in sectia de boli infectioase si 

care sa separe pacientii infectati/colonizati cu microorganisme MDR sau cu Clostridium 

difficile in scopul limitarii riscului de aparitie de infectii cu aceeasi etiologie la alti pacienti 

internati. In plus, conform legislatiei in vigoare (Ord. MS 914 din 2006 actualizat - 

Articolul 13(1) In fiecare sectie de spitalizare se desemneaza o subzona septica care la 

nevoie sa permita izolarea si cohortarea pacientilor contagiosi si dependenti de 

echipamentele sectiei sau imunodeficienti, cu respectarea precautiilor de izolare) fiecare 

sectie trebuie sa prezinte cel putin o rezerva pentru izolarea cazurilor de infectii sau 

colonizari cu germeni rezistenti. 

 capacitatea compartimentului de microbiologie de a diagnostica si de a interpreta corect, 

este limitata -  aparatura deficitara, folosirea de metode uzuale manuale si lipsa folosirii 

standardul de referinta (EUCAST). In prezent, compartimentul de microbiologie lucreaza 

conform metodologiei CLSI, raportarea rezultatelor la antibiograma realizandu-se 

conform CLSI 2022, fiind necesara tranzitia de la metodele uzuale manuale la 



 
 

automatizare conform legislatiei nou aparute (iunie-iulie 2022) din acest domeniu care 

impune adaptarea si trecerea la metodologia EUCAST. Legea 3/2021 impune definirea si 

dezvoltarea laboratoarelor de referinta si a celor cu capacitate de investigatii si analize 

microbiologice specializate.  

 deficit de echipamente si materiale performante in cadrul spitalului, necesare pentru 

reducerea infectiilor noscomiale. Neexistand echipamente si materiale necesare la nivel de 

unitate sanitara, rata infectiilor nosocomiale nu se poate mentine la minim si astfel nu se 

poate asigura siguranta pacientilor. 

Desi, cu sprijinul Consiliului Municipal Sebeș s-a reusit atragerea de fonduri pentru 

investitii in cadrul Spitalului Municipal Sebeș – investitii in echipamente medicale si de 

protectie, pentru tratamentul pacienilor cu infecie COVID –19 si pentru gestionarea situaiei de 

urgena provocata de criza COVID – 19, investitii in cresterea eficientei energetice etc, acestea 

sunt insuficiente pentru rezolvarea problemelor privind gestionarea si controlul infectiilor 

asociate asistentei medicale din cadrul spitalului. 

Astfel, in contextul actual in care pandemia COVID-19 a evidentiat vulnerabilitatile 

infrastructurii sanitare din Romania, mai ales in spitalele vechi cu circuite deficitare unde 

controlul infectiilor nosocomiale este deficitar, cu impact asupra sigurantei pacientului, 

respectiv dotarea Spitalului Municipal Sebeș, cu echipamente si materiale privind prevenirea 

si reducerea infectiilor asociate asistentei medicale este inferioara cu cerintele metodologiilor 

si actelor normative in vigoare si departe de standardele din tarile europene avansate, spitalul 

necesita finantarea investitiilor propuse in vederea cresterii capacitatii de gestionare si 

prevenire a infectiilor nosocomiale in cadrul Spitalului Municipal Sebeș.  

Analizând prevederile Ghidului Solicitantului în cadrul Planul Național de Redresare 

Și Reziliență - Componenta C12 – Sănătate - Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești 

publice- I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, 

apelul de proiecte MS-0024. 

Având în vedere prevederile art. 129 alin.(2) lit. b) și alin. (4) lit. a),  precum și ale alin. 

(2) lit.d) și alin (7) lit.c) din OUG nr. 57/2019 – privind Codul Administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
 

În considerarea celor expuse mai sus și a documentelor ce stau la baza întocmiri 

proiectului de hotărâre, propunem Consiliul Local al Municipiului Sebeș aprobarea 

proiectului de hotărâre. 
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