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Nicu Ștefănuță
Europarlamentar

Dragi cititori,
Împreună cu echipa mea, am realizat acest ghid orientativ pentru voi, cei care
sunteți interesați de surse de finanțare pentru sănătate.
Pandemia ne-a arătat foarte clar că sistemul medical din România are mare nevoie
de ajutor. Avem medici buni, avem personal dedicat, însă toate acestea nu sunt
suficiente fără o bază materială solidă, fără spitale moderne, fără medicamente
și fără acces la cea mai avansată știință.
Europa a fost și ea surprinsă de epidemia COVID-19. Statele Uniunii au fost până
mai ieri egoiste și nu au dorit să coopereze în domeniul medical.
Iată că o pandemie a arătat că nici bolile nu cunosc granițe și că ne pot afecta în
mod profund.
Am petrecut acești doi ani lucrând asiduu la noua politică europeană pentru
sănătate. Am reușit să punem bani ai Uniunii la dispoziție, să avem rezerve
comune de echipament și medicamente, să facem achiziții comune, așa încât un
colț al Europei aflat în suferință să fie ajutat de altul care o duce mai bine.
De aceea, vă ofer azi acest ghid. Ca să putem beneficia împreună de revoluția
sănătății europene. De noile fonduri, de noile cooperări, de noile instrumente
europene.
Europarlamentarul nu este un consultant pentru fonduri europene, dar este un
om conectat la tot ceea ce vine, la viitor. De aceea, eu cu echipa mea vă stăm la
dispoziție și dorim să completăm mereu informația din acest document.
Fie că reprezentați autorități locale şi centrale sau unități medicale, ori asociații
sau alte organizații, am pus împreună în pragul lui 2022 principalele programe cu
fonduri europene pentru sistemul românesc de sănătate.
Putem transforma sănătatea din România numai împreună și numai cu seriozitate.
Nu este o muncă de o zi, ci de un deceniu. Dar undeva trebuie să începem cu
adevărat.
În speranța că acum e acel moment,

Nicu Ște fănuță
europarlamentarul vostru
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PROGRAMUL OPERAȚIONAL
SĂNĂTATE (POS)
POS 2021-2027 va avea un bugetul total de 4,7 miliarde euro şi combină atât
banii alocaţi din Fondul European de Dezvoltare Regională, cât și din Fondul
Social European (FSE+), precum şi o Cofinanțare Națională - Buget de stat
(CN-BS) și este axat pe 7 priorităţi:
Prioritatea 1
Investițiai pentru construirea spitalelor regionale și
infrastructuri spitalicești noi cu impact
teritorial major
Prioritatea 2
Servicii de asistență medicală primară, comunitară
și servicii oferite în regim ambulatoriu
Prioritatea 3
Servicii de reabilitare, paliaţie şi îngrijiri pe termen
lung adaptate fenomenului demografic de îmbătrânire a populaţiei şi profilului epidemiologic al
morbidităţii
Prioritatea 4
Creșterea eficacității sectorului medical prin investiții în infrastructură și servicii

FEDR – 1 miliard €
FSE – 62 milioane €
TOTAL P1:
1,062 miliarde €
FEDR – 143 milioane €
FSE – 211 milioane €
TOTAL P2:
354 milioane €
FEDR – 143 milioane €
FSE – 143 milioane €
TOTAL P3:
286 milioane €
FEDR – 757 milioane €
FSE – 1,214 miliard €
TOTAL P4:
1,971 miliarde €

Prioritatea 5

FEDR – 454 milioane €

Abordări inovative în cercetarea din domeniul
medical

TOTAL P5:
454 milioane €

Prioritatea 6

FEDR – 260 milioane €

Digitalizarea sistemului medical

TOTAL P6:
260 milioane €

Prioritatea 7

FEDR – 100 milioane €
FSE – 244 milioane €

Măsuri care susțin cercetarea, informatizarea în
sănătate și utilizarea de metode moderne de investigare, intervenție, tratament

TOTAL P7:
344 milioane €
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ACTIVITĂȚI ELIGIBILE/CHELTUIELI ELIGIBILE
Construcția și dotarea spitalelor regionale de urgență Iași, Cluj, Craiova
(faza II).
Construcția și dotarea altor infrastructuri spitalicești noi, cu impact
teritorial major.
Elaborarea și implementarea unui nou model de finanțare și gestiune
financiară a spitalelor regionale, în concordanță cu modelul operațional
și managerial, tarifele noi pentru serviciile spitalicești de zi și ambulatorii,
simularea/pilotarea modelului, dezvoltarea unui sistem de monitorizare a
costurilor.
Acțiuni de instituționalizare și bugetare a spitalelor regionale.
Elaborarea și implementarea planului de formare a personalului.
Dotarea și modernizarea infrastructurii cabinetelor medicilor de familie.
Dotarea și modernizarea infrastructurii publice a centrelor și
compartimentelor unde se furnizează servicii de asistență medicală
comunitară.
Dotarea și modernizarea infrastructurii publice în care se furnizează servicii
de asistență medicală școlară, inclusiv servicii de asistență stomatologică.
Dotarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii publice
a unităților sanitare sau a altor structuri publice care desfășoară
activități medicale de tip ambulatoriu sau care acordă asistență medicală
ambulatorie (inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de
screening, diagnosticare și tratament).
Dotarea, extinderea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii publice
a unităților sanitare în scopul reorganizării și reconversiei unor secții
din unitățile sanitare cu paturi de acuți în paturi de spitalizare de zi,
concomitent cu măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu.
Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de asistență medicală primară și
integrarea cu serviciile de asistență medicală comunitară.
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Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor și
a paletei de servicii de asistență medicală primară.
Furnizarea de servicii de asistență medicală primară.
Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor oferite în regim ambulatoriu.
Măsuri de întărire a capacității furnizării serviciilor medicale și chirurgicale
de tip ambulatoriu, inclusiv prin furnizarea de modele, implementarea de
proiecte pilot.
Implementarea de programe de sănătatea reproducerii, inclusiv stimularea
natalității prin măsuri de suport al cuplurilor infertile.
Măsuri de sprijin destinate recuperării persoanelor cu tulburări de spectru
autist.
Îmbunătățirea accesibilității și eficacității rețelei de medicină școlară,
inclusiv a celei stomatologice, ca parte a asistenței medicale primare
adresate copiilor şi tinerilor, atât din mediul urban, cât și din mediul rural.
Asigurarea de personal suficient din punct de vedere numeric și
dezvoltarea competențelor personalului pentru furnizarea echitabilă a
serviciilor de sănătate în unități de învățământ.
Asigurarea accesului copiilor și tinerilor la servicii de medicină școlară și/
sau stomatologică.
Dezvoltarea de instrumente de suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor de reabilitare/recuperare.
Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor
de reabilitare/recuperare.
Furnizarea de servicii de îngrijiri pe termen lung.
Extinderea/modernizarea/reabilitarea/dotarea infrastructurii publice a
structurilor sanitare care au atribuții în prevenirea, controlul, diagnosticul
și supravegherea bolilor transmisibile, inclusiv în epidemii, pandemii,
controlul și supravegherea infecțiilor asociate actului medical și a celor
implicate în sănătatea publică.
Implementarea de programe de screening populațional, diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente, în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile.
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Furnizare de servicii de informare, consiliere și mobilizare, furnizare de
servicii medicale de monitorizare, diagnostic și/sau tratament (al stadiilor
incipiente).
Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului
critic neonatal/postneonatal.
Măsuri de diagnosticare precoce și/sau tratament antenatal/neonatal/
postnatal.
Creșterea capacității de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare –
neurologie pediatrică.
Implementarea de programe de schimbare a stilului de viață și aplicarea
politicilor de încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv implementarea de
măsuri de prevenție (inclusiv sănătate orală în zone defavorizate sau greu
accesibile și sănătate mintală).
Implementarea de măsuri destinate diagnosticării și tratamentului
pacienților modificărilor de coloană și alte articulații (domeniu: ortopedie,
ortopedie pediatrică, neurochirurgie etc.).
Implementarea de programe și măsuri destinate controlului infecțiilor
asociate actului medical.
Măsuri destinate creșterii eficacității serviciilor de laborator.
Sistemul național de transfuzii, inclusiv infrastructură de testare a sângelui
și/sau procesare a plasmei.
Remodelarea circuitelor de depozitare și transport a deșeurilor medicale în
unitățile medicale.
Dezvoltarea competențelor personalului implicat în furnizarea serviciilor
de reabilitare/recuperare.
Dezvoltarea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate.
Realizarea unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii.
Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS.
Observatorul național pentru date în sănătate.
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Măsuri pentru implementarea operațiunilor în domeniul cercetării
medicale la toate nivelurile, cu accent pe cele 3 operațiuni de importanță
strategică: tratament cancer, genomică, dezvoltarea capacității Institutului
Cantacuzino.
Măsuri pentru facilitarea implementării operațiunilor care vizează
digitalizarea sistemului medical.
Măsuri de formare și specializare - utilizarea echipamentelor medicale
inovative.
Utilizare de metode moderne de investigare, intervenție și tratament.
Asigurarea accesului universal la diagnostic și tratament de calitate,
inclusiv la transplant de țesuturi și celule, conform standardelor
internaționale.

CATEGORII DE PROIECTE SEMNIFICATIVE
CARE SE VOR FINANȚA:
Spitalele regionale
Implementarea de programe de screening populațional/ diagnosticare și
tratament al stadiilor incipiente, în special pentru persoane aparținând
grupurilor vulnerabile (ex. cancer col uterin, cancer mamar, cancer
colorectal, hepatite/ HIV SIDA, screening metabolic, tuberculoză, testare
genetică, screeningul factorilor de risc comuni ai bolilor cronice, etc.)
Implementarea de programe de diagnosticare precoce și tratament, în
special pentru persoane aparținând grupurilor vulnerabile (ex. cancer
pulmonar, cancer prostată, cancere ginecologice, cancere ale capului și
gâtului, testare genetică etc.)
Măsuri destinate creșterii capacității de îngrijire medicală a pacientului critic
prenatal/ neonatal/postneonatal.
Măsuri de diagnosticare precoce și/ sau tratament antenatal/ neonatal/
postnatal (implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii și
diagnosticare destinate gravidei și copilului; implementarea programelor
de screening/ prevenție și tratament pentru retinopatia de prematuritate;
implementarea/ îmbunătățirea programului de screening/ prevenție și
tratament pentru hipoacuzia neurosenzorială; implementarea de programe
de diagnosticare neonatală pentru displazie congenitală; implementarea/
îmbunătățirea programelor de screening/ prevenție și tratament pentru
malformații congenitale cardiace, diagnosticare sindroame metabolice
congenitale, boli genetice rare, etc.)
Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacienților cu boli rare –
neurologie pediatrică.
Creşterea capacităţii de îngrijire medicală a pacientului critic cu patologie
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vasculară cerebrală acută.
Îmbunătățirea serviciilor medicale și a infrastructurii în domeniul terapiilor
celulare inovative în hematologie și transplant medular.
Optimizarea managementului bolilor cronice hepatice/ pancreatice si al
cancerelor hepatobiliare/pancreatice /în urologie și transplant renal.
Dezvoltarea Institutului Național de Cercetare=Dezvoltare Medico-militară
”Cantacuzino” la standard de bună practică în fabricație (BPF/GMP) și bună
practică de laborator (BPL/GLP).
Realizarea unei infrastructuri de excelență în domeniul genomicii, crearea unui
mecanism instituțional adecvat și întărirea capacității deja existente la nivel
național în acest domeniu.
Consolidarea capacității în domeniul tratării cancerului.
Operațiuni strategice (2) în domeniul digitalizării sistemului medical Redimensionarea și standardizarea sistemului informatic al CNAS - Observatorul
național pentru date în sănătate.
Îmbunătățirea infrastructurii și dotărilor pentru structurile de imagistică
medicală.

EXEMPLE DE BENEFICIARI ELIGIBILI:
Autoritățile Administrației Publice Centrale

Institutul Național de Sănătate Publică

Autoritățile Administrației Publice Locale

Eli NP /Institutul Național de Cercetare
Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie
Nucleară Horia Hulubei

Unități administrativ-teritoriale
Subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor

Instituții de interes public național de
cercetare

Autoritățile deliberative la nivelul unităților
Autoritatea pentru Digitalizarea
administrative
României
Unități Sanitare Publice, Institute medicale
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Publice
Institutul Național de Hematologie
Transfuzională
Centrul de Transfuzie Sanguină București
Centrele de Transfuzie Sanguină Județene
și Regionale

Cabinetele medicilor de familie
Universitățile de Medicină și Farmacie
Facultățile de Fizică
Institutul Național de Medicină Legală

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Instituții publice
Medico-Militară “Cantacuzino”
Parteneriate între acestea
Direcțiile de Sănătate Publică
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Componența 12 din pilonul
5 al PNRR are drept obiectiv
consolidarea
rezilienței
sistemului de sănătate din
România prin creșterea
nivelului de acces, siguranță,
calitate și funcționalitate
a serviciilor medicale și a
infrastructurii sanitare.

PNRR
PLANUL
NAȚIONAL DE
REDRESARE
ȘI REZILIENȚĂ
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PNRR vizează 2 planuri de
Investiții și 3 reforme pentru
consolidarea și extinderea
capacității sistemului de
sănătate. Bugetul total
pentru reforme și investiții în
dezvoltarea infrastructurii
spitalicești și prespitalicești
este de 2.450,01 mil. €.

CELE 3 REFORME
PREVĂZUTE ÎN
PNRR PENTRU
SĂNĂTATE SUNT:

R1. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PENTRU
GESTIONAREA FONDURILOR PUBLICE DIN SĂNĂTATE
(70,18 MIL. EURO)
Va lua forma unei plăți (recompense) pentru furnizorii de servicii medicale. Va
exista un “Fond pentru calitatea serviciilor medicale”, pentru a stimula calitatea
serviciilor de îngrijire din sănătate. Acesta se adresează în primă fază spitalelor,
urmând a fi extins ulterior la ambulatorii și furnizorii de asistență.
Fondul nu este destinat doar furnizorilor publici de servicii medicale și se va
derula în patru faze distincte. Primele trei faze vor fi finanțate exclusiv din
PNRR. Ele reprezintă pilotarea Fondului, iar faza 4 constă în scalarea acestuia la
nivelul tuturor furnizorilor de servicii medicale, indiferent de statutul lor juridic.
Condiția pentru ca un furnizor de servicii medicale să participe la acest Fond
nu ține de statutul juridic, ci de existența contractului cu Casa Națională de
Asigurări de Sănătate.

R2. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII DE INVESTIȚII ÎN
INFRASTRUCTURA SANITARĂ (30,05 MIL. EURO)
Vizează întărirea capacității administrative la nivelul Ministerului Sănătății,
precum și cea de la nivelul potențialilor beneficiari care vor implementa
proiecte de infrastructură în domeniul sanitar. Se vizează operaționalizarea
unui mecanism de gestionare strategică a acestor investiții.
Reforma propusă este complementară cu măsurile din POS, în special cu cele
subsumate Priorității 1. Investiții pentru construirea spitalelor regionale și
infrastructurii spitalicești noi, finanțate prin FEDR.
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R3. DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII PENTRU
MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SĂNĂTATE
ȘI MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE DIN
SĂNĂTATE (80,28 MIL. EURO)
Obiectivul general al acestei reforme este îmbunătățirea cunoștințelor,
abilităților și competențelor resursei umane din managementul serviciilor de
sănătate de la toate nivelurile sistemului de sănătate din România. Reforma își
propune să abordeze cauzele care contribuie la performanța redusă a sistemului
de sănătate din România prin trei direcții de acțiune:
1 Formare și dezvoltare profesională (25,42 mil. euro). Va asigura o bază largă
de personal înalt calificat din rândul căreia să se realizeze selecția și recrutarea
pentru poziții administrative și manageriale. Reforma este complementară cu
măsurile din POS, care vizează Prioritatea 2.
2 Identitate profesională. Dezvoltarea resurselor umane din sănătate (53,86 mil.
euro). Va contribui la profesionalizarea managementului serviciilor de sănătate
și crearea unor parcursuri profesionale clare. Reforma este complementară cu
măsurile din POS care vizează Prioritatea 2.
3 Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în
sistemul de sănătate (1 mil. euro). Acest lucru va permite modificărilor propuse
să genereze un impact durabil asupra sistemului de sănătate prin acțiuni
care să fie implementate, evaluate și îmbunătățite constant. Reforma este
complementară cu măsurile din POS care vizează Prioritatea 2.
Beneficiarii direcți ai reformelor sunt, la nivel central, Ministerul Sănătății, Casa
Națională de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Sănătate Publică,
iar la nivel regional și local Direcțiile Județene de Sănătate Publică, Casele
Județene de Asigurări de Sănătate, Centrele Regionale de Sănătate Publică etc.
În cadrul reformelor sunt incluse costuri de asistență tehnică.

15 // 24

PLANUL DE INVESTIȚII 1: DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII MEDICALE
PRESPITALICEŞTI (314,87 MIL . EURO)
Vor fi finanțate ambulatorii de specialitate publice, centre comunitare aflate
în domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, precum și cabinete/
clinici de medicină de familie.
Pentru cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de
asistență medicală primară vor fi alocate 180,45 mil. euro. Sunt vizate
reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de cabinete (asocieri) de
asistență medicală primară (medici de familie). Au prioritate cabinetele din
mediul rural.
Pentru unități medicale mobile (caravane) vor fi alocate 4,02 mil. euro.
Este vizată dezvoltarea de caravane medicale care vor putea derula activități
de screening pentru cancerul mamar și pentru cancerul cervical în zonele cu
acces limitat la servicii de asistență medicală specializată. Caravanele de
screening vor fi alocate centrelor regionale care derulează astfel de activități.
Pentru unități de asistență medicală ambulatorie vor fi alocate 80,20
mil. euro. Sunt vizate reabilitarea, modernizarea, extinderea (inclusiv prin
construcții de clădiri noi), dotarea a cel puțin 30 de ambulatorii/unități
medicale publice sau a altor structuri publice care furnizează asistență
medicală ambulatorie (inclusiv din lista proiectelor care sunt în lista de
rezervă a apelului de proiecte din Programul Operațional Regional, precum
și alte proiecte, în funcție de gradul lor de maturitate).
Pentru centre comunitare integrate vor fi alocate 40,20 mil. euro. 200
de centre comunitare integrate vor fi construite/reabilitate/modernizate/
extinsă infrastructura existentă și/sau dotate.
Pentru 119 cabinete de planificare familială vor fi alocate 10,00 mil. euro.

BENEFICIARI

GRUP ȚINTĂ

Unități administrativteritoriale

personalul angajat al CMI-urilor

Cabinete ale medicilor de
familie/Asocieri ale medicilor
de familie
Unități sanitare din
subordinea
Ministerului Sănătății
Unități sanitare din
subordinea UAT-urilor

personalul angajat la cabinetele de planificare
familială
personalul angajat al CCI-urilor
personalul unităților sanitare care au beneficiat
de finanțare
pacienții care au beneficiat de servicii medicale în
unitățile sanitare /CMI-urile finanțate
populația comunităților deservite de CCI care au
beneficiat de finanțare
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PLANUL DE INVESTIȚII 2: DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII SPITALICEȘTI
PUBLICE (1.954,63 MIL . EURO)
Infrastructură spitalicească publică nouă (1.089.05 mil. euro)
Investiții în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării
integrale sau parțiale a unităților medicale din acele spații care pun în
pericol pacientul și personalul medical și care nu răspund cerințelor igienicosanitare (eg: circuite sanitare) cu scopul:
• furnizării de noi servicii medicale;
• îmbunătățirii calității serviciilor medicale furnizate
Echipamente și aparatură medicală (635,00 mil. euro)
Investiții în echipamente medicale și aparatură pentru infrastructură
sanitară nou construită.
Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți (80,20 mil. euro)
Având scopul diagnosticării precoce şi al tratamentului antenatal/neonatal
și postnatal.
Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții
nosocomiale (150,38 mil. euro)
Investiții în dotarea spitalelor publice cu echipamente și materiale destinate
reducerii riscului de infecții asociate asistenței medicale.

BENEFICIARI
Unitățile Sanitare din subordinea Ministerul Sănătății
Unitățile Sanitare din subordinea UAT-urilor

GRUP ȚINTĂ
personalul unităților sanitare care au beneficiat de finanțare
pacienții care au beneficiat de servicii medicale în unitățile sanitare în cadrul
cărora s-au făcut investiții
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EU4HEALTH

UE PENTRU SĂNĂTATE 2021-2027
EU4Health are un buget de 5.1 miliarde de euro şi are 4 scopuri şi 10 obiective
ţintă:
Să îmbunătățească și să promoveze sănătatea în Uniune
• prevenirea bolilor și promovarea sănătății
• inițiative și cooperare internațională în domeniul sănătății
Să combată amenințările transfrontaliere la adresa sănătății
• prevenire, pregătire și răspuns la amenințările transfrontaliere la adresa
sănătății
• completarea stocurilor naționale de produse esențiale necesare în
situații de criză
• constituirea unei rezerve de personal medico-sanitar și de sprijin
Să amelioreze calitatea medicamentelor, a dispozitivelor medicale și a
produselor necesare în situații de criză
• asigurarea disponibilității și a accesibilității pentru medicamentele,
dispozitivele medicale și produsele necesare în situații de criză
Să consolideze sistemele de sănătate, reziliența acestora și utilizarea
eficientă a resurselor
• consolidarea datelor privind sănătatea, a instrumentelor și serviciilor
digitale și transformarea digitală a asistenței medicale
• îmbunătățirea accesului la asistență medicală
• elaborarea și aplicarea legislației UE în domeniul sănătății și plasarea
dovezilor la baza procesului decizional
• activități integrate între sistemele naționale de sănătate

FINANȚARE ȘI LICITAȚII
Oportunitățile de finanțare prin programul „UE pentru Sănătate” sunt
publicate de Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și
Digital (HADEA).

POTENŢIALI BENEFICIARI:
• autorități naționale ale statelor
membre
• autoritățile de sănătate publică
• mediul academic și unități de
educație
• institute de cercetare
• spitale
• organizații internaționale

• rețele de cooperare în domeniul
sănătății
• societatea civilă
• organizații (asociații, fundații,
ONG-uri și altele)
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ORIZONT
EUROPA
Orizont Europa este un program al Uniunii Europene de finanțare a cercetării și
inovării. Bugetul pentru perioada 2021-2027 este de peste 95 miliarde de EURO,
dintre care 8.3 miliarde de euro vor merge petru Clusterul 1: Sănătate care va
urmări să finanțeze programe de cercetare şi inovare în domeniul sănătății.

PILONUL II CLUSTERUL 1: SĂNĂTATE,
DOMENII DE INTERVENȚIE:
Sănătate pe tot parcursul vieții
Factori determinanți ai sănătății sociale și de mediu)
Boli netransmisibile și boli rare
Boli infecțioase, inclusiv boli asociate sărăciei și boli neglijate
Instrumente, tehnologii și soluții digitale pentru sănătate și îngrijire,
inclusiv medicina personalizată
Sisteme de asistență medicală

BENEFICIARI
Pentru proiecte standard de cercetare: un consorţiu de minim 3 entități
juridice stabilite într-un stat membru al UE sau într-o ţară asociată.
Pentru alte programe (Consiliul European de cercetare, instrumentul pentru
IMM-uri etc.): o entitate juridică stabilită într-un stat membru al UE sau într-o
ţară asociată.
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ALTE PROGRAME SAU
MECANISME LA CARE SE
POATE APLICA SAU APELA
Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM) este centrul european de
coordonare a răspunsului la situații de urgență.
La acesta se poate apela pentru a obține echipament medical, personal medical,
transfer de pacienți sau finanțare pentru toate acestea.
Prin acest mecanism se poate obține și suport prin detașarea de personal
medical din partea altor state membre.
RescEU - Echipament medical și medicamente se pot solicita din Rezervele
RescEU, apelând la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Situații de Urgență
(ERCC).
Costurile pentru acestea sunt acoperite 100% de UE – atât produsele cât și
transportul.
Stocurile din rezerve sunt disponibile pentru statele membre și sunt reînnoite
constant și acestea conțin: echipament medical de terapie intensivă, cum ar
fi ventilatoare; echipament de protecție individuală, cum ar fi măști, mănuși,
costume protectoare; produse terapeutice, ca Remdesivir; consumabile de
laborator.
Sistemul de Avertizare și Răspuns Rapid European (EWRS) - prin activarea
de urgență a Sistemul de Avertizare și Răspuns Rapid European (EWRS) se pot
obține echipamente sau medicamente.
Acest sistem completează nevoile pentru a solicita sprijin pentru împrumutarea/
închirierea sau achiziția în comun de echipamente medicale (stații de oxigen,
ventilatoare, aparatură ATI, corturi medicale) folosind mecanismul de Casă de
Compensație (Clearing House) pus la dispoziție de către Comisia Europeană.
ReactEU - Asistență pentru Redresare pentru Coeziune și Teritoriile Europei
va fi unul dintre cele mai mari programe din cadrul noului instrument
NextGenerationEU, în valoare de 50,6 miliarde EUR.
Aceste resurse suplimentare ar trebui utilizate pentru proiecte care promovează
capacitățile de reparare a daunelor provocate de criză în contextul crizei
provocate de coronavirus, precum și pentru investiții în operațiuni care
contribuie la pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei.
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FINANȚĂRI ÎN FUNCŢIE DE
BENEFICIAR (CHEAT SHEET)
UAT urban - municipii și orașe
Domeniu: Infrastructură sanitară
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, InvestEU, BEI
UAT rural - comune
Domeniu: Infrastructură sanitară
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, InvestEU, BEI
Spitale și unități medicale
A. Urban
Domeniu: Infrastructură sanitară
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, InvestEU, BEI
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU, UIA
Domeniu: Instruire, formare și consiliere
Programe operaționale naționale: POR, POCIDIF, POS, POEO, POIDS, POTJ,
PNRR
Fonduri sub management european direct: Erasmus+, InvestEU, UIA
B. Rural
Domeniu: Telemedicină
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, CEF,
UIA, Europa Digitală, BEI
Domeniu: Instruire, formare și consiliere
Programe operaționale naționale: PNDR, POR, POCIDIF, POS, POEO, POIDS,
POTJ, PNRR
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Fonduri sub management european direct: Erasmus+, InvestEU
Domeniu: Infrastructură sanitară
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, InvestEU, BEI
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU
Unități din sistemul național de învățământ
A. Urban
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU, UIA
Domeniu: Telemedicină
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, CEF,
UIA, Europa Digitală, BEI
Domeniu: Instruire, formare și consiliere
Programe operaționale naționale: POR, POCIDIF, POS, POEO, POIDS, POTJ,
PNRR
Fonduri sub management european direct: Erasmus+, InvestEU, UIA
B. Rural
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU
Domeniu: Instruire, formare și consiliere
Programe operaționale naționale: POR, POCIDIF, POS, POEO, POIDS, POTJ,
PNRR
Fonduri sub management european direct: Erasmus+, InvestEU
Domeniu: Telemedicină
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, CEF,
UIA, Europa Digitală, BEI
ONG-uri
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU, UIA
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Domeniu: Telemedicină
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, CEF,
UIA, Europa Digitală, BEI
Universități
Domeniu: Programe de sănătate
Programe operaționale naționale: POS
Fonduri sub management european direct: InvestEU, UIA
Domeniu: Telemedicină
Programe operaționale naționale: POS, PNRR
Fonduri sub management european direct: EU4Health, Orizont Europa, CEF,
UIA, Europa Digitală, BEI

Abrevieri
UAT - Unitate administrativ-teritorială
POS - Programul Operațional Sănătate
PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență
CEF - Facilitatea pentru Interconectarea Europei
EU4Health - UE pentru Sănătate
Orizont Europa - program de finanțare a cercetării și inovării
Erasmus+ - programul UE pentru educație, formare, tineret și sport.
InvestEU - program pentru sprijinirea investițiilor în Uniunea Europeană
BEI - Banca Europeană de Investiții
UIA - Inițiativa Acțiuni Urbane Inovatoare
Europa Digitală - program pentru stimularea transformării digitale prin implementarea tehnologiilor de vârf în domenii esențiale
POR - Programe Operaționale Regionale
POCIDIF - Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare
POEO - Programul Operațional Educație și Ocupare
POIDS - Programul Operațional Incluziune și Demnitate Socială
POTJ - Programul Operațional pentru Tranziție Justă
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