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Componenta 12 – Sănătate

Buget:  2.450.001.239 EUR 

REFORME

R1. Dezvoltarea capacității 
pentru gestionarea  fondurilor 

publice din sănătate

R.2  Dezvoltarea capacității de 
investiții în infrastructura

sanitară

R.3 Dezvoltarea capacității
pentru managementul

serviciilor de sănătate și
managementul resurselor

umane din sănătate

INVESTIȚII

I.1. Dezvoltarea 
infrastructurii 

medicale 
prespitalicești

I.2. Dezvoltarea

infrastructurii 
spitalicești publice 
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C12. REFORME

R.1 
Dezvoltarea 
capacității 

pentru 
gestionarea  
fondurilor 

publice din 
sănătate

R.2  
Dezvoltarea
capacității
de investiții

în
infrastructura

sanitară

R.3 

Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor
de sănătate și managementul resurselor umane din 

sănătate

R 3.1 

Reforma 
managementului 

serviciilor de 
sănătate

R. 3.2

Dezvoltarea 
resurselor 
umane din  
sănătăte

R.3.3 

Creșterea 
integrității, 
reducerea 

vulnerabilităților 
și a riscurilor de 

corupție în 
sistemul de 

sănătate



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Reforma 2 (R2). Dezvoltarea capacității  de investiții în infrastructura 
sanitară (ANDIS) (30.053.395 Euro)

Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și
Reziliență
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Măsura 355
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ de instituire a 
Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii

în Sănătate (ANDIS) 
TERMEN:  T2 – 2022

Finalizare Draft v.1. 
Proiect OUG pentru

înființarea ANDIS – MS și 
consultare cu COM

Avizare MS Avizare 
interministerială

Stadiu R2.

1: Ian – 15 Febr 2022  2: ≈ Februarie 

Aprobare OUG de către 
Guvern

4: ≈ Aprilie – Mai 3: ≈ Martie 



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Reforma 2 (R2). ANDIS – Asistență Tehnică (25.000.000 Euro)
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Asistență tehnică (până în 
2026)

a) Pregătirea studiilor de fezabilitate pentru proiectele aflate în portofoliul ANDIS 
(excluzând cele 3 spitale de urgență regionale ale căror studii de fezabilitate au 

fost deja elaborate). corespunzătoare perioadei 2021 - 2024. 
12,000,000 Euro

b) Servicii de revizuire a proiectelor și coordonare pentru proiectele din portofoliul 
corespunzătoare perioadei 2024-2026 

2,356,320 Euro

c) Pregătirea documentelor de licitație 898,128 Euro

d) Asistență tehnică pentru supravegherea tehnică a activităților de construcție 1,347,192 Euro

e) Asistență tehnică legată de planificarea și instalarea echipamentelor și tehnologiei 
medicale 

1,122,660 Euro



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Reforma 2 (R2). ANDIS – Asistență Tehnică (25.000.000 Euro)
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Asistență tehnică la 
nivel instituțional 

(până în 2026)

a) Consultanță juridică și formare la locul de muncă 449,064 Euro

b) Consultanță financiară și formare la locul de muncă 268,191 Euro

c) Servicii de comunicare și formare la locul de muncă 449,064 Euro



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Reforma 2 (R2). ANDIS – Asistență Tehnică (25.000.000 Euro)
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Dezvoltarea capacității 
ANDIS)

a) Formare profesională pentru personalul ANDIS 660,000 Euro

b) Servicii de consultanță permanentă de zi cu zi pentru gestionarea 
portofoliului 

3,360,000 Euro

c) Consultanță pentru elaborarea ghidurilor metodologice în 
domeniul infrastructurii de sănătate 

2,020,788 Euro

d) Asistență tehnică pentru operaționalizarea spitalelor 3,592,512 Euro

e) Alte servicii de consultanță ad-hoc corespunzătoare perioadei 
2024-2026

1,025,476 Euro



Componenta 12 (C12) – Sănătate
R 3.1. Reforma managementului serviciilor de sănătate
(25.416.940 Euro)
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membri ai comitetelor directoare ale spitalelor (manager, director medical, director financiar-contabil, 
director de îngrijiri);

șefi de secții, șefi de laboratoare din cadrul unităților sanitare;

directori executivi, directori executivi adjuncți, medici șefi ai Direcțiilor Județene de Sănătate Publică;

directori, medici șefi ai Caselor Județene de Asigurări de Sănătate;

manageri ai Serviciilor Județene de Ambulanță;

personal de conducere din structurile Ministerului Sănătății și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

conducători ai instituțiilor aflate în subordinea și coordonarea Ministerului Sănătății;

personalul cu atribuții administrative și de management din cadrul serviciilor de asistență medicală 
primară, comunitară și ambulatoriu;

personalul cu atribuții administrative și de management din structurile responsabile de domeniul sănătății din cadrul 
autorităților administrației publice locale;

Grup țintă



Componenta 12 (C12) – Sănătate
R. 3.2. Dezvoltarea resurselor umane din  sănătăte
(53.860.904 Euro)
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personalul existent și viitor din asistența medicală primară și comunitară;

personalul existent și viitor din asistența medicală ambulatorie;

personalul existent și viitor din asistența medicală spitalicească;

personalul existent și viitor din domeniul sănătății publice;

personalul responsabil de gestionarea resurselor umane (componentele de reglementare, planificare, 
previzionare, dezvoltare de politici de recrutare, menținere și motivare etc.) în instituțiile centrale;

personalul responsabil de gestionarea resurselor umane în instituțiile regionale și locale;

personalul responsabil de gestionarea resurselor umane la nivelul unităților medicale, etc.

Grup țintă



Componenta 12 (C12) – Sănătate
R.3.3. Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a 
riscurilor de corupție în sistemul de sănătate
(1.000.000 Euro)
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Personalul din administrația centrală, instituțiile deconcentrate, conducerea 
unităților sanitare;

Personalului care acordă îngrijiri directe pacienților.

Grup țintă
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INVESTIȚII

I 1: Dezvoltarea 
infrastructurii medicale 

prespitalicești

I 1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de 
asistență medicală primară 

I 1.2.  Unități medicale mobile 

I.1.3 Unități de  asistență medicală ambulatorie

I.1.4 Centre comunitare integrate

I.1.5 Cabinete de planificare familială

I2: Dezvoltarea 
infrastructurii spitalicești 

publice

I 2.1. Infrastructură spitalicească publică nouă

I 2.2. Echipamente și aparatură medicală 

I 2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți

I 2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții 
nosocomiale 



Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și 
Reziliență
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OUG 124/2021

113.474.750,00 E / 5 ani



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiții. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și
Reziliență
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I 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I 1.1 Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară

Reabilitarea, modernizarea și dotarea a 3.000 de (asocieri de) cabinete de 

asistență medicală primară (medici de familie)

75 % (lista
predefinită) -

prioritate cabinetele 
din mediul rural;

25 % - Open Call

Sumă 
forfetară 
mp2 pentru 
reabilitare

Achiziție 
centralizată 
echipament
e

Acord 
implement
are cu ADR



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiții. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și
Reziliență
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I 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I 1.2. Unități medicale mobile

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 (unități mobile) vor fi alocate centrelor regionale care derulează în acest 

moment activități de screening pentru cancerul cervical și care au deja expertiză în astfel de 

activități (10 caravane în 8 centre).



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiții. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
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I 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I.1.3 Unități de asistență medicală ambulatorie

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

Investițiile vor consta în:

- reabilitare / modernizare / extindere / dotare a infrastructurii ambulatorii existente;

- îmbunătățirea accesibilității spațiului pentru serviciile medicale și căile de acces;

- asigurarea / modernizarea utilităților generale și specifice (inclusiv conectarea la utilități la locația

obiectivului investițional);

- achiziționarea de echipamente pentru infrastructura ambulatorie.



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiții. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
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I 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I.1.4 Centre comunitare integrate

In cadrul sub-investiției 200 de centre comunitare integrate vor fi construite  

/reabilitate/modernizate/extinsă infrastructura existentă și/sau dotate. 

Prioritizarea Unităților Administrativ-Teritoriale trebuie să ia în considerare:

- numărul de persoane vulnerabile pe comunitate (minimum 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social

sau economic);

- disponibilitatea asocierii cu alte localități vulnerabile;

- existența unei asistente comunitare și a unui asistent social / asistent social tehnician;

- Unități Administrativ-Teritoriale fără medic de familie sau cu un număr insuficient de medici de familie față de populație;

- existența unei decizii a consiliului local de înființare a centrelor comunitare integrate;

- identificarea localității ca zonă rurală marginalizată.



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiții. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
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I 1: Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești

I.1.5 Cabinete de planificare familială

In cadrul sub-investiției vor fi dotate  și/sau reabilitate 119 de cabinete de planificare familială 

existente. 

Prioritizarea Unităților Administrativ-Teritoriale trebuie să ia în considerare:

- numărul de persoane vulnerabile pe comunitate (minimum 500 de persoane vulnerabile din punct de vedere medical, social

sau economic);

- disponibilitatea asocierii cu alte localități vulnerabile;

- existența unei asistente comunitare și a unui asistent social / asistent social tehnician;

- Unități Administrativ-Teritoriale fără medic de familie sau cu un număr insuficient de medici de familie față de populație;

- existența unei decizii a consiliului local de înființare a centrelor comunitare integrate;

- identificarea localității ca zonă rurală marginalizată.



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice

Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și
Reziliență
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Componenta 
12 – Sănătate

Măsura 376

Unități de terapie
intensivă pentru nou-

născuți dotate, inclusiv
cu ambulanțe pentru
nou-născuți (pentru
centrele regionale) 

TERMEN:
T4 - 2024

Măsura 377

Construirea 
și/sau dotarea de 

noi unități 
medicale/spitale 

publice 

TERMEN:
T2 - 2026

12



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice
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• 21 februarie 2022

Analiză națională

• 296 solicitări 
înregistrate

Termen 10 martie 2022
• Aprox. 120 investiții / 

construcții / reabilitări

• Aprox. 176 investiții în 
unitățile sanitare

Aprox. 65% (78) cu SF 
finalizat sau în curs 

de finalizare



Componenta 12 (C12) – Sănătate
Progres / Acțiuni planificate 2022
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Măsura 366
Adoptarea criteriilor de prioritizare a investițiilor în

centrele comunitare integrate
TERMEN:
T4 – 2021

Măsura 356
Intrarea în vigoare a cadrului legislativ privind dezvoltarea
capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și

managementul resurselor umane din sănătate

TERMEN:

T2 – 2022

Măsura 357
Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul strategic 

pentru dezvoltarea resurselor umane din sănătate

TERMEN:

T2 - 2022

Măsura 358 Dezvoltarea resurselor umane din sănătate.
TERMEN: 

T4 - 2022









Ministerul Sănătății - Programul Național de Redresare și 
Reziliență
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https://sites.google.com/view/pnrr-ms/


