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privind aprobarea proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable
Efficiency" (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabrlitare a Spitalului Clinic de Recuperare
lasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere intre Municipiul la9i,
Spitalul Clinic de Recuperare lasi si I M S.P lnstitutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau

Consiliul Local al Municipiului lagi, in gedinta extraordinari din data de '18.05.2018
AvAnd in vedere:

/
/

initiativa Primarului Municipiului lagi prin expunerea de motive la proiectul de hotdrAre;

referatul de specialitate nr. 49.58'l/15.05.2018 intocmit de cdtre Direclia Proiecte
Eu ropene.

"/

prevederile Ghidului Solicitantului aferent Programului Operational ENI Romania Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 4.'1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor
de sanatate si a accesului la sanatate

"
/

Legea 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificirile 9i completirile ulterioare;

36 9i art 1 15, alin.1 , lit. b. din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd
locali, republicat5;
arL.

HOTARA$TE:

-

ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable
Efficiency" in vederea finan.tdrii acestuia in cadrul Programului Operational ENI Romania Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 41 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de

ART 1. Se aprobd proiectul ,,ROBOMOVE
sanatate si a accesului la sanatate.

ART 2. Se aprobi acordul de asociere intre Municipiul lasi, Spitalul Clinic de Recuperare si
l.M.S.P. lnstitutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau in vederea implementdrii in comun
a proiectului, conform Acordului de asociere anexat, care face parle integrantd din prezenta
hotdrAre (Anexa 1).

ART 3. Se aprobd valoarea finala a proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric
Valuable Efficiency" de 1 423.078,7 5 Euro (6 633.68,1,59 lei) conform Anexei 2, parte integrantd
din prezenta hotdrAre.

ART 4. Se imputerniceste Primarul Municipiului lagi sd semneze Acordul de asociere gi toate
celelalte acte necesare ob{inerii finanlirii gi implementdrii proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOts
dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency" in numele Municipiului lasi, in calitate de lider de
proiect.

ART 5. Prezenta hotir6re se va comunica de cdtre secretarul Municipiului lasi in vederea ducerii
sale la indeplinire.

-

Direc{ia Proiecte Europene,
Direc{ia Generali Tehnicd gi Dezvoltare,
Directia Generald Economicd gi Finante Publice Locale.

ART 6. Prezenta hotdrAre va fi adusd la cunogtinta publicd prin afigare la sediul C.L. al Municipiului
lagi. Aducerea la cunogtinta publicd a prezentei hotdrAri va fi asigurat, de Centrul de lnformalii
pentru Cetdleni

PRE$EDINTE DE $EDINTA

VIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,

DenisaLitiana

tff

SUSTIN PROIECTUL DE HOTARARE

//ut't

PRIMAR.
l

Mihai CHIRIC
DIRECTOR
DIRECTIA PROIECTE EUROPENE
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Beatrice FOTACHE
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REFERAT DE SPECIALITATE
la Proiectul de HotdrAre privind aprobarea proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOts dedicated to
neuroMOtric Valuable Efficiency" (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului
Clinic de Recuperare lasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere
intre Municipiul lasi, Spitalul Clinic de Recuperare lasi si LM.S.P. Institutul de Neurologie si
Neurochirurgie din Chisinau

AvAnd in vedere:

.

prevederile Ghidului Solicitantulur aferent Programului Operational ENI Romania Republica Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 4.1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de

sanatate si a accesului la sanatate
. necesitatea implementarii unui prorect care contribuie substantial la reducerea timpilor de
recuperare neuromotorie, in contextul actual al lipsei aparaturii medicale
o solicitarile de incheiere a unui acord de asociere intre Municipiul laqi, Spitalul Clinic de
Recuperare si l.M.S.P. Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau
s-a elaborat cererea de finantare aferenta proiectului ,,ROBOIVOVE - ROBOIS dedicated to
neuroMOtric Valuable Efficiency", cadrul Programului Operational ENI Romania - Republica
Moldova 2014 - 2020, Axa prioritara 4. 1 Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sanatate si a
accesului la sanatate, in parteneriat cu Spitalul Clinic de Recuperare lasi si l.M.S.P. lnstitutul de
Neurologie si Neurochirurgie din Chisinau.

Context general
Recuperarea neurologica a pacientilor implica un numir considerabil de resuTse specializate, atAt
umane, c6t si tehnice. Ajutorul medical (de interven{ie sau de recuperare), acordat la timp, poate
reduce urmdrile catastrofale ale afectiunilor neurologice. Astfel, se remarcd nevoia atat pentru
personalul medical specializat 9i perfec{ionat la nivelul solicitdrilor contemporane, dar si
echipament specializat, cu alutorul cdruia sa poatd fi eficientizate intervenliile in cazul fazei acute a
bolii, cat si recuperarea medicala a pacienlilor. in acelagi timp, se observi faptul cd inovaliile
tehnologice in domeniul recuperdrii neurologice sunt insuficient accesibile pentru majoritatea
pacienlilor (fapt evidentiat in cadrul Raportului de !ard 2018). Finanlarea redusi si utilizarea

ineficientd a resurselor publice limiteazd eficien{a sistemului de sdndtate. Cheltuielile pe sdnetate
pe cap de locuitor in Romania reprezinta una dintre cele mai scazute valori din U.E.
Sistemele robotice pentru recuperarea membrelor superioare in institu{iile medicale publice, de
asemenea, sunt la fel de putine. Astfel, la nivel de tara, in Romania, in 2015 erau doar doi roboti
pentru recuperarea membrelor inferioare, unul dintre ei fiind la Spitalul Clinic de Recuperare lasi,
tabloul general la nivel de tara, fiind in continuare sub nivelul necesitatilor si solicitdrilor.
Obiectivul general al proiectului: Cregterea nivelului de eficien!d si imbundtd!irea accesului la
serviciile de sindtate in domenrul neurologiei, kinetoterapiei qi neurochirurgiei prin construirea si
dotarea cu echipamente specifice a Centrului de Robotica qi Neuroreabilitare din cadrul Spitalului
Clinic de Recuperare din municipiul lagi (jud. la9i, Romania) gi construirea Anexei Blocului la
lnstitutului de Neurologie si Neurochirurgie din municipiul Chisinau, Republica Moldova.

Obiectivele specifice:
/ imbunatatirea serviciilor de sanatate in domeniul neurologiei, kinetoterapiei si
neurochirurgiei prin construirea cladirii destinate Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a
Spitalului Clinic de Recuperare din municipiul lasi si construirea unei clidiri anexd la Blocul
I aferent lnstitutului de Neurologie si Neurochirurgie din municipiul Chisinau, Republica

r'
/

Mold ova.

cresterea gradului de acces la serviciile de sanatate prin dotarea cu echipamente specifice
utilizate in recuperarea membrelor superioare qi inferioare a Centrului de Robotica si
Recuperare a Spitalului Clinic de Recuperare lasi.
cresterea eficienlei 9i calitd{ii actului medical prin organizarea de schimburi de experienta si
instruiri in recuperarea medicala robotizata intre specialistii din cadrul lnstitutului de
Neurologie si Neurochirurgie al Republicii Moldova si specialistii din cadrul Spitalului Clinic
de Recuperare lasi, Romania.

Durata de implementare a proiectului: 24 de luni.
Activitati in cadru proiectu lu i:

-

constructia Centrului de Robotica si Neuroreabilitare in incinta Spitalului Clinic de
Recuperare lasi. In edificiul ce va fi construit se vor amenaja B incdperi dotate cu

echipamente medicale;
- constructia Anexei Blocului lal lnstitutului de Neurologie si Neurochirurgie Chisinau ce va
servi ca policlinica de boli de profil neurologic si baza pentru instruire;
- training-uri speciale pe teme de recuperare neuromotorie (valorificand experienta cadrelor
medicale din lasi si Chisinau);
- achizitia unor roboti specializati in recuperare neuromotorie, a membrelor inferioare si
superioare.
in vederea finalizirii procedurii de depunere a proiectul ,,ROBOMOVE - ROBOts dedicated to
neuroMOtric Valuable Efficiency" este necesard supunerea spre aprobarea Consiliului Local al
Municipiului lagi acordul de pafteneriat si bugetul proiectului
Director Directia Proiecte Europene

Beatrice FOTACHE

t'**

Anexa 1 la Proiectul de Hoterare privind priv nd aprobarea proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOIS ded cated
to neuroMOtric Valuable Efflciency" (infiintarea Centrului de Robotica si Neu roreabilitare a Sp talului Clin c
de Recuperare lasl), a cheltuierlor egate de proiect si de aprobare a acorduui de parteneriat intre
I\4unicipiul lasi, Spitalul Cl nic de Recuperare lasi si I I\4 S P Institutul de Neurologie si Neurochirurgie din
Chislnau

ACORD DE ASOCIERE

INTRE
MUNTCTPTUL rA9r,

SPITALUL CLINIG DE RECUPERARE IAS!
9r

I.M.S,P. - INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI
NEUROCHTRURGTE DrN CHTgTNAU

ACORD DE ASOCIERE

incheiat la data de

1.

intre,

Municipiul la9i, cu sediul in lagi, B-dul Stefan cel

l\/la

re si Sfint nr. 11, reprezentat

prin domnul Mihai CHIRICA, in calitate de prrmar,

2.

Spitalul Clinic De Recuperare la$i, cu sediul in Iasi, str Pantelimon Halipa nr.

14,

C.l.F 4541092, reprezentatd prin Carmen Marinela Cumpdt, Manager,
SI

3.

lnstitulia Medico-sanitara Publicd lnstitutul de Neurologie gi Neurochirurgie
(IMSP lnstitutul de Neurologie Si Neurochirurgie) din ChiSindu, cu sediul in
Chigindu, IVD -2028, str. Korolenco 2, C.l.F.lDNO 1003600150602, reprezentatd
prin Grigore Zapuhlih, Director,

denumite in cuprinsul Acordului de asociere, pA(i.

Capitolul 1. Obiectul acordului de asociere

Art.1 Prezentul acord are ca obiect asocierea pi(ilor, in conformitate cu dispoziliile Legii
administratiei publice locale ff. 21512001, republicatd, in vederea soliciterii de finantare
nerambursabild in parteneriat pentru proiectul 'ROBOMOVE - ROBOIS dedicated to
neuroMOtric Valuable Eff iciency".

Capitolul

ll.

Drepturile Si obligatiile

pi4ilor

Art.2 (1) Pdrtile au drepturi egale gi se obligi fiecare, in parte, si depund toate diligentele
pentru solicitarea de finantare nerambursabili in parteneriat pentru proiectul 'ROBOMOVE ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency".

in vederea realizarii scopului propus, fiecare pade va intreprinde urmdtoarele.
(1). Municipiul lagi prin Direclia Proiecte Europene:

-

iSi dd acceptul asupra

implementirii proiectului sus-mentionat,

- elaboreazd cererea de finantare

Qi

toate documentatia necesari pentru depunerea proiectului,

conform Ghidului Solicitantului, inglob6nd documentele suport puse la dispozilie de cdtre ceilalti
Parteneri (Proiect Tehnic, Studiu de Fezabilitate etc.)

-

asigurd logistica gi resursele umane in vederea elabordrii, depunerii si implementdrii
proiectului 'ROBOMOVE - ROBOts dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency",

(2). Spitalul CIinic de Recuperare lagi:

-

iSi da acceptul asupra implementdrii proiectulur sus-menlionat

-

asigurd logistica Ei resursele umane in vederea depunerii gi implementdrii proiectului
"ROBOMOVE - ROBOIS dedicated to neuroMOtric Valuable Efficiency"
(3). lnstitutia Medico-sanitari Publici lnstitutul de Neurologie gi Neurochirurgie (IMSP
lnstitutul de Neurologie $i Neurochirurgie) din Chi$ineu:
- igi dd acceptul asupra implementlrii proiectului sus-mentionat

- elaboreazd toati documentalra aferenti IMSP lnstitutul de Neurologie $i Neurochirurgie
necesard pentru depunerea proiectului, conform Ghidului Solicitantului, (Proiect Tehnic, Studiu
de Fezabilitatei Docu mentatie de Avizare Lucr5ri de Intervenlie etc.)
- asigure resurse umane in vederea depunerii si implementdrii proiectului sus-mentionat.

Capitolul lll. Durata Acordului de asociere
Art.3. Prezentul Acord de asociere se incheie pe o perioadi de 7 ani, incepAnd de la data
semndrii, cu posibilitatea prelungirii acestuia, prin consensul pd(ilor.

Capitolul lV. Modificarea Acordului de asociere

Art.4. Prevederile prezentului Acord de asociere pot fi modificate prin act adilional cu
consimlSmAntul pd(ilor. P5(ile vor adapta Acordul de asociere corespunzdtor noilor
reglement5ri legale intervenite ulterior incheierii actului gi careia ii sunt aplicabile.

Capitolul V. incetarea Acordului de asociere
Art.5. Prezentul Acord inceteazS.

a)

la expirarea duratei pentru care a fost incheiat,

b)

prin acordul expres gi neechivoc al Pertilor concretizat printr-un document scris;
Denuntarea unilateralS este acceptati in cazul in care una din Pa(i nu igi poate indeplini
oricare dintre obligatiile sale din cauze de fo(5 majord pe o perioadd mai mare de 30 de zile.

Capitolul Vl. Clauze speciale
Art.6(1) Pd(ile gi/sau reprezentanlii legali ai acestora declare cA au puterea gi autoritatea de a
semna gi executa acest Acord, precum qi de a duce la indeplinire obligaliile asumate prin
acesta. Acest Acord a fost aprobat 9i incheiat in mod valabil de
obligalie valabilS gi fermd a acestora, conform prevederilor sale.

Art.6(2) Toate neintelegerile apdrute intre pd(i

in

citre pdrti gi reprezintd o

legdturA cu executarea 9i interpretarea

prezentului Acord se vor solutiona pe cale amiabild.

Art.6(3) Dispoziliile Acordului se aplicd cu respectarea legislatiei in materie.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul Acord, in 3 exemplare, cate un exemplar pentru fiecare
parte semnatard.

Municipiul lasi
Primar
Mihai Chirica

Spitalul Clinic De Recuperare lagi,
Manager
Cumpit Carmen Marinela

lnstitutia Medico-sanitari Publici lnstitutul de Neurologie Si Neurochirurgie (IMSP
lnstitutul de Neurologie gi Neurochirurgie)
Director
Grigore Zapuhlih

ANEXA 2
la Proiectul de Hotd16re privind aprobarea proiectului ,,ROBOMOVE - ROBOts dedicated to
neuroMOtric Valuable Efficiency" (infiintarea Centrului de Robotica si Neuroreabilitare a Spitalului
Clinic de Recuperare lasi), a cheltuielilor legate de proiect si de aprobare a acordului de asociere
intre Municipiul lasi, Spitalul Clinic de Recuperare lasi si l.M.S.P. Institutul de Neurologie si
Neu rochirurgie din Chisinau

Valoare estimata (in
Euro) si procent

Valoare estimata (in
lei)

cf. curs

lnforeu ro

mai 2018
Valoarea totala a contributiei U.E. solicitata prin cererea
de finantare
Sontributie U.E.

pt

MLrn cipiul lasi (lider

de proiect)

1.280.770,75 (90%l
788.2A0,75 (55 39%)

5.970.312,85

3 67

4

157

.80

lontributie U E pt. Partener 1 (Spitalul Clinic de Recuperare
asl)

17

Conk butie U.E. pt Partener 2 (lnsiitutul de Neurologie si
Neu roch iru rgie Ch isinau)

.100 (1 20%)

79.711,65

475.470 (33,41"/,)

2 214 403,40

Valoarea totala a contributiei fiecarui partener

142.308 (10%l

663.368,74

l/lunicipiu las ( der de proiect)

87 .578

(6 15%)

448.244,85

Partener 1 (Spitalul Clinnic de Recuperare las

Partener

2

(lnstltutul

de

Neurologie

s

)

Neurochirurgie

1 900 (0,1 3%)

8.8 56,8 5

52.83A (3,71%)

246 267 04

0hislnau)

Valoarea totala a proiectului

1

.423.07 8,7 5

Director Directia Proiecte Europene
Beatrice FOTACHE

t'**

6.633.681,59

