PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Microgranturi
acordate în baza
prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
şi alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/ sau
pe perioada stării
de alertă

Întreprinderile mici și mijlocii
care fac dovada prin situațiile
financiare depuse că nu dețin
salariați cu contract individual
de muncă la data de
31.12.2019;

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!

Persoane fizice autorizate,
ONG-urile cu activitate
economică din domeniile de
activitate prevăzute la anexa
nr. 1;
Persoanele fizice autorizate/
cabinete medicale individuale
din domeniul sănătății dacă
au fost implicate în
transportul, echiparea,
evaluarea, diagnosticarea și
tratamentul pacienților
diagnosticați cu COVID-19,
care nu au beneficiat de
stimulentul medical acordat în
baza OUG 43/2020.

Activități eligibile

Beneficiarii de microgranturi pot utiliza alocările
din fonduri externe nerambursabile pentru
susținerea unor cheltuieli de tipul:

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului
2.000 euro

0%

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

a) Cheltuieli privind stocurile de materii prime,
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri
necesare activității curente/operaționale
desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit
contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract
încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații
necesare activității curente de bază cu excepția
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii
de servicii indirecte cu activitatea curentă;

.

e) cheltuieli privind echipamentele de protecție
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru
protecția împotriva răspândirii virusului COVID19;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea
activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente,
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
pentru reluarea activității curente pentru reluarea
activităților economice;
h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul
statului.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
capital de lucru
acordate
în baza prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
si alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/sau
pe perioada stării
de alertă

Intreprineri mici şi mijlocii din
domeniile de activitate:
restaurante, hoteluri,
cafenele, servicii din
domeniul transporturilor,
agențiile de turism, edituri/
librării/ biblioteci, precum și
organizarea de evenimente a
căror activitate curentă a fost
afectată de răspândirea
virusului COVID-19 sau a
căror activitate a fost interzisă
prin ordonanțe militare pe
perioada stării de urgență
și/sau pe perioada stării de
alertă

Beneficiarii pot utiliza granturile pentru capital de
lucru pentru susținerea unor cheltuieli de tipul:

2.000 euro
pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri în
2019
cuprinsă
între 5.000
– 13.500
euro

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!
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a) cheltuieli privind stocurile de materii prime,
materiale, mărfuri precum și alte categorii stocuri
necesare activității curente/operaționale
desfășurate de beneficiari;
b) datorii curente și restante față de furnizorii
curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit
contractelor încheiate;
c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract
încheiat;
d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații
necesare activității curente de bază cu excepția
serviciilor de consultanță, studii și alte categorii
de servicii indirecte cu activitatea curentă;
e) cheltuieli privind echipamentele de protecție
medicală, inclusiv material de dezinfecție pentru
protecția împotriva răspândirii virusului COVID19;
f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de
inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura
mijloacelor fixe necesare pentru reluarea
activității curente;
g) cheltuieli privind achiziția de echipamente,
utilaje, tehnologii, dotări independente necesare
activității curente în mod direct și să fie necesare
reluării activității curente a beneficiarului finanțării.

Contribuția
beneficiarului
Minim 15%

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

15% din
cifra de
afaceri și
nu poate
depăși
150.000
euro pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri în
2019,
cuprinsă
între
13.501 –
1.000.000
euro
Maxim
150.000
euro pentru
IMM-urile
cu cifra de
afaceri de
peste 1
milion de
euro
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Granturi pentru
investiții productive
acordate în baza
prevederilor
ORDONANȚEI DE
URGENȚĂ NR. 130/
2020 privind unele
măsuri pentru
acordarea de
sprijin financiar din
fonduri externe
nerambursabile,
aferente
Programului
Operațional
Competitivitate
2014 – 2020,
în contextul crizei
COVID-19, precum
si alte măsuri în
domeniul fondurilor
europene

Acordarea de
sprijin financiar
pentru IMM-urile a
căror activitate a
fost afectată de
răspândirea
virusului sau a
căror activitate a
fost interzisă prin
ordonanțe militare
pe perioada stării
de urgență și/sau
pe perioada stării
de alertă.

Solicitanți eligibili

Întreprineri mici şi mijlocii
care activează în domeniile
eligibile prevăzute la art. 19
din Ordonanţă

Activități eligibile

Valoarea
grantului

a) extinderea capacităților de producție existente,
precum și pentru extinderea capacităților de
prestării de servicii;

Minim
50.000
euro

b) realizarea de unități noi ale capacităților de
producție existente, precum și pentru realizarea
unor unități noi de prestare de servicii;

Maxim
200.000
euro

c) reabilitarea/modernizarea unităților de
producție existente precum și pentru reabilitarea/
modernizarea unor unități noi de prestare de
servicii.

Contribuția
beneficiarului
15% din
valoarea
grantului
solicitat pentru
beneficiarii din
regiunile mai
puțin dezvoltate

Termen limită

Informații
suplimentare

31 decembrie
2020

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228699

30% din
valoarea
grantului
solicitat pentru
beneficiarii din
regiunea
București-Ilfov

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
COMPETITIVITATE
2014 - 2020)

NOU!
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 144/
2020 privind unele
măsuri pentru
alocarea de fonduri
externe
nerambursabile
necesare
desfășurării în
condiții de
prevenție a
activităților
didactice aferente
anului școlar
2020/2021 în
contextul riscului
de infecție cu
coronavirus
SARSCov-2

Desfășurarea în
bune condiții a
procesului
educațional atât
pentru elevi, cât și
pentru cadrele
didactice în
contextul crizei
pandemice create
de coronavirusul
SARS-CoV-2,
pentru a evita o
creștere rapidă a
infecției cu
coronavirus, dar și
pentru a crea
condițiile
necesare
desfășurării
activităților
didactice

Unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din
ciclul gimnazial care
desfășoară activități didactice
pentru elevi, cu condiția ca
acestea să aibă personalitate
juridică pentru încheierea de
contracte de achiziție publică
în condițiile legii;

NOU!
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autoritățile publice locale
pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat din
ciclul gimnazial de pe raza
unității administrativ teritoriale
care desfășoară activități
didactice destinate elevilor;

Activități eligibile

•

Achiziționarea, de către beneficiari, de
echipamente IT mobile, respectiv tablete
pentru uz școlar cu acces la internet,
precum și a altor echipamente/dispozitive
electronice necesare desfășurării activității
didactice în mediu on-line.

•

Finanțarea achiziției echipamentelor IT
mobile de tip tabletă pentru uz școlar se
acordă prin granturi din fonduri externe
nerambursabile, în limita unei valori de 200
euro/tabletă pentru uz școlar, echivalentul în
lei la data efectuării achizițiilor.

•

Achiziționarea de echipamente de protecție
medicală și containere mobile sanitare în
cadrul unităților de învățământ preuniversitar
de stat, pentru decontare din fonduri externe
nerambursabile alocate în cadrul
Programului Operațional Infrastructură Mare.

•

Achiziționarea de containere sanitare mobile
este eligibilă pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de stat care nu au asigurat
accesul la rețeaua de apă-canalizare, cu
condiția contractării în condițiile legii a
serviciilor de vidanjare pe toată durata
utilizării containerelor medicale mobile, în
limita valorii de 5.000 euro, echivalentul în
lei la data aprobării ghidului solicitantului.

parteneriatul dintre
beneficiarii prevăzuți anterior.

Valoarea
grantului
Variabilă

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/229542
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul bovin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul bovin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID
-19

Crescători care deţin animale
din specia bovine respectiv,
întreprinderi individuale şi
familiale, persoane fizice
autorizate, persoane fizice,
după caz, precum şi
persoane juridice.

Activități eligibile

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:
a) să deţină minimum 91 capete femele adulte
din specia bovine înregistrate în RNE în
exploataţii cu cod ANSVSA la data de 1 iulie
2020;
b) femela din specia bovină să aibă vârsta de
minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;
c) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile în baza
Comunicării CE - Cadru temporar pentru măsuri
de ajutor de stat de sprijin a economiei în
contextul actualei pandemii de COVID-19
(2020/C91I/01);
d) să nu se afle în dificultate, respectiv
reorganizare, lichidare sau faliment, în baza
evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului
Comerţului la data de 31.12.2019 sau în cazul
persoanei fizice nu a fost emisă o decizie
definitivă a instanţelor judecătorești de constatare
a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

100
euro/cap
femelă
bovină
adultă
(echivalent
ul în lei)

-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-bovine

Valoarea
totală ce
poate
fi acordată
unui
beneficiar:
maxim 100
.000 euro
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susținerea
activității
crescătorilor din
sectorul suin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!
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Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul suin în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia
COVID-19

Crescători care deţin
animale din specia suine,
respectiv, întreprinderi
individuale şi familiale,
persoane fizice autorizate,
după caz, precum şi
persoane juridice care
desfăşoară activitate de
îngrășare și/sau
reproducţie a suinelor

Ajutorul de stat se acordă pe capacitatea de
producţie deţinută de beneficiar, echivalent
UVM, funcţie de categoriile de suine,
respectiv, suine la îngrășat și animale de
reproducţie.

100
euro/UVM
,
echivalent
în lei,
ratele de
conversie
fiind 0,3
UVM
pentru
porc gras,
0,5 UVM
pentru
animale
de
reproducţi
e (scroafe
și scrofiţe)

Beneficiarii trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
- să deţină exploataţie cu cod ANSVSA
înregistrată/autorizată sanitar veterinar;
- să desfășoare activitate de îngrășare
și/sau reproducţie a suinelor în semestrul I
al anului 2020, cu excepţia celor care deţin
exploataţii aflate în imposibilitate de
populare din cauza măsurilor de restricţie
sanitare veterinare generate de evoluţia
pestei porcine africane;
- să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile în baza
Comunicării CE - Cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul actualei epidemii de
COVID-19 (2020/C91I/01);
- să nu se afle în reorganizare, faliment sau
lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului la data de 31
decembrie 2019.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-suine

Valoarea
totală ce
poate fi
acordată p
entru
fiecare
beneficiar:
maxim 10
0.000
euro
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
Schema de ajutor
de stat pentru
susținerea
activității
crescătorilor din
sectorul avicol în
contextul crizei
economice
generate de
pandemia COVID19

NOU!

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Susţinerea
activităţii
crescătorilor din
sectorul avicol
în contextul
crizei
economice
generate de
pandemia
COVID -19

Întreprinderile individuale
şi familiale, persoanele
fizice autorizate, după
caz, precum şi persoanele
juridice, crescători de
păsări care desfăşoară
activitate de reproducţie
și/ sau incubaţie și/sau
creștere a păsărilor pentru
carne sau ouă.

Activități eligibile

Beneficiarii trebuie să îndeplinescă
cumulativ următoarele condiţii de
eligibilitate:
- să deţină exploataţie autorizată sanitar
veterinar;
- să desfășoare activitate de reproducţie și/
sau incubaţie și/ sau creștere a păsărilor în
semestrul I al anului 2020;
- să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat
pentru aceleaşi costuri eligibile și respectă
prevederile de la punctele 20 și 23 din
Comunicarea CE - Cadru temporar pentru
măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul actualei epidemii de
COVID-19 (2020/C91I/01);
- să nu se afle în reorganizare, faliment sau
lichidare în evidenţele Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului la data de 31
decembrie 2019.
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Contribuția
beneficiarului

Valoarea
grantului

100
euro/UVM
,
echivalent
în lei,
ratele de
conversie
fiind 0,03
UVM
pentru pui
de carne,
pui de
curcă și
pui
eclozionaţi
, respectiv
0,014
UVM
pentru
găini
ouătoare
și găini
rase grele.
Ajutorul
de stat nu
poate
depăși ec
hivalentul
în lei a
100.000
euro pentr
u același
beneficiar

-

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020

http://www.api
a.org.ro/ro/aju
tor-de-statcovid19/ajutorcovid-avicol
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României

Program de
finanțare
IMM Leasing de
echipamente și
utilaje

instituit prin
ORDONANȚĂ DE
URGENȚĂ nr. 118
din 22 iulie 2020
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Obiectivul
programului
Acordarea de
facilităţi de
garantare de către
stat sub forma
punerii la
dispoziția
instituțiilor
financiare
nebancare
înscrise în
Registrul Special
la BNR a unor
plafoane anuale
de garantare
pentru finanțările
de tip leasing
financiar pentru
achiziționarea de
active noi sau
second-hand

Solicitanți eligibili

Întreprinderile mici şi mijlocii
Întreprinderile afiliate care au
un număr egal sau mai mare
de 250 de angajați, în calitate
de utilizatori

Activități eligibile

Valoarea
grantului

Programul constă în acordarea de garanții de stat
în favoarea fiecărui beneficiar participant în
program pentru finanțările de tip leasing destinate
achiziționării prin intermediul finanțatorilor de
bunuri mobile noi și/sau second-hand, garantate
de către stat, prin Ministerul Finanțelor Publice,
astfel:

Valoarea
maximă
cumulată a
finanțărilor
garantate
de stat care
pot fi
acordate
unui
beneficiar
este de
5.000.000
lei

a)

în procent de maximum 80% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și
alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de echipamente IT și
tehnologia informației în cadrul unei
operațiuni de leasing financiar;

b)

în procent de maximum 60% din valoarea
finanțării, exclusiv dobânzile, comisioanele și
alte cheltuieli aferente finanțării garantate,
pentru achiziția de utilaje și echipamente
tehnologice, vehicule pentru transport
mărfuri și persoane, utilizate în scop
comercial în cadrul unei operațiuni de
leasing financiar.

Contribuția
beneficiarului
-

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/228344
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Guvernul
României
prin
AJOFM

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Activități eligibile

ORDONANȚA DE
URGENȚĂ NR. 92
din 28 mai 2020
pentru instituirea
unor măsuri active
de sprijin destinate
angajaților și
angajatorilor în
contextul situației
epidemiologice
determinate de
răspândirea
coronavirusului
SARS-CoV-2,
precum și pentru
modificarea unor
acte normative

Acordarea de
sprijin imediat
pentru angajatorii
a căror activitate a
fost redusă sau
întreruptă total
sau parțial ca
urmare a efectelor
răspândirii
coronavirusului
SARS-CoV-2 și
de stimulare a
angajatorilor care
încadrează în
muncă persoane
care au împlinit
vârsta de 50 de
ani ale căror
contracte
individuale de
muncă au încetat
în perioada stării
de urgență sau a
stării de alertă,
precum și a
tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16
ani și 29 de ani,
categorii pentru
care
inserția/reinserția
pe piața muncii
este mai dificil de
realizat

Angajatori care încadrează în
muncă persoane care au
împlinit vârsta de 50 de ani
ale căror contracte
individuale de muncă au
încetat în perioada stării de
urgență sau a stării de alertă,
precum și a tinerilor cu vârsta
cuprinsă între 16 ani și 29 de
ani

Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai
căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI
alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 30/2020, precum și angajatorii ai căror
angajați au avut contractele individuale de muncă
suspendate în conformitate cu prevederile art. 52
alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 beneficiază,
pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei
părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor
pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de
bază brut corespunzător locului de muncă
ocupat.Angajatorii au obligația menținerii
raporturilor de muncă până la data de 31
decembrie 2020, cu excepția lucrătorilor
sezonieri.

Publicată în
MONITORUL
OFICIAL nr. 459 din
29 mai 2020
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Angajatorii care în perioada 1 iunie 2020-31
decembrie 2020 încadrează în muncă, pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,
persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror
raporturi de muncă au încetat din motive
neimputabile lor, în perioada stării de urgență.
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București, primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, 50% din salariul
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Valoarea
grantului
Maxim
2500 lei

Contribuția
beneficiarului
Minim
58,5%

Termen limită

Informații
suplimentare

Perioada de
acordare a
indemnizației
de protecție
socială se
extinde de
drept cu durata
aplicării
măsurilor
dispuse pe
perioada stării
de urgență
decretate și a
stării de alertă
instituite la
nivel național.

http://legislatie
.just.ro/Public/
DetaliiDocum
ent/226195

Nu mai târziu
de 31
decembrie
2020.

Angajatorii care încadrează în muncă, dar nu mai
târziu de data de 31 decembrie 2020, pe
perioadă nedeterminată, cu normă întreagă,
persoane cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 de ani
înregistrați ca șomeri în evidența agențiilor pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a
municipiului București primesc lunar, pe o
perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană
angajată din această categorie, 50% din salariul
angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

Obiectivul
programului

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Sprijin pentru
personalul din
sănătate implicat
direct în
transportul,
echiparea,
evaluarea,
diagnosticarea şi
tratamentul
pacienţilor infectaţi
cu COVID-19

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

(PROGRAMUL
OPERAȚIONAL
CAPITAL UMAN,
AP 4, OS 4.9)
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Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

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.
În cadrul prezentului apel de proiecte vor fi
selectate 2 proiecte, corepunzător tipologiei de
aplicanți eligibili.

Valoarea
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă a
unui proiect
este de
85.000.000
euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

15 septembrie
2020, ora
16:00

http://mfe.gov.
ro/pocuapelul-sprijinpentrupersonaluldin-sanatateimplicatdirect-intransportulechipareaevaluareadiagnosticare
a-sitratamentulpacientilorinfectati-cucovid-19/
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Program de
finanțare

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

Solicitanți eligibili

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

Activități eligibile

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.

Valoarea
grantului
Maxim
45.000.000
euro
Alocarea
totală:
300.000.00
0 euro

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

Neprecizat

http://mfe.gov.
ro/wpcontent/uploa
ds/2020/04/f8
e5b1f5e553ef
07b817130c9
c48305f.pdf

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.
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PROGRAME LANSATE ÎN CONTEXTUL SITUAȚIEI EPIDEMIOLOGICE DETERMINATE DE RĂSPÂNDIREA VIRUSULUI SARS-COV-2
Finanțator

Uniunea
Europeană
și Guvernul
României

Program de
finanțare
Consolidarea
capacității de
gestionare a crizei
sanitare COVID-19

(PROGRAMUL
OPERAŢIONAL
INFRASTRUCTURĂ
MARE, AP 9, OS
9.1)

Obiectivul
programului

Solicitanți eligibili

Promovarea
investiţiilor
necesare pentru
consolidarea
capacităţii de
reacţie la criza de
sănătate publică
cauzată de
răspândirea
virusului SARSCoV-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.
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Activități eligibile

A.

B.

C.

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;
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;
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
grantului
Valoarea
maximă
eligibilă:
Pentru
proiectele
de tip A
10 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip B
depuse de
IGSU
45 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip B
depuse de
Ministerul
Apărării
Naţionale

Contribuția
beneficiarului
0%

Termen limită

Informații
suplimentare

30 septembrie
2020, ora
14:00

http://mfe.gov.
ro/poimapelul-pentruaccesareafondurilorpentruconsolidareacapacitatii-degestionare-acrizeisanitarecovid-19/

http://mfe.gov.
ro/wpcontent/uploa
ds/2020/07/25
dbdc0505d56
b003b9dddb9
eeaf3c99.pdf

15 milioane
euro

Pentru
proiectele
de tip C
3 milioane
euro
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