Prima versiune a Programului Operaţional Sanatate 2021-2027
I. Prezentare
Titlul programului

Programul Operaţional Sanatate 2021-2027

Titular

Ministerul Fondurilor Europene
Direcția Generală Programare și Coordonare Sistem

Instituţia care aprobă
programul

Comisia Europeană

Prevederile în baza cărora a
fost elaborat programul

Regulamentul privind prevederile comune (CPR)

Procedura de adoptare

Decizie a Comisiei Europene
Conform art. 18 din Regulamentul privind prevederile comune
(CPR), Comisia Europeană evaluează programul și conformitatea
acestuia cu prezentul regulament și cu regulamentele specifice
fondului, precum și coerența acestuia cu Acordul de parteneriat
relevant sau cu setul de informații relevante menționate la articolul
8 alineatul (2). În evaluarea sa, Comisia ține seama, în special, de
modul în care au fost adresate recomandările relevante pentru
fiecare țară.
Comisia poate face observații în termen de trei luni de la data
depunerii programului de către statul membru.
Statul membru revizuiește programul ținând cont de observațiile
făcute de Comisie.
Comisia adoptă o decizie prin intermediul unui act de punere în
aplicare care aprobă programul în cel mult șase luni de la data
depunerii programului de către statul membru.

Sectorul

Medical
Social
Energie
Cercetare, dezvoltare, inovare (CDI)

Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (TIC)
Zonă probabil afectată

Teritoriul naţional al României

Populaţia

Populaţia României

2

AP

AP 1 - Continuarea
investițiilor în
Spitale regionale:
Craiova, Cluj, Iași faza a II-a

FEDR
/ FSE

FEDR

Domenii de
Obiective specifice

Actiuni eligibile

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului Construcția si dotarea
egal la asistență medicală prin regionale de urgenta
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
la asistență medicală primară

interventie (coduri)

spitalelor 092

Program de

Cerinţe

implementare

privind EIM

Health 2021‐2027

infrastructure
093 Health equipment

Calendarul de
implementare al

FSE

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului
egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile;
modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung

* Implementarea planului de tranziție

123

Measures

* Elaborarea și implementarea unui improve

to
the

nou model de finanțare și gestiune accessibility,
financiară a spitalelor regionale
*

Acțiuni

de

effectiveness

instituționalizare/ resilience

bugetare a spitalelor regionale

healthcare

* Acțiuni de operaționalizare

(excluding

*

Elaborarea

și

implementarea infrastructure)

planului de formare a personalului

proiectelor va fi
detaliat în cadrul
fiecărei decizii de

and
of
systems

finanțare în parte,
cu respectarea
termenului final de
implementare
prevăzut în
actualele
regulamente
europene.

AP 2 - Creșterea
eficacității şi
diversificarea
serviciilor de
asistență medicală
primară,
comunitară și a
celor oferite în
regim ambulatoriu

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului
egal la asistență medicală prin
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
la asistență medicală primară

FEDR

Dotarea
si/sau
modernizarea
infrastructurii:
o cabinetelor medicilor de familie
(inclusiv puncte de lucru pentru
medicii de familie și centre de
permanență)
o publice a centrelor unde se
furnizează
servicii
de
de
asistență medicală comunitară,
o publice în care se furnizează
servicii de asistență medicală
școlară,

inclusiv

servicii

de

asistență stomatologică
Dotarea/ extinderea/ modernizarea/
reabilitarea infrastructurii publice:
o unităților sanitare/ altor structuri
publice care desfășoară activități
medicale de tip ambulatoriu
o în

scopul

reconversiei

reorganizării/
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
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092

Health

infrastructure
093 Health equipment
Suplimentar

Pentru

medicina scolara:
094
assets

Health

mobile

FSE

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului
egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung

Îmbunătățirea

accesibilității

și 123

Measures

eficacității asistenței medicale primare improve

to
the

şi integrarea cu serviciile de asistență accessibility,
medicală comunitară:

effectiveness

* dezvoltarea de instrumente de resilience
suport
*

healthcare
dezvoltarea

competențelor (excluding

personalului implicat în furnizarea infrastructure)
serviciilor și a paletei de servicii de
asistență medicală primară
* furnizarea de servicii de asistență
medicală primară, cu accent pe servicii
preventive acordate persoanelor: din
mediul rural, din zone greu accesibile
si

dezavantajate

socio-economic/

vulnerabile.
* asigurarea distribuţiei teritoriale
echitabile a serviciilor de asistenţă
primară, inclusiv prin identificarea şi
implementarea

de

intervenţii

sustenabile de atragere şi reţinere a
medicilor, cu participarea financiară a
autorităţilor locale.

5

and
of
systems

Îmbunătățirea

accesibilității

și

eficacității serviciilor oferite în regim
ambulatoriu:
* dezvoltarea de instrumente de
suport
*dezvoltarea

competențelor

personalului implicat în furnizarea
serviciilor și a paletei de servicii de
oferite în regim ambulatoriu
* măsuri de întărire a capacității
furnizării

serviciilor

medicale

și

chirurgicale de tip ambulatoriu.
Îmbunătățirea

accesibilității

și

eficacității rețelei de medicină şcolară,
inclusiv a celei stomatologice, ca parte
a asistenţei medicale primare adresate
copiilor şi tinerilor, atât din mediul
urban, cât şi din mediul rural:
- dezvoltarea de instrumente de
suport
- asigurarea de personal suficient din
punct

de

vedere

numeric

și

dezvoltarea competențelor
-

asigurarea

accesului

copiilor/

tinerilor la servicii de medicina școlară
6
și/ sau stomatologică.

AP 3 - Servicii de
recuperare,
paliaţie şi îngrijiri
pe termen lung
adaptate
fenomenului
demografic de
îmbătrânire a
populaţiei şi
profilului
epidemiologic al
morbidităţii

FEDR

FSE

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului
egal la asistență medicală prin
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
la asistență medicală primară

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului
egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen

Dotarea /extinderea/modernizarea
cladirilor/ infrastructurii:

092 Health
infrastructure

-

unități sanitare care furnizează
servicii de recuperare (inclusiv
centre de recuperare medicală,
recuperare neurologică și posttraumatică), paliaţie şi îngrijiri pe
termen lung

093 Health equipment

-

unități sanitare acuți în vederea
transformării acestora în unităţi
sanitare care furnizează servicii de
recuperare, paliaţie şi îngrijiri pe
termen lung

-

unitati medico-sociale care
furnizează servicii medicale de
îngrijire de lungă durată

Îmbunătățirea

accesibilității,

eficacității

serviciilor

reabilitare/recuperare:

a 123

Measures

de improve

suport care să faciliteze creșterea resilience
accesibilității și eficacității serviciilor healthcare
(excluding
infrastructure)
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the

accessibility,

- Dezvoltarea de instrumente de effectiveness

de reabilitare/recuperare

to

and
of
systems

lung

-

Dezvoltarea

competențelor

personalului implicat

în furnizarea

serviciilor de reabilitare/recuperare
- Furnizarea de servicii de reabilitare/
recuperare, cu accent pe cei: din zona
rurală, populație dezavantajată socioeconomic, persoane vulnerabile din
punct de vedere medical (ex. persoane
cu afecțiuni cronice care afectează
capacitatea funcțională.
Îmbunătățirea
eficacității

accesibilității

serviciilor

de

și

a

îngrijire

paliativă, prin:
- Dezvoltarea de instrumente de
suport care să faciliteze creșterea
accesibilității și eficacității serviciilor
-Dezvoltarea

competențelor

personalului implicat în furnizarea de
servicii de îngrijire paliativă
- Furnizarea de servicii de îngrijire
paliativă, cu accent pe persoane: din
zona rurală, din zone greu accesibile,
populație

dezavantajată

economic/ vulnerabilă.
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socio-

AP 4 - Creșterea
eficacității
sectorului medical
prin investiții în
infrastructură și
servicii

FEDR

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului
egal la asistență medicală prin
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
la asistență medicală primară

Dotarea/extinderea/construirea/mod
ernizarea cladirilor/ infrastructurii
pentru:
-

unitățile sanitare

-

rețeaua de genetică medicală
(laboratoarele de genetică
medicală de oncologie, centrele
regionale de genetică medicală)

-

serviciile de ambulanță (județene
și București Ilfov), unitățile
sanitare de transplant

-

laboratoarele de anatomie
patologică, toxicologiee,
antropologie; genetică medicolegală
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092 Health
infrastructure
093 Health equipment

FSE

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului
egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile; modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung

-

dezvoltarea și implementarea de
programe de screening
populațional pe termen mediu și
lung (ex: afecțiuni cardiovasculare,
cancer, boli transmisibile,
netransmisibile, etc.)

-

implementarea de programe de
schimbare a stilului de viață și
aplicarea de politici de încurajare
a unei vieți sănătoase, inclusiv
implementarea de măsuri de
prevenție (inclusiv sănătate orală
în zone defavorizate sau greu
accesibile și mintală);

-

asigurarea accesului universal la
diagnostic și tratament de calitate,
inclusiv la transplant de țesuturi și
celule, conform standardelor
internaționale

-

diagnostic pre/postnatal al bolilor
genetice, de consiliere genetică;
instituţionalizarea la nivel naţional
a screening-urilor pentru boli cu
potenţial de depistare neonatală

-

remodelarea circuitelor
funcționale ale unităților sanitare
pentru respectarea normelor
privind reducerea riscului de
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123 Measures to
improve the
accessibility,
effectiveness and
resilience of
healthcare systems
(excluding
infrastructure)

transmitere a infecțiilor

AP 4 Infrastructura și
servicii medicale
B. Investiții în
structurile
relevante în
domeniul
supravegherii
bolilor
transmisibile şi de
gestionare a
alertelor naţionale

FEDR

-

remodelarea circuitelor de
depozitare și transport a
deșeurilor medicale în unitățile
medicale

-

actualizarea ghidurilor, definițiilor
de caz şi/sau procedurilor/
protocoalelor (conform
necesitaţilor şi standardelor
internaţionale/ europene)

-

măsuri de întărire a capacității,
inclusiv prin asigurarea de
personal medical competent și
compensarea deficitului numeric
de personal

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului Dotarea/extinderea/modernizarea
092 Health
egal la asistență medicală prin /reabilitarea infrastructurii publice:
infrastructure
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
– laboratoare de microbiologie din 093 Health equipment
la asistență medicală primară
cadrul spitalelor evidențiate ca
potențiali beneficiari în cadrul
documentelor programatice naționale
– laborator de referința/ laboratoare
de lucru regionale
– altor laboratoare / dotari specifice
ex. tehnologii inovative de eliminare a
infectiilor nosocomiale
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şi internaţionale la
nivel central şi
local din domeniul
sănătății publice

AP 4 Infrastructura și
servicii medicale
C. Modernizarea
sistemului național
de transfuzii,
inclusiv a
infrastrucurii de
testare a sângelui
și/sau procesare a
plasmei

FSE

FEDR

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile;
modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen
lung
-

actualizarea ghidurilor, definițiilor
de caz şi/sau procedurilor/
protocoalelor
(conform
necesitaţilor
şi
standardelor
internaţionale/europene)

123 Measures to
improve the
accessibility,
effectiveness and
resilience of
healthcare systems
asigurarea
competentelor (excluding
necesare personalului medical si
infrastructure)
nemedical care va lucra cu
infrastructura reabilitată
efectuarea de studii/ analize
pentru
îmbunătățirea
supravegherii
şi
controlului
infecțiilor nosocomiale, a bolilor
transmisibile, etc.

OP 4, OS (iv) Asigurarea accesului Dotarea/extinderea/modernizarea
egal la asistență medicală prin /reabilitarea infrastructurii publice:
dezvoltarea infrastructurii, inclusiv
- Sistemului național de transfuzii,
la asistență medicală primară
inclusiv a infrastrucurii de testare
a sângelui și/sau procesare a
plasmei
Ex.:
-

centre de transfuzie sanguină

-

infrastructura
de
prelevare,
testare a sângelui și/sau procesare
a plasme
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092 Health
infrastructure
093 Health equipment
094 Health mobile
assets

FSE

OP 4, OS (ix) Creșterea accesului egal și în timp util la servicii de
calitate, sustenabile și cu prețuri
accesibile;
modernizarea
sistemelor de protecție socială,
inclusiv promovarea accesului la
protecție socială; îmbunătățirea
accesibilității, a eficacității și a
rezilienței sistemelor de sănătate și
a serviciilor de îngrijire pe termen lung

îmbunătăţirea cadrului legislativ/
normativ in concordanţă cu
cerinţele directivelor europene in
domeniu şi a procedurilor de
operare/ asistență tehnică pentru
definirea cadrului strategic de
reorganizare și optimizare a
sistemului național de transfuzii;

-

iniţierea procesului de autorizare
a instituțiilor din sistemul
transfuzional conform cerinţelor
comunitare ;

-

creşterea capacităţii tehnice a
resursei umane prin asigurarea
competentelor
necesare
personalului medical si nemedical
care va lucra cu infrastructura
reabilitată, precum și prin
dezvoltarea de instrumente și
metodologii
adecvate
de
pregătire.

definirea instrumentelor de lucru
(norme, proceduri)
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123 Measures to
improve the
accessibility,
effectiveness and
resilience of
healthcare systems
(excluding
infrastructure)

AP 5. Abordări
inovative în
cercetarea din
domeniul medical

FEDR

OP1, OS (i) Dezvoltarea
capacităților de cercetare și
inovare și adoptarea tehnologiilor
avansate



Cercetare
si
inovare
prin
implementarea de soluții SMART
în domeniul medical
 Programe
dedicate cercetării
și/sau utilizării clinice: ex.
producție de plasma sau derivate,
producție
de
vaccinuri
(dezvoltarea
infrastructurii,
modernizarea, reluarea producției
de vaccin și dezvoltarea de noi
produse farmaceutice în Institutul
Național de Cercetare-Dezvoltare
Medico-Militară „Cantacuzino"") –
operatiune
de
importanta
strategica
 Cercetare în domeniul bolilor
transmisibile/ (ex. combaterea
cancerului) – operatiune de
importanta strategica
 Realizarea unei infrastructuri de
cercetare-dezvoltare în domeniul
genomicii - operatiune de
importanta strategica

003 Investment in
fixed assets in public
research centres and
higher
education
directly linked to
research
and
innovation activities
006 Investment in
intangible assets in
public
research
centres and higher
education
directly
linked to research and
innovation activities
009 Research and
innovation activities in
public
research
centres,
higher
education and centres
of
competence
including networking
(industrial research,
experimental
development,
feasibility studies)
021
Transfer
de
tehnologie
și
cooperare
între
întreprinderi, centre
de
cercetare
și

14

sectorul
învățământului
superior
AP 6. Digitalizarea
sistemului medical

FEDR

OP 1, OS (ii) Fructificarea
avantajelor digitalizării, în
beneficiul cetățenilor, al
companiilor și al guvernelor

- Refacere și modernizare sistem
informatic (CNAS)
- Observatorul național pentru
date în sănătate
- Soluții digitale în infrastructura
din sănătate (ex.: digitizare
internă și externă a instituțiilor
medicale)
- Uniformizarea
fluxurilor
informaționale

011 Government ICT
solutions, e-services,
applications
013 e-Health services
and
applications
(including
e-Care,
Internet of Things for
physical activity and
ambient
assisted
living)
095 Digitalisation in
health care

AP 7. Măsuri FSE
FSE
care susțin
cercetarea,
informatizarea în
sănătate și utilizare
metode moderne
de investigare,
intervenție,
tratament

OP4, OS (vi)
Promovarea
învățării pe tot parcursul vieții, în
special a oportunităților flexibile de
perfecționare și reconversie
profesională pentru toți, ținând
seama de competențele digitale,
anticipând mai bine schimbările și
noile cerințe în materie de
competențe pe baza nevoilor pieței
muncii, facilitând tranzițiile
profesionale și încurajând
mobilitatea profesională

Măsuri
de
tip
FSE
pentru 114 Support for adult
implementarea
operațiunilor
în education (excluding
domeniul cercetării medicale la toate infrastructure)
nivelurile,
inclusiv
medicina
personalizată a cancerului (inclusiv
pilotarea rezultatelor cercetării)
Măsuri
de
tip
FSE
pentru 108 Support for the
implementarea operațiunilor care development of digital
vizează
digitalizarea
sistemului skills
medical
Măsuri de formare/ specializare
utilizare echipamente medicale
15

-

Utilizare metode moderne de
investigare, intervenție, tratament
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II. Context
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memorandumul),
Ministerul Fondurilor Europene va asigura funcția de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Sanatate 2021-2027, aspecte reflectate şi în cadrul Acordului de Parteneriat negociat cu
Comisia Europeană.
Programul Operaţional Sanatate 2021-2027 este un document strategic de programare care acoperă
domeniile medical, social, energie, CDI si TIC, obiectivul acestuia fiind de a contribui la Strategia in
domeniu, luând în considerare obiectivele și prioritățile specifice tematice selectate în funcție de
nevoile naționale, regionale şi locale.
Programul Operaţional Sanatate 2021-2027 ce face obiectul negocierii cu Comisia Europeană, va fi
implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al Regulamentelor
fondurilor europene aferente.
Programul Operaţional Sanatate 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe
același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături orizontale
și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel – POCU, PO Incluziune,
PODD, POCID, POR.

III. Calendar orientativ de elaborare
Start:………..2020
Versiunea finală de lucru (data predării): ………………… 2020
Versiunea finală aprobată: …………………..

IV. Modificări și efecte posibile
În cazul când programul ar determina modificări semnificative de acțiune, comportament sau decizie ale
persoanelor, întreprinderilor, instituțiilor guvernamentale, aceste modificări ar putea să conducă la:

Articol

DA/NU

Descriere indicând dacă modificarea ar putea avea un efect
negativ sau pozitiv asupra mediului

1. dezvoltarea infrastructurii și
DA
clădirilor
2. amenajarea unor terenuri noi
sau zone importante pentru
conservarea naturii;

3. modificări în consumul social
de energie și în special de
combustibili și deci ale emisiilor
de CO2 și alte gaze cu efect de
seră

4. modificări de consum social
al altor resurse naturale /de ex.
apă, soluri, minerale sau
agregate);
5. modificarea cantității sau
tipurilor de deșeuri produse
(solide, lichide, periculoase) sau
de poluanți emiși în apă, pe
teren sau în aer;

NU

DA

POS 2021-2027 va avea un impact pozitiv în continuarea
implementării directivelor europene privind efortul statelor
membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, cu
implicaţii directe asupra consumului social de energie şi de
combustibili, şi deci a emisiilor de CO2. Se vor sprijini
investiții în producerea şi distribuția energiei provenită din
surse regenerabile, cogenerare de înaltă eficienţă pe baza
cererii de energie termică utilă, îmbunătăţirea eficienţei
energetice prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de
distribuție a energiei electrice şi termice cu impact în
modificări survenite în consumul social de energie.

NU

DA
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6. modificări ale emisiilor de
gaze cu efect de seră din alte
surse (de ex. metan de la ferme
zootehnice sau depozite de
deșeuri);

NU

7. schimbări semnificative ale
modalităților de deplasare.

NU

8. impact asupra oamenilor și
comunităților, de ex. Prin
creșterea nivelului de zgomot,
tulburărilor sau neplăcerilor;
9. riscuri pentru sănătatea
publică

DA

NU
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