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PROTECT DE HOTARARE
privind aprobarea realizarii proiectului "Improving citizens longevity and quality of life in Iasi — Singerei
crossborder region through providing innovative health care services"de catre UAT Judetul Iasi — prin Consiliul
Judetean Iasi, Romania, in calitate de partener si Raionul Singerei — Consiliul Raional Singerei- Republica
Moldova, in calitate de lider, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Comun
Romania— Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei si
securitatii, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si accesul la siinatate

Consiliul Judetean
Avand in vedere:
nr.
a) Expunerea de motive nr. 10868/05.04.2018 a Presedintelui Consiliului Judetean
10866/05.04.2018 privind aprobarea realizarii proiectului "Improving citizens longevity
andquality of life in Iasi — Singerei crossborder region through providing innovative health care
services" de catre UAT Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, Romania, in calitate de
partener, $i Raionul Singerei — Consiliul Raional Singerei, Republica Moldova, in calitate de
lider, in cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020,
securitatii, Prioritatea 4.1
Obiectivul tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei
Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate accesul la sanatate;
b) Raportul de specialitate nr. 10866/05.04.2018 emir de catre Directia Proiecte $i Dezvoltare
Durabila din cadrul Consiliului Judetean Ia$i;
c) Adresa nr. 02/1-9/208 prin care raionul Singerei a solicitat initierea unui proiect de parteneriat;
d) Adresa nr. 3155/29.03.2018 prin care Spitalul Clinic de Obstetrics $i Ginecologie "Cuza
Voda" Ia$i, a solicitat initierea unui proiect in parteneriat;
e) Programul Operational Comun Romania— Republica Moldova 2014-2020; Obiectivul tematic
securitatii, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru
8: Provocari comune in domeniul sigurantei
dezvoltarea serviciilor de sanatate $i accesul la sanatate;
f) Apelul de proiecte cu data limits de depunere a cererii de finantare in data de 21.05.2018;
g) Decizia nr. 9155/17.12.2015 de aprobare a Programului Operational Comun Romania—
Republica Moldova 2014-2020, emisa de catre Comisia Europeans;
Ghidul
Solicitantului - Conditii generale $i specific de accesare a fondurilor pentru apelul
h)
aferent Programului Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul
tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei $i securitatii, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de sanatate accesul la sanatate;
i) Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul s'anatatii, ("republicata"), cu
modificarile completarile ulterioare;
j) H.G. nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului si din
administrarea Ministerului Sanatatii si Familiei in domeniul public al judetelor si in
administrarea consiliilor judetene respective, Anexa 84, cu modificarile $i completarile
ulterioare ,
O.G.
nr. 70/2002 privind administrarea unitAtilor sanitare publice de interes judetean $i local,
k)
cu modificarile completarile ulterioare;
I) O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii $i competenie exercitate de
Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, cu modificarile
completarile ulterioare;
administratiei
m) Prevederile art.14 raportat la dispozitiile art.91 (3) lit.f) din Legea nr. 215/2001
publice locale (**republicata**), cu modificarile completarile ulterioare;

In temeiul art. 91 alin. (1) lit. I) al art. 97 alin. (1) al art. 98 din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile completArile ulterioare,
- STE:
IIOTARA.
Art. 1 (1) - Se aproba realizarea proiectului "Improving citizens longevity andquality of life in Iasi
— Singerei crossborder region through providing innovative health care services" de catre Judetul
Ia§i — prin Consiliul Judetean Ia§i, Romania, in calitate de partener, Raionul Singerei — Consiliul
Raional Singerei, Republica Moldova, in calitate de lider, in cadrul Programului Operational
Comun Romania — Republica Moldova 2014-2020, Obiectivul tematic 8: Provocari comune in
domeniul sigurantei §i securitatii, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate
accesul la sanatate.
(2) — In cadrul proiectului mentionat la alin. (1), obiectivul UAT Judetul Ia§i — prin Consiliul
Judetean Ia§i este: "Achizitia unui mamograf digital de inaltA performanta pentru Spitalul Clinic de
Obstetrics Ginecologie "Cuza Vode la,$i".
Art. 2. Prevederile prezentei Hotarari vor fi duse la indeplinire de catre Directia Proiecte
Dezvoltare Durabila, din cadrul Consiliului Judetean la§i, Consiliul Raional Singerei, Republica
Moldova *i Spitalul Clinic de Obstetrica- §i Ginecologie "Cuza Voda",
Art. 3. (1) Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatiile cu Consiliile Locale, Consilierii
Judeteni Presa va inainta copii dupa prezenta Hotarare, catre:
Institutia Prefectului Judetului Ia§i;
Directia Juridica - Serviciul Juridic-Contencios Administrativ;
Directia Proiecte Dezvoltare DurabilA;
Consiliul Raional Singerei, Republica-Moldova;
Spitalul Clinic de Obstetrics Ginecologie "Cuza Voda",
(2) - Aducerea la cumViintA publics a prevederilor prezentei hotarari va fi asiguratA de
Biroul Relatii Publice, Monitorul Oficial, Relatii cu Consiliile Locale, Consilierii Judeteni §i Presa.
Data astazi,
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PRESEDINTE
Dr. Ing. Maricel POPA
Vizat pentru legalitate
SECRETARUL JUDETULUI
L~crdlmioara VERNICA

DIR CTIA JURIDICA
Dir.executiv Gabriela AJ4JNGULES
Inv van le tetablato

Sustine proiectul de hotarfire:
Directia Proiecte §i Dezvoltare Durabila
D Executly Marieta AFILIPOAIE
Imi asunti totalitate revonsabilitatea corcotitudinn si
cu intocmitorul insaisulu
legal* in soli

SERVICIUL JURIDICCONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. jr. Simon DRAGOMIR
caconsludirica
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De acord .0 se supunci dezbaterii
plenului Consiliului J
Dr. I

RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea realizArii proiectului "Improving citizens longevity and quality of life in Iasi —
Singerei crossborder region through providing innovative health care services" de catre Judetul
— prin Consiliul Judetean 10, in calitate de partener, in parteneriat cu Raionul Singerei —
Consiliul Raional Singerei
Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 este finantat de
Uniunea Europeana prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (END.
Republica Moldova,
va
Programul se adreseaza zonei aflate la frontiera dintre Romania
contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de VecinAtate: evolutia catre o
buns vecinatate, realizatA prin actiuni de cooperare transfrontaliera in
regiune de prosperitate
beneficiul statelor membre nemembre ale UE care se invecineaza.
Programul a fost aprobat de care Comisia Europeana pe data de 17 decembrie 2015 prin/
decizia de aprobare nr. 9155/ 17.12.2015.
Tipuri de proiecte: In cadrul Programului vor putea priori finantare proiecte hard sau soft.
Cele doua tipuri de proiecte vor fi selectate in cadrul unor apeluri separate.
Proiectele de tip hard includ o components de infrastructure in valoare de minim 1 milion euro,
Proiectele de tip soft nu i§i propun realizarea unei infrastructuri sau includ o components de
infrastructure av'and o valoare mai mica de 1 milion euro.
Cofinantare: Organizatiile beneficiare vor cofinanta proiectul cu minimum 11,11% din
valoarea grantului acordat. Nu exists o limits maxima a cofinantarii asigurate de beneficiari.
Pans la data de 10 iulie 2017 s-a aflat in consultare publics Ghidul aplicantului aferent
apelului pentru proiecte hard.
Ghidul detaliazA conditiile in care se pot solicita finantAri pentru proiecte cu o componentA de
infrastructure avand o valoare mai mare de 1 milion de Euro, inclusiv pentru Obiectivul tematic 8:
Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii, Prioritatea 4.1 Sprijin pentru
dezvoltarea serviciilor de sanatate $i accesul la sanatate.
Tipurile de actiuni eligibile pentru finantare, includ, printre altele:
1

Investitii in domeniul infrastructurii serviciilor de sanatate si necesare preventiei
•
Achizitionarea si instalarea echipamentelor necesare serviciilor de sanatate,
•
organizarea de instruiri cu privire la utilizarea noilor echipamente de catre personal
Actiuni promotionale pentru realizarea screening-urilor de sanatate si a furnizarii de
•
informatii pentru prevenirea diagnosticearea bolilor cu frecventa crescuta in domeniul preventiei
bolilor frecvente
Actiuni cu scopul de imbunatatire a accesului grupurilor dezavantajate la
•
infrastructura de sanatate
Schimb de experienta (know-how) si activitati de consolidare a capacitatilor (cursuri
•
de instruire, ateliere de lucru, conferinte, stagii)
Dezvoltare armonizata a serviciilor specializate
•
Dezvoltarea infrastructurii telemedicale si de e-sanatate pentru diagnostic si tratament,
•
cu scopul de a realiza un sistem mai bun de informare a pacientului pentru a reduce inegalitatile
existente in domeniul sanatatii in ceea ce priveste accesul la serviciile de sanatate.Organizatiile pot
depune o singura aplicatie in calitate de lider per prioritate, in cadrul unui apel de proiecte, jar
participarea in calitate de partener in proiecte este nelimitata.
• Numarul maxim de parteneri (inclusiv liderul de project) care pot participa la un project este
de 4.
vor fi depuse online, prin completarea unui formular de aplica;ie.
•
• Valoarea minima a componentei de infrastructura — 1.000.000 euro
• Valoarea maxima a grantului pe project — 1.300.000 euro
Apelul de proiecte a fost lansat in luna decembrie 2017 si are data limita de depunere a
cererii de finantare 21.05.2018 ora 16.
Consiliul Judetean Iasi a organizat o serie de sedinte de lucru, atat interne, cat cu potentialii
parteneri din Republica Moldova pentru a identifica proiectele de investitii pentru care se vor depune
cereri de finantare pentru obtinerea de fonduri europene nerambursabile prin Programul
Operational Comun Romania-Republica Moldova.
In urma solicitarii raionului Singerei nr.02/1-9/208, inregistrata cu nr.0155/30.03.2018, de
initiere a unui project de parteneriat si a solicitarii nr.3155/29.03.2018 a Spitalului Clinic de
Obstetrics si Ginecologie "Cuza Voda" IaCi, s-a identificat ca oportuna initierea unui project
pentru dezvoltarea infrastructurii de sanatate, respectiv: Consiliul Judetean Iasi, Romania, in
calitate de partener va include in proiect obiectivul "Achizitia unui mamograf digital de inalta
performanta pentru Spitalul clinic de obstetrics si ginecologie "Cuza Voda" Iasi" $i Consiliul
Raional Singerei - Republica Moldova, in calitate de lider, obiectivul „Renovarea
Stabilimentului Medical din Raionul Singerei".
0 mamografie este un tip special de examinare radiologica a sanului Pacuta cu ajutorul unui
echipament special care poate evidentia frecvent tumori ce sunt prea mici pentru a putea fi palpate.
Mamografia este cea mai buns metoda radiologica disponibila asthzi ce poate detecta precoce
cancerul de san. Este o metoda ideals $i indispensabila pentru femeile mai in vaarsta de 40 de ani, ce
au un risc crescut de a face cancer de san. Procedura in sine este relativ simple. Majoritatea
afectiunilor sanului nu sunt maligne si chiar dace restul afectiunilor sunt date de cancer, peste 90%
dintre acestea sunt curabile, dace sunt detectate precoce tratate prompt.
Deli mamografiile, la fel ca majoritatea analizelor medicale, nu au o acuratete de 100%,
controlul regulat cu ajutorul mamografiei reprezinta cea mai buns metoda radiologica de a descoperi
cancerul de san precoce, Inainte de a aparea semne sau simptome evidente de cancer. Unele studii au
aratat ca mamografia poate reduce rata de deces prin cancerul de sin cu mai mult de o treime.

2

Mamografia se efectueaza cu un aparat radiologic special numit mamograf, iar pentru a
obtine o expunere optima este necesara comprimarea sanului. Mamografiile sunt folosite pentru a
diagnostica modificarile sau anomaliile de structura detectate prin autoexaminarea sanilor sau prin
examen clinic, si necesita adesea mai mult de 2 expuneri, find folosite ca screening pentru a detecta
cancerul incipient, nesuspectat.Pentru a vizualiza structura interna a sanului se fac 2 expuneri pentru
fiecare san. Aceste expuneri arata clar structura sanului. Examenul screening efectuat cu ajutorul
mamografiei si al medicilor radiologi special antrenati permite detectarea precoce a cancerului, cand
tratamentul cancerului de san are cea mai mare rata de succes.
Mamografia poate detecta peste 85% din tumorile sanului si rezultatele sunt mai bune dace
screeningul este corelat cu examinarea fizica. Este evident ca examenul screening la femeile peste 50
de ani reduce numarul de decese datorate cancerului de san iar diagnosticarea intr-un stadiu cat mai
precoce intro fazii in care este posibila indepartarea doar a unei parti mici de glanda matnara, da o
probabilitate mai mare de vindecare.
Avand in vedere faptul a in Romania, numarul de cazuri diagnosticate anual cu afectiunea de
neoplasm mamar este de 8.981, iar rata de mortalitate a acestei afectiuni este de 36 % din cazuri le
diagnosticate, este imperios necesar a se lua masuri de preventie pentru a reduce rata de deces prin
aceasta afectiune.
Prin adresa nr.3155/29.03.2018 Spitalul Clinic de Obstetricii si ginecologie "Cuza Voda"
Iasi" subliniaza oportunitatea si necesitatea achizitionarii unui mamograf digital de inalta
performanta, pentru o diagnosticare precoce a cancerului la san.
Pentru proiectele depuse in cadrul apelului cofinantarea din partea solicitantului este de
minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile.
Avand In vedere aspectele mai sus men(ionate, propunem spre analiza si aprobare:
Realizarea proiectului "Improving citizens longevity and quality of life in
➢
Iasi — Singerei crossborder region through providing innovative health care services" de
care Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener, in parteneriat cu
Raionul Singerei — Consiliul Raional Singerei in calitate de lider, in vederea finantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 20142020; Obiectivul tematic 8: Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatii, Prioritatea
4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si accesul la sanatate.
Fata de cele prezentate, vä rugam sa analiza(i si sa dispuneti.
Director executiv,
Marieta AFILIPOAIE
Imi asum in totalitate responsabilitatea e,orectitudinii
si legalitatii, in solider cu intocmitorul inscrisului

Sef Serviciu,
Crenguta Manuela Lungu
Imi asum in totalitate responsobVi(atea corectitudind
si legalitatii, in solidar cu intOeMitond inacrisului

intocmit,
Lucian Jarda
Imi asum responsabilitatea pentru fundamentarea, core,ctitudinea,
legalitatea intocmi
ui Thscris oficial
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EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea realizarii proiectului "Improving citizens
longevity and quality of life in Iasi — Singerei crossborder region through providing
innovative health care services" de catre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Ia§i, in
calitate de partener i Raionul Singerei — Consiliul Raional Singerei in calitate de lider

Programul Operational Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020 este fmantat
de Uniunea Europeana prin intermediul Instrumentului European de Vecinatate (ENI) §i se
adreseaza zonei aflate la frontiera dintre Romania §i Republica Moldova, §i va contribui la
atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinatate: evolutia catre o
regiune de prosperitate §i buns vecinatate, realizata prin actiuni de cooperare transfrontaliera
in beneficiul statelor membre §i nemembre ale UE care se invecineaza.
°data cu lansarea spre consultare a ghidului solicitantului aferent programului in
decembrie 2017, in urma studierii obiectivelor tematice cat *i a prioritatilor de investitii,
Consiliul Judetean Ia§i a identificat mai multe objective de interes public care necesita
interventii, organizand intalniri de lucru cu potentiali parteneri din Republica Moldova
pentru a depune proiecte in vederea finantarii.
in urma solicitarii raionului Singerei nr.02/1-9/208/30.03.2018, de initiere a unui
proiect in parteneriat §i a solicitarii Spitalului Clinic de Obstetrics §i Ginecologie "Cuza
Voda" Iasi, nr.3155/29.03.2018 s-a identificat ca oportuna initierea unui proiect pentru
dezvoltarea infrastructurii de sanatate, respectiv: Consiliul Judetean Ia§i, Romania, in
calitate de partener va include in proiect obiectivul "Achizitia unui mamograf digital de
inalta performanki pentru Spitalul clinic de obstetriccr ginecologie "Cuza Voda" Iasi" §i
Consiliul Raional Singerei - Republica Moldova, in calitate de lider, obiectivul
„ Renovarea Stabilimentului Medical din Raionul Singerei".
Avand in vedere cele prezentate, supun spre analiza si aprobarea Plenului Consiliului
Judetean Iasi, urmatoarele:

> Realizarea proiectului „Improving citizens longevity and quality of life in Iasi —
Singerei crossborder region through providing innovative health care services" de
catre Judetul Iasi — prin Consiliul Judetean Iasi, in calitate de partener si Raionul
Singerei — prin Consiliul Raional Singerei in calitate de lider, in vederea fmantarii
acestuia in cadrul Programului Operational Comun Romania— Republica Moldova 20142020; Obiectivul tematic 8: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si
accesul la sanatate, Prioritatea 4.1 imbunatarirea serviciilor de ingrijire a scineitiliii,—
Servicii medicale preventive si curative in zona eligibird.
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Dr. Ing. Maric POPA
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CONSILIUL JUDETEAN IASI
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Domn ului Preedinte Dr. big. IVIaricel POPA

Referitor la adresa nr. 9748/28.03.2018 , prin care ne faceti cunoscute prevederile
Programului Operational Comun Romania —Republica Moldova 2014-2020, precum §i
interesul manifestat de catre Consiliul Raional Sfingerei din Republica Moldova de a
realiza un proiect de infrastructure medicala, va comunicam ca suntem direct
interesati de a fi parteneri cu Centrul de Reabilitare a pacientilor cardiaci din Raionul
Sangerei pentru dezvoltarea economics si imbunatatirea calitatii vietii din cele doua
tari, prin investitii comune in educatie, dezvoltare economics, culture, infrastructure Si
sanatate
Apreciem ca pentru Spitalul de Obstetrics si Ginecologie "Cuza Voda" Iaqi, este o
oportunitate si o necesitate sa devenim parteneri la depunerea si realizarea unui proiect
in cadrul obiectivului "Provocari comune in domeniul sigurantei si securitatiiPrioritatea 4.1-Sprij in pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si accesului la
sanatate", care sa include dotarea unitatii noastre cu un mamograf digital de inalta
performanta in valoare aproximativa de 300.000 -400.000 de euro .
Avand in vedere ca unitatea noastra este unitate de nivel III si deserve§te toata
regiunea de Nord — Est, efectuarea mamografiei este metoda principals de examinare a
sanilor la femeile cu varsta de peste 40 de ani §i nu numai. Este de asemenea, metoda
de screening mamar pentru toate categoriile de femei cu risc obi§nuit de cancer
mamar. In proportie de 95%, cancerul mamar apare la femeile de peste. 40 de ani, ?Ina
din opt femei dezvoltand aceasta afectiune pe parcursul vietii. In situatia in care alte
examene clinico-paraclinice nu au obiectivat semne de neoplasme mamare,
mamografia realizata cu Inalta tehnologie reprezinta cea mai buns metoda radiologica
de a descoperi cancerul de san precoce, Inainte de a aparea semne sau simptome
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Spitalul Clinic de Obste ric5 Ginecologie
str. Cuza Voda, nr. 34, te1.0232 213000, fax 0232 215468, CUI: 4701320
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Cod postal: 700038, e-mail: (-- a*.e--

evidente de cancer. Uncle studii au aratat ca mamografia poate reduce rata de deces,
prin cancerul de san, cu mai mult de o treime.
intrucat unitatea sanitary nu dispune de un astfel de echipament, propunem ca in
cadrul proiectului propus sa se prevada achizitia unui mamograf digital de inalta
performanta, in valoare aproximativa de 300.000 -400.000 de euro. Ne exprimam
disponibilitatea de colaborare si cooperare in vederea realizarii acestui proiect necesar
imbunatatirii serviciilor de sanatate si accesului la sanatate a pacientilor.
Cu deosebita consideratie,

Manager ,

Director economic-financiar,
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