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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Consolidarea 
capacității de 
gestionare a crizei 
sanitare COVID-19 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 9, OS 
9.1) 
 
 
NOU! 

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

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; 
Alte unități sanitare publice, 
inclusiv unități sanitare cu 
personalitate juridică aferente 
sistemului naţional de 
apărare, ordine publică şi 
securitate naţională; 
Ministerul Sănătății/ alte 
autorități publice centrale și 
autorități publice locale sau 
unități aflate în subordonarea, 
coordonarea sau sub 
autoritatea acestora. 
 
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 
socială din județ pentru 
categoriile vulnerabile; 
Ministerul Educației și 
Cercetării pentru proiecte 
care vizează unitățile/ 
instituțiile de învățământ de 
stat. 

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, necesare 
pentru tratamentul pacienților cu infecție 
COVID – 19 și pentru gestionarea situației 
de urgență provocată de criza COVID – 19 
la nivelul unităților sanitare publice / 
unităților publice de intervenţie integrată; 

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, 
având în vedere evoluţia situaţiei 
epidemiologice pe teritoriul României şi 
evaluarea riscului de sănătate publică 
pentru perioada imediat următoare, care 
indică o creştere a numărului de persoane 
infectate și depășirea capacității unităților 
sanitare; 

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

Valoarea 
maximă 
eligibilă: 
 
Pentru 
proiectele 
de tip A 
 
10 milioane 
euro  
 
 
Pentru 
proiectele 
de tip B 
 
49 milioane 
euro 
 
 
Pentru 
proiectele 
de tip C 
 
3 milioane 
euro 

0% 30 
septembrie 
2020, ora 
14:00 

http://mfe.gov.
ro/poim-
apelul-pentru-
accesarea-
fondurilor-
pentru-
consolidarea-
capacitatii-de-
gestionare-a-
crizei-
sanitare-
covid-19/ 

http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
http://mfe.gov.ro/poim-apelul-pentru-accesarea-fondurilor-pentru-consolidarea-capacitatii-de-gestionare-a-crizei-sanitare-covid-19/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
personalul din 
sănătate implicat 
direct în 
transportul, 
echiparea, 
evaluarea, 
diagnosticarea şi 
tratamentul 
pacienţilor infectaţi 
cu COVID-19 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, OS 4.9) 
 
 
NOU! 
 
 
 
 

Creșterea 
numărului de 
persoane care 
beneficiază de 
programe de 
sănătate și de 
servicii orientate 
către prevenție, 
depistare precoce 
(screening), 
diagnostic și 
tratament precoce 
pentru principalele 
patologii 

Ministerul Sănătății, singur 
sau în parteneriat cu entități 
relevante; 
 
Casa Naţională de Asigurări 
de Sănătate, singură sau în 
parteneriat cu alte entități 
relevante. 
 

Măsuri de sprijin pentru medici, personalul 
medico-sanitar, personalul paramedical și 
personalul auxiliar, implicat direct în transportul, 
echiparea, evaluarea, diagnosticarea și 
tratamentul pacienților infectați cu SARS-CoV-2. 
 
 
}n cadrul prezentului apel de proiecte vor fi 
selectate 2 proiecte, corepunzător tipologiei de 
aplicanți eligibili. 
 

Valoarea 
maximă 
eligibilă a 
unui proiect 
este de 
85.000.000 
euro 

0% 1 iulie 2020 http://mfe.gov.
ro/pocu-
apelul-sprijin-
pentru-
personalul-
din-sanatate-
implicat-
direct-in-
transportul-
echiparea-
evaluarea-
diagnosticare
a-si-
tratamentul-
pacientilor-
infectati-cu-
covid-19/ 
 

http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
http://mfe.gov.ro/pocu-apelul-sprijin-pentru-personalul-din-sanatate-implicat-direct-in-transportul-echiparea-evaluarea-diagnosticarea-si-tratamentul-pacientilor-infectati-cu-covid-19/
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Sprijin pentru 
persoanele din 
grupurile 
vulnerabile 
(persoane 
vârstnice) în 
condițiile declarării 
situațiilor de 
epidemie 
 
(PROGRAMUL 
OPERAȚIONAL 
CAPITAL UMAN, 
AP 4, OS 4.4) 
 
 
 
APEL NELANSAT 
 

Stabilirea unui 
punct unic de 
contact la nivel 
național care să 
asigure 
comunicarea 
dintre persoanele 
din grupurile 
vulnerabile 
afectate de 
măsurile luate de 
autorități în ceea 
ce privește 
limitarea dreptului 
de deplasare și 
autoritățile publice 
locale și centrale 
cu atribuții 
domeniul 
asistenței sociale 

Ministerul Muncii și Protecției 
Sociale  
 
în parteneriat cu actorii sociali 
relevanți asistenței sociale, 
respectiv asistenței medical 
comunitare cu reprezentare 
națională, singuri sau în 
consorții 

• Furnizarea de servicii de sprijin pentru 
persoanele vârstnice; 

 
• Dezvoltarea si furnizarea de servicii de tip 

Call Center. 
 
 
În cadrul prezentului apel de proiecte va fi finanţat 
un proiect care este implementat la nivel național. 
 

Maxim 
30.000.000 
euro 
 
 

0% Apel 
nelansat 

http://mfe.gov.
ro/consultare-
publica-pocu-
ghidul-sprijin-
pentru-
persoanele-
din-grupurile-
vulnerabile-
persoane-
varstnice-in-
conditiile-
declararii-
situatiilor-de-
epidemie/ 

FNGCIMM Schema de ajutor 
de stat pentru 
susținerea 
activității IMM-urilor 
în contextul crizei 
economice 
generate de 
pandemia COVID-
19 
 
(Ordonanţa de 
urgenţă nr. 
110/2017, cu 
modificările 
ulterioare) 
 

Asigurarea 
lichidității IMM-
urilor pe perioada 
în care se 
manifestă efectele 
COVID-19 

Microîntreprinderi, 
întreprinderi mici sau mijlocii, 
societăți cooperative, 
organizații non-
guvernamentale, asociații 
și fundații  care depun un 
document scris prin care se 
angajează să nu 
disponibilizeze personalul 
existent, până la 31.12.2020 
 

Tipuri de ajutoare: 
• ajutor de stat sub formă de garanții pentru 

împrumuturi  - acordarea de garanții de stat 
pentru anumite categorii de credite. 
Valoarea maximă cumulată a finanțărilor 
garantate de stat care pot fi acordate unui 
beneficiar în cadrul acestei facilități este de 
10.000.000 lei. 

• ajutor de stat sub formă de grant - entitățile 
care au contractat credite/ linii de credit 
garantate conform OUG nr. 110/2017 
beneficiază de un grant în limita cumului 
rezultat din valoarea comisionului de risc, a 
comisionului de administrare, aferente 
garanției acordate și a dobânzilor aferente 
creditelor/ liniilor de credite, dar nu mai mult 
de echivalentul în lei a 800.000 euro per 
entitatate. 

Maxim 
800.000 
euro 

- Neprecizat https://www.fn
gcimm.ro/imm
-invest 

http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
http://mfe.gov.ro/consultare-publica-pocu-ghidul-sprijin-pentru-persoanele-din-grupurile-vulnerabile-persoane-varstnice-in-conditiile-declararii-situatiilor-de-epidemie/
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
https://www.fngcimm.ro/imm-invest
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Finanțator Program de 
finanțare 

Obiectivul 
programului 

Solicitanți eligibili Activități eligibile Valoarea 
grantului 

Contribuția 
beneficiarului 

Termen 
limită 

Informații 
suplimentare 

Uniunea 
Europeană 
și Guvernul 
României 

Procurarea de 
echipamente 
medicale şi 
echipamente de 
protecţie pentru 
personalul medical 
care este implicat 
în tratarea 
pacienţilor 
contaminaţi cu 
coronavirus 
 
 
 
(PROGRAMUL 
OPERAŢIONAL 
INFRASTRUCTURĂ 
MARE, AP 5, OS 
5.2) 
 
 

Finanțarea 
echipamentelor 
medicale și de 
protecție în 
contextul 
pandemiei 
COVID-19 

Unităţile sanitare publice, 
individual, sau prin Ministerul 
Sănătăţii, Ministerul 
Transporturilor, Infrastructurii 
şi Comunicaţiilor, Ministerul 
Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne,  
 
Inspectoratul pentru Situaţii 
de Urgenţă,  
 
unităţi administrativ teritoriale 

Cheltuielile realizate sau care urmează să le 
realizate din fonduri proprii sau prin alocare de 
fonduri de la autorităţile locale sau după caz din 
bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de 
sănătate, vor urma regimul de decontare din 
fonduri europene în condiţiile respectării unor 
reguli minimale în ceea ce priveşte achiziţia 
acestora. 

În categoria echipamentelor medicale cuprinse la 
decontare din fonduri europene se includ toate 
acele categorii de echipamente medicale care se 
utilizează în mod direct/indirect pentru tratarea 
pacienţilor bolnavi precum: ventilatoare, staţii de 
monitorizare, injectomate, automatizatoare, 
izolete, laringoscoape etc. 
 
În categoria echipamentelor de protecţie 
medicală se includ: măşti de protecţie, 
combinezoane, mănuşi de protecţie, dezinfectanţi 
precum şi alte echipamente de protecţie destinate 
personalului medical implicat direct/indirect în 
tratamentul pacienţilor infectaţi cu coronavirus. 

Maxim 
45.000.000 
euro 
 
Alocarea 
totală: 
300.000.00
0 euro 

0% Neprecizat http://mfe.gov.
ro/wp-
content/uploa
ds/2020/04/f8
e5b1f5e553ef
07b817130c9
c48305f.pdf 

 

http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
http://mfe.gov.ro/wp-content/uploads/2020/04/f8e5b1f5e553ef07b817130c9c48305f.pdf
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