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Obiective 

Investiții de tipul reabilitare, modernizare, extindere, dotare infrastructura unități de 
primiri urgențe de la nivelul spitalelor județene de urgență / unități funcționale de 
urgență/, investiții ce vor contribui la asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a 
serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi 
tratați în sistem ambulatoriu. 

Alocare financiară 
Operațiunea B – 
Unități de primiri 
urgențe 

Regiuni: Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru -  
61.740.000 euro 

Teritoriului  ITI Delta Dunării -  2.940.000 euro 

Ajutor financiar 
nerambursabil  

Valoarea maxima eligibilă a unui proiect: 1.500.000 euro 

Valoarea minimă eligibilă a unui proiect: 100.000 euro 

Rate de cofinanțare: 

▪ Rata cofinanţării FEDR: 50%  

▪ Rata cofinanţării Buget de Stat: 48% 

▪ Rata cofinanţării Beneficiar: 2% 

Depunere proiecte 18 Octombrie 2017 - 18 Aprilie 2018 

Solicitanți eligibili 

Unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 
aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 
februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Forme asociative între unităţile administrativ-teritoriale  

Proiectul trebuie să se regăsească pe lista proiectelor prioritare preindentificate de către 
Ministerul Sănătății 

O cerere de finanțare va include activități eligibile aferente unei singure unități de primiri urgențe 
/ unui singur compartiment de primiri urgențe. În cazul în care, un solicitant deține în 
proprietate/administrare mai multe unități sanitare din cadrul listei proiectelor eligibile, acesta poate 
depune mai multe cereri de finanțare. 

Activități eligibile 

Reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/dotarea unităților de primiri urgențe / 
componentelor de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din 
cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență. În 
cadrul activității de modernizare / extindere a unitaților de primiri urgențe / componentelor 
de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de 
interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență, sunt permise: 

▪ construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol 
sau în terasă, accesibilizarea spațiului destinat serviciilor și a căilor de acces, inclusiv introducerea 
/ modernizarea aparatelor / instalatiilor utilizate astfel încat să îndeplinească cerintele impuse 
domeniului sanitar   

▪ asigurarea/ modernizare utilităţilor generale şi specifice pentru unitățile de primiri 
urgențe / componentele de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din 
cadrul componentelor de interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență (inclusiv 
branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investii) 

Sunt neeligibile proiectele care implică exclusiv: 

▪ lucrări care nu se supun autorizării sau 

▪ construcția de clădiri noi (altele decat cele care se incadreaza in definitia extinderii) sau 

▪ construcția/ reabilitarea/ modernizarea/ dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în 
terasă 

Nu se finanțează investițiile în: 

▪ clădiri expertizate tehnic şi încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiză tehnică, la 
care nu s-au executat sau se află în curs de execuţie lucrări de intervenţie pentru creşterea 
nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcţiei existente 

Cheltuieli eligibile Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

POR - Axa prioritară 8: Prioritatea de investiții 8.1 - Obiectivul Specific 8.2 – 
Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență   

Operațiunea B – Unități de primiri urgențe 
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▪ amenajarea terenului 

▪ amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 

▪ relocarea/protecţia utilităţilor (devieri reţele de utilităţi din amplasament) 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului  

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică - in limita maxima a 10% din valoarea 
cheltuielilor eligibile finantate în cadrul „Cheltuieli pentru investiţia de bază”: 

▪ studii de teren 

▪ obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii 

▪ proiectare şi inginerie - cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare, servicii de 
consultanţă la elaborarea cererii de finantare, servicii de consultanţă în domeniul 
managementului proiectului, servicii de consultanţă/ asistenţă juridică în scopul elaborării 
documentaţiei de atribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie 
publică și asistenţă tehnică 

Cheltuieli pentru investiţia de bază: 

▪ reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii unităților de primi urgențe / componentelor 
de primiri urgențe din unitățile funcționale regionale de urgență și din cadrul componentelor de 
interes strategic a rețelelor de unități spitalicești de urgență 

▪ construcția/reabilitarea/modernizarea/dotarea unui heliport de suprafață situat pe sol sau în 

terasă 

▪ dotări - utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu si fara montaj, dotari (mijloacelor fixe 
şi/sau obiectelor de inventar) 

▪ construcţii, instalaţii si dotari - cheltuieli conexe investitiei de baza - sunt eligibile in limita a 
15% din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente amenajării terenului si pentru 
protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială, asigurării utilităţilor necesare 
obiectivului, construcţiilor şi instalaţiilor, dotărilor și lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii aferente organizării de şantier 

Alte cheltuieli: 

▪ organizare de şantier 

▪ comisioane, cote si taxe 

▪ cheltuieli diverse şi neprevăzute - sunt eligibile in limita a 10% din valoarea eligibilă a 
cheltuielilor aferente amenajării terenului si pentru protecţia mediului şi aducerea la 
starea iniţială, asigurării utilităţilor necesare obiectivului și  pentru investiţia de bază  

Cheltuieli de informare și publicitate 

Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern - in limita maxima a 5000 lei trimestrial 

Cheltuieli neeligibile 

▪ cheltuieli pentru achiziţia de teren cu sau fără construcţii 

▪ costuri operaţionale, de funcționare, de testare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect 

▪ cheltuieli pentru achiziţionarea consumabilelor 

▪ cheltuielile privind costuri administrative 

▪ cheltuielile de personal 

▪ prime de asigurare, taxe, comisioane, rate și dobânzi aferente creditelor 

▪ cheltuielile privind achiziţia de dotări/echipamente/utilaje/mijloace de transport second-hand 

▪ cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport 
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