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Obiectiv specific 
Promovarea investiţiilor necesare pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de 
sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 

Alocare financiară 
AP 9, OS 9.1  

Proiecte de tip A  – 250 mil. Euro 

Proiecte de tip B – 50 mil. Euro 

Proiecte de tip C – 50 mil. Euro 

Depunere proiecte 
Dată şi oră începere depunere de proiecte:  15.05.2020, ora 14 

Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 30.09.2020, ora 14 

Ajutor financiar 
nerambursabil 

Rata de finanţare nerambursabilă este de 100% pentru toate tipurile de proiecte 

Pentru proiecte de tip A: 

Valoarea maximă eligibilă proiect -  10 mil. Euro 

Cumulativ, valoare eligibilă a proiectelor aceluiași solicitant, individual sau în parteneriat, nu poate 
depăși pragul de 10 mil. euro. 

Valoarea maximă eligibilă a investițiilor propuse pentru o unitate sanitară publică printr-unul sau mai 
multe proiecte, indiferent de tipul solicitantului, nu poate depăși 10 mil. euro. 

Prevederile privind valoarea eligibilă maximă proiect, precum și valoarea eligibilă cumulată maximă nu 
se aplică MS și IGSU. 

Pentru proiecte de tip B: 

IGSU - valoarea maximă eligibilă proiect -  49 mil. de euro 

MApN în parteneriat cu IGSU - valoarea maximă eligibilă proiect - 15 mil. de euro 

Cumulativ, valoarea maximă eligibilă a proiectelor MApN în parteneriat cu IGSU, nu poate depăși pragul 
de 15 mil. Euro 

Pentru proiecte de tip C: 

Valoarea maximă eligibilă proiect - 3 mil. de euro 

Cumulativ, valoarea eligibilă a proiectelor aceluiași solicitant, individual sau în parteneriat, nu poate 
depăși pragul de 3 mil. euro 

Prevederile privind valoarea eligibilă maximă proiect și valoare maximă  cumulată a proiectelor aceluiași 
solicitant nu se aplică MEC 

Solicitanți eligibili 

Pentru proiecte de tip A: 

▪ Unitățile sanitare publice care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul 
SARS-CoV-2 / Unitățile sanitare publice de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi 
cu virusul SARS-CoV-2 prevăzute în Ordinul ministrului sănătății nr. 555 din 3 aprilie 2020, a Listei 
spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza 
I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu 
virusul SARS-CoV-2 

▪ Alte unități sanitare publice inclusiv unități sanitare cu personalitate juridică aferente 
sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională pentru care Ministerul 
Sănătății stabilește necesitatea dotării 

▪ Ministerul Sănătății / alte autorități publice centrale și autorități publice locale, sau 
unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora care au 
derulat / derulează achiziții în beneficiul unor unități sanitare publice / unități publice de 

intervenţie integrată / entităților publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină,  pentru 
care Ministerul Sănătății stabilește necesitatea dotării  

Pentru proiecte de tip B: 

▪ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) 

▪ Ministerul Apărării Naționale în parteneriat cu IGSU 

Pentru proiecte de tip C: 

▪ Autoritățile publice  locale în parteneriat cu furnizorii publici de servicii de asistență 

POIM - Axa 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19  
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 

CONSOLIDAREA CAPACITĂŢII DE GESTIONARE A CRIZEI SANITARE COVID-19 
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socială din județ pentru categoriile vulnerabile 

▪ PM București / autorități publice locale aferente sectoarelor Municipiului București / 
unități aflate în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea acestora furnizoare de 
servicii publice de asistență socială pentru categoriile vulnerabile 

▪ Ministerul Educației și Cercetării pentru proiecte care vizează unitățile / instituțiile de 
învățământ de stat 

Activități eligibile 

Acţiuni de tip A: 

Dotarea unităților sanitare publice / unităților publice de intervenţie integrată /  entităților 
publice implicate în activitatea de transfuzie sanguină cu echipamente și aparatură medicală, 
dispozitive medicale și de protecție medicală, echipamente pentru transport specializat, 
echipamente pentru decontaminare și suport triaj 

ATENȚIE! Prin acest tip de proiecte nu se poate solicita finanțare pentru crearea unor secții noi în 
cadrul unităților sanitare ci exclusiv pentru dotarea suplimentară a secțiilor existente, la data de 
01.02.2020 sau extinderea acestora 

Acţiuni de tip B: 

Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și 
tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / containere 
de logistică medicală 

Acţiuni de tip C: 

Dotarea centrelor sociale rezidențiale publice pentru categorii vulnerabile (persoane 
vârstnice/ persoane cu dizabilități / copii, etc) si a unităților / instituțiilor de învățământ de stat 
cu echipamente de protecție 

Perioada de implementare a proiectului = perioada de eligibilitate a cheltuielilor 01.02.2020 – 
30.12.2020 (cu posibilitate de extindere în funcție de evoluția epidemiei)  

Cheltuieli eligibile 

Sunt eligibile costurile pentru dotările care au fost angajate și plătite începând cu data de 
01.02.2020 sau care urmează a fi realizate: 

Pentru proiecte de tip A: 

Achizitionarea de echipamente și aparatură medicală, dispozitive medicale și de protecție 
medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare și 
suport triaj, conform Lista indicativa a echipamentelor medicale recomandată de Organizația Mondială 
a Sănătății, necesare pentru tratamentul pacienților cu infecție COVID – 19 și pentru gestionarea 

situației de urgență provocată de criza COVID – 19, în special, dar fără a fi limitate la: 

▪ ventilatoare / monitoare medicale / injectomate  /infuzomate / paturi suplimentare și altă  infrastructură de 
terapie intensivă suplimentară față de cea existentă în unitățile sanitare, recoltoare/teste extracție și 

diagnostic SARS-Cov-2/substanțe necesare pentru decontaminare/ biocide 

▪ combinezon, inclusiv cu glugă şi protecţie încălţăminte, vizieră de protecţie, mănuşi de unică folosință, măști 
de protecție, izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă.   

Pentru proiecte de tip B: 

Crearea unor capabilități medicale mobile / formațiuni medicale mobile de diagnostic și 
tratament utilizate în combaterea răspândirii COVID-19 / spitale modulare rol 1, 2 și 3 / 
containere de logistică medicală. 

Pentru proiecte de tip C: 

Dotarea cu echipamente de protecție a personalului în special, dar fără a fi limitate la: 
combinezon, inclusiv cu glugă şi protecție încălțăminte, vizieră de protecție, mănuși de unică folosință, 
măști de protecție, biocide, soluții necesare asigurării igienei și dezinfecției, alte materiale de protecție 

Nu se finanțează executarea de lucrări de construcție / reabilitare 

Pentru toate tipurile de proiecte A, B, C: 

▪ Managementul de proiect daca prin proiect, se propun achiziții care nu sunt inițiate la data 
depunerii cererii de finanțare -  max. 10% din valoarea eligibilă a proiectului, dar nu mai mult 
de 10.000 euro  

▪ Activitățile de informare și promovare a proiectului 

▪ Audit financiar 

Cheltuieli neeligibile 
▪ cheltuieli aferente contribuției în natură, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli de leasing, cheltuieli 

cu achiziția de mijloace de transport pentru managementul operațiunii, cheltuieli cu închiriere 
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