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Infrastructură spitalicească publică nouă, 

incluzând echipamentele și aparatura medicală

49 de obiective de investiții propuse

criterii de selecție
neidentificate la nivelul
Ministerului Sănătății;

a fost inclus un spital în
anul 2021, care a fost
desființat în anul 2020;

două propuneri sunt 
ambulatorii și nu fac
obiectul investiției;

Indicatori de îndeplinit

- cel puțin 1500 de paturi în
clădirile NZEB*;

- cel puțin 1300 de paturi în
clădiri NZEB-20%**;

- cel puțin 5500 de paturi
echipate;

- cel puțin 5500 de paturi
care au echipamente IT noi.

Finanțare PNRR

< 150 m. Euro – 95%

150 – 200 m Euro – 80%

200 – 300 m Euro – 70%

> 300 m Euro – 60%

Buget total general 
disponibil

1.089.05
mil. euro 

635,00 
mil.euro

1,7 miliarde Euro

I.2.1. 

Infrastructură 

spitalicească 

publică nouă

I.2.2. 

Echipamente

și aparatură 

medicală 

*NZEB = cerințele de consum energetic aproape zero, conform legislației naționale;
**NZEB-20% = necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința

pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero;



Lista de 49 de obiective de investiții aprobată de către 
Comisia Europeană la propunerea Ministerului Sănătății 
în precedentul Guvern cuprinde 3 categorii:

8

Spital Regional

• 22 de județe nu au niciun 
obiectiv de investiții propuse (S-E);

• 3 județe au câte 4 obiective propuse; 
• 3 județe au câte 3 obiective propuse;



Spitale
existente

Construcții noi care 
preiau integral 

activitățile medicale
ale altor spitale

Spitale nou
înființate

Construcții noi

În cadrul
spitalelor
existente

Reabilitări, extinderi
sau înființări de 
secții/pavilioane

Minim 25 de obiective de investiții

4688
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Buget total 
propuneri 
investiții

Buget finantare
PNRR

Buget total
disponibil PNRR

Buget co-
finantare
(UAT/MS)

După 
aplicarea (%) 
de finanțare 

PNRR

mii Euro

- 1,799 mil Euro

Cele 49 propuneri de investiții cuprind:
• 10.693 paturi (total);

• Buget mediu / pat: 327.000 Euro

• Buget minim solicitat/investiție: 3.8 m Euro*

• Buget maxim solicitat/investiție: 338.1 m Euro*
*Net doar din PNRR;

• MS realizează în prezent o analiză pentru actualizare 
a costurilor (termen 1 august 2022);



Etapa I

Etapa II

Etapa III

Criterii de 
eligibilitate

Criterii de 
includere în etapa 

de prioritizare

Criterii de 
prioritizare

Metodologia de prioritizare propusă

Pentru îndeplinirea obiectivului PNRR 
(minim 25 unități):

68 milioane Euro 

(buget mediu/investiție)

25 obiective
de investiții

1,7 miliarde
Euro

Pentru îndeplinirea obiectivelor, Bugetul Maxim permis pentru finanțare din

PNRR este calculat din bugetul mediu la care se poate adăuga un factor

corecție de + 200% peste medie, care permite finanțarea proiectelor cu

suma maximă de aprox 206 m Euro.
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propuneri de investiții care fac 
parte din categoria unităților 

sanitare publice cu paturi; 

propuneri de investiții care se 
încadrează în bugetul maxim 

alocat per investiție în valoare de 
206,88 milioane Euro fără TVA;

Etapa I
Criterii de eligibilitate

Finalizat 
(31 august 2022)

Studiul de 
fezabilitate

(SF)

Documentație de 
Avizare a Lucrărilor 

de Intervenție 
(DALI)

Proiect 
Tehnic 

(PT)

Etapa II
Criterii de includere în etapa de 

prioritizare



Etapa III – Criterii de prioritizare
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(1
-2

)

1.
Investiție de interes 

Național/Regional/Local

1a. Investiție de interes NAȚIONAL 10 pct.

1b. Investiție de interes REGIONAL 5 pct

1c. Investiție de interes LOCAL 2 pct

2. Patologie primară

2a. Cardiologie și chirurgie cardiovasculară 10 pct

2b. Oncologie 10 pct

2c. Obstetrică-Ginecologie 10 pct

2d. Pediatrie / Neonatologie 10 pct

2e. Boli infecțioase 10 pct

2f. Psihiatrie 10 pct



Etapa III – Criterii de prioritizare
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-5
)

3.

3a. Buget investiție 0-150 milioane Euro 10 pct

3b. Buget investiție 151-206,87 milioane Euro 5 pct

4.

4a. Spital Regional în localitate - 15 pct

4b. Altă investiție majoră în domeniul investiției pentru care se 
face aplicația de finanțare

- 5 pct

5.

5a. Investiția este arondată unui centru universitar medical 
(București, Iași, Cluj, Mureș, Timiș, Dolj,)

1 pct

5b. Investiția nu este arondată unui centru universitar 5 pct



Etapa III – Criterii de prioritizare
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6. 

6a. Existența dreptului de proprietate sau a altui drept asupra terenului care permite 
realizarea lucrărilor de construcții, confirmat prin înscrierea ca atare în cartea funciară

5 pct

6b. Existența certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare în cadrul 
procedurii de emitere a autorizației de construire;

5 pct

7.

7a. < 50 paturi 1 pct

7b. 51-150 paturi 3 pct

7c. 151-300 paturi 5 pct

7d. 301-400 paturi 7 pct

7e. >400 paturi 9 pct

8. 

8a. Respectă cerințele de eficiență energetică aproape zero (NZEB) conform legislației naționale 2 pct

8b. Respectă cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru
clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB), conform legislației naționale

5 pct



Proiecte lansate
Componenta C12 - Sănătate

Consultare publică: Ghidul beneficiarului și anexele aferente pentru investiția specifică

• 1. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale

(150.380.000 Euro fără TVA) | Lansare apel: septembrie 2022

• 2. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

(80.000.000 Euro fără TVA) | Lansare apel: septembrie 2022

• 3. Unități de asistență medicală ambulatorie

(80.200.000 € fără TVA) | Lansare apel: septembrie 2022

• 4. Centre Comunitare Integrate

(40.200.000 € fără TVA) | Lansare apel: septembrie 2022

• 5. Cabinete de planificare familială

(10.000.000 € fără TVA) | Lansare apel: septembrie 2022

Apel lansat:
• I1.1: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală

180.450.000 € (fără TVA)
• I1.1.a: Listă preselectată: 2250 cabinete (75%  din 3000), 135.337.500 €
• I1.1.b: Apel necompetitiv: 750 cabinete (25% din 3000), 45.112.500 €

Detalii: www.ms.ro, secțiunea Apeluri PNRR Ministerul Sănătății – C12.Sănătate
(Dosarele de finanțare se vor încărca pe www.proiecte.pnrr.gov.ro începând din 04 august 2022)

Detalii: www.ms.ro / secțiunea Noutăți

http://www.ms.ro/
http://www.proiecte.pnrr.gov.ro/
http://www.ms.ro/

