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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Consiliul 
Județean Olt, Asociația Culturală Flower Power și Spitalul Județean de 
Urgență Slatina 

 
 
 
 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1324/07.02.2022 al Președintelui Consiliului Județean 
Olt; 
-Raportul comun nr. 1326/07.02.2022 al Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională și al Serviciului Juridic-Contencios din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt; 
- Avizul nr. 1469/10.02.2022 al Comisiei pentru Studii Economico-Sociale, Buget-
Finanțe, Integrare Europeană, Administrarea Domeniului Public și Privat; 
- Avizul nr. 1470/10.02.2022 al Comisiei pentru Cultură, Învățământ, Activitate 
Științifică, Sănătate, Familie, Protecție Copii și Culte; 
- Avizul nr. 1471/10.02.2022 al Comisiei pentru Administrație Publică, Juridică, 
Apărarea Ordinii Publice, Respectarea Drepturilor Omului și Relații cu Cetățenii; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Slatina nr. 4500/07.02.2022, înregistrată la 
Consiliul Județean Olt sub nr. 1322/07.02.2022; 
- prevederile Ghidului aplicantului Fondul Viață pentru Nou-Născuți, program cu 
finanțare nerambursabilă derulat de Fundația Vodafone România; 
- prevederile art. 173 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 
  În temeiul art.173 alin.(1) lit. b) și e), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu 
art.139 alin.(3) lit. f) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN OLT adoptă prezenta HOTĂRÂRE. 
 

 Art. 1. Se aprobă încheierea unui Acord de parteneriat între Consiliul 
Județean Olt, Asociația Culturală Flower Power și Spitalul Județean de Urgență 
Slatina în vederea implementării Proiectului "Prima RESPIRAȚIE" – Secția de 
NEONATOLOGIE a Spitalului Județean Slatina, în forma prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se împuternicește domnul Marius OPRESCU, Președintele Consiliului 
Județean Olt, să semneze Acordul de parteneriat prevăzut la art.1. 
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Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Buget-Finanțe, 
Serviciului Dezvoltare Regională din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Olt, Asociației Culturale Flower Power și Spitalului Județean de Urgență 
Slatina, în vederea aducerii la îndeplinire, Președintelui Consiliului Județean Olt, 
precum și Instituției Prefectului - Județul Olt. 
 
 
 

PREŞEDINTE 
Marius OPRESCU 

 
 
 

 
 

                                                                         CONTRASEMNEAZĂ 
                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI 

                                                                          Marinela - Elena ILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLATINA, 11.02.2022 
Nr. 23 
A.R./2ex.   
 

 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 de voturi „pentru”. 
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                                                                                                                        Anexă  
                                                                                       la Hotărârea Consiliului Județean Olt   

                                                                                                 nr. 23/11.02.2022  
 
 

             
          

Acord de parteneriat 

Asociația Culturală FLOWER POWER, CUI 32068110, cu sediul în municipiul București, 
str. Grigore Ionescu nr. 3, bl. T60, sc.1, ap.7, sector 2, reprezentată legal prin Anca Roxana 
Constantin van der Zee – Președinte, în calitate de Aplicant principal, 
Spitalul Județean de Urgență Slatina, CUI 4394927, cu sediul în municipiul Slatina,       
str. Crișan nr. 5, județul Olt, reprezentat legal prin doamna Angela Nicolae, Manager, în 
calitate de Partener medical și 
Consiliul Județean Olt, CUI 4394706, cu sediul în municipiul Slatina, bd. A. I. Cuza nr. 14, 
județul Olt, reprezentat legal prin domnul Marius Oprescu, Președintele Consiliului Județean, 
în calitate de Partener instituție/autoritate publică, 

 
Stabilim de comun acord să susținem propunerea de proiect "Prima RESPIRAȚIE" – Secția 
de NEONATOLOGIE a Spitalului Județean Slatina - depusă de Aplicantul principal Asociația 
Culturală FLOWER POWER în cadrul rundei de finanțare Fondul Viață pentru Nou-
Născuți. Ca parteneri ai acestui proiect, ne asumăm următoarele roluri în cadrul proiectului, 
pentru a asigura buna desfășurare a activităților, ținând cont de calendarul de activități și 
bugetul asumate: 

 
Roluri Aplicant ONG (Asociația Culturală FLOWER POWER): 

 

• Coordonarea implementării proiectului prin colaborarea cu toți actorii implicați; 

• Centralizarea nevoilor compartimentului/secției de neonatologie și de terapie intensivă 
neonatală a Spitalului Județean de Urgență Slatina în ceea ce privește echipamentele și 
aparatura medicală; 

• Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor pentru echipamente și 
aparatură medicală; 

• Monitorizarea și raportarea achizițiilor, instalării și instruirii personalului ce va 
utiliza echipamentele vizate; 

• Realizarea recepției echipamentelor și aparaturii medicale; 

• Realizarea rapoartelor lunare de progres specific proiectului și a rapoartelor 
finale: narativ și financiar; 

• Donarea aparaturii medicale către Spitalul Județean de Urgență Slatina la finalul 
proiectului; 

• Comunicarea și promovarea proiectului; 

• Recepția instalării și a punerii în funcțiune a echipamentelor. 
 
 

Roluri Partener medical (Spitalul Județean de Urgență Slatina): 
 

• Prioritizarea nevoilor, serviciilor medicale care pot crește calitatea îngrijirii 
medicale a pacienților nou-născuți, respectiv transferul micuților pacienți cu riscuri 
majore, către unitățile medicale corespunzătoare; 

• Evaluarea stării actuale a echipamentelor și aparaturii medicale utilizate Ia 
tratarea pacienților, dar și a spațiilor medicale; 
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• Identificarea și prioritizarea nevoilor legate de îngrijirea adecvată a nou-născuților, 
a necesarului desfășurării optime a acestuia; 

• Identificarea și selectarea transparentă a furnizorilor ce vor fi implicați în buna 
derulare a proiectului, alături de  Aplicant; 

• Obținerea autorizațiilor și autorizărilor necesare punerii în funcțiune a 
echipamentelor medicale care vor fi achiziționate în cadrul proiectului; 

• Comunicarea constantă cu Aplicantul de proiect cu privire la evoluția etapelor 
proiectului; 

• Facilitarea accesului furnizorilor de servicii implicați în proiect, conform unui plan 
de activități prestabilit împreună cu Aplicantul de proiect; 

• Facilitarea accesului reprezentanților finanțatorului în unitatea medicală vizată de 
proiect pentru vizite de monitorizare; 

• Realizarea recepției echipamentelor și aparaturii medicale; 

• Implicarea echipei medicale în sesiunile de instruire cu privire la modul de 
utilizare a echipamentelor medicale (organizate de furnizori); 

• Asigurarea accesului Aplicantului de proiect și a reprezentanților finanțatorului la 
toate documentele/autorizațiile pe care le deține unitatea medicală, care au legătură cu 
buna implementare a proiectului; 

• Raportarea lunară către aplicant a modului în care echipamentele sunt utilizate și 
rezultatele medicale obținute, în vederea elaborării rapoartelor lunare către sponsorul 
proiectului, a eventualelor provocări sau nevoi de dezvoltare ulterioară și furnizarea 
accesului la documente justificative ale acestor progrese/provocări; 

• Pe parcursul proiectului, va permite Fundației Vodafone România și partenerului 
Asociația Culturală Flower Power, dreptul de a vedea, ști cum sunt întreținute și 
exploatate echipamentele medicale pe o perioadă nelimitată 

• Va pune la dispoziție spațiul necesar implementării proiectului, liber de orice 
sarcini și apt pentru a instala echipamentele medicale; 

• Va permite prezența furnizorilor pentru ca aceștia să își poată executa obligațiile 
pe care le au în legătură cu proiectul și cele care le revin acestora în perioada de garanție 
a echipamentelor medicale; 

• Se va asigura că echipamentele medicale vor fi utilizate corespunzător și nu vor fi 
concesionate, înstrăinate, donate, transferate unei terțe părți; 

• Asumarea costurilor de mentenanță pentru echipamentele/aparatura medicală 
achiziționată, odată ce acestea depășesc perioada de garanție; 

• Asumarea costurilor referitoare la consumabilele necesare operării aparaturii 
medicale achiziționate prin proiect (aproximativ 500 filme/an cu un cost de 40 lei/film). 

 
Roluri Partener instituție/autoritate publică (Consiliul Județean Olt): 

 

• Evaluarea, alături de Aplicant și partener, a nevoilor de echipamente/aparate 
solicitate; 

• Cofinanțarea prezentului proiect cu aproximativ 10% din bugetul total al proiectului; 

• Monitorizarea și realizarea recepției, alături de reprezentanții spitalului și a                
Aplicantului, a echipamentelor și aparaturii medicale ce vor fi achiziționate în cadrul 
proiectului. 

 
Partenerii proiectului susțin,  de comun acord, că bugetul total al proiectului este de 
638.113 RON, iar suma de 574.000 RON este solicitată ca finanțare în cadrul rundei de 
finanțare Fondul Viață pentru Nou-Născuți, iar suma de 64.113 RON reprezintă 
cofinanțare, după cum urmează: 
Consiliul Județean Olt, reprezentând aproximativ 10% din bugetul total al proiectului. 
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De asemenea, partenerii își asumă că în cazul modificărilor bugetare sau de proiect, vor 
comunica transparent și în cel mai scurt timp orice intenție de modificare cu organizatorii 
programului de finanțare. 
 
Nu în ultimul rând, partenerii proiectului își asumă integral, acoperirea din bugetele proprii, 
orice depășire a bugetului de proiect după cum urmează: 
Consiliul Județean Olt 

     Asociația Culturală FLOWER POWER 
 

Ca urmare a acestui parteneriat, Consiliul Județean Olt își asumă dezvoltarea capacității 
de operare a secției de neonatologie și de terapie intensivă neonatală a spitalului public 
Spitalul Județean de Urgență Slatina pe următorii 4 ani, conform planului de dezvoltare pe 
anii 2014-2023 prin care se dorește: 

 
Investiții planificate: 
Reabilitarea spațiilor destinate sectorului infantil (investiție realizată). 
Dotări planificate: 
Achiziție aparatură și materiale necesare în baza planului de achiziții  
Plan de dezvoltare a organigramei: 
Completarea schemei de personal a secției de neonatologie și de terapie intensivă 
neonatală a spitalului public Spitalul Județean de Urgență Slatina (obiectiv realizat).  

 
Sursele de finanțare vizate pentru aceste dezvoltări viitoare sunt: 

• Venituri proprii care provin din sumele încasate pentru serviciile medicale prestate în 
baza contractului de fumizare de servicii medicale cu Casa de Asigurări de Sănătate 
Olt; 

• Venituri de la Ministerul Sănătății și de la Bugetul de Stat; 

• Subvenții de la bugetele locale; 

• Donații și sponsorizări. 
 

Prezentul Acord de parteneriat intră în vigoare la data semnării acestuia de către părți.  

  
Prezentul Acord de parteneriat conține 3 pagini și a fost încheiat astăzi, , 
în trei exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte. 

 

 

Asociația Culturală                            Spitalul Județean de                  Consiliul Județean Olt 
FLOWER POWER                            Urgență Slatina 
 
Anca Roxana Constantin                  Angela Nicolae,                         Marius Oprescu, 
van der Zee,                                      Manager                                    Președintele Consiliului  
Președinte                                                                                           Județean Olt 
 
 
      


