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Către: 
Ministerul Fondurilor Europene 
În atenția: Domnului Ioan Marrcel Boloș, Ministru  

 

Subiect: Propunere proiect OUG – măsuri de sprijin decontate din fonduri europene  

  

                                                                               Se transmite prin:  poștă  fax  email 

                                                                                          observații: 

 
 

 
Stimate domnule Ministru, 
 
Ca urmare a publicării, spre consultare publică, a Proiectului de Ordonanţă de urgență pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului 
COVID-19, pe perioada stării de urgență, vă rugăm să luați în considerare și următoarele propuneri: 

1. Includerea, printre beneficiarii de finanțare în cadrul POIM, a autorităților publice locale, respectiv a 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară înființate de autorități publice locale (consilii județene), în 
sensul decontării/rambursării ulterioare a cheltuielilor cu investițiile efectuate de către acestea 
pentru achiziționarea de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală, utilizate în 
combaterea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

2. Facem mențiunea că cele șase consilii județene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (membre 
fondatoare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, înființată pentru 
îmbunătățirea calității sistemului de intervenții în situații de urgență și care a tras, în perioada 2007-
2013, peste 120 milioane lei pentru dotări pentru inspectoratele pentru situații de urgență din 
Regiunea Nord-Est) au înaintat deja o solicitare către Guvernul României în vederea 
decontării/rambursării ulterioare a cheltuielilor cu achiziția unui spital mobil cu o capacitate de 250 
paturi care să deservească întreaga Regiune, a cărui valoare se ridică la 15 milioane EUR. 

3. Prin urmare, solicităm includerea, printre beneficiarii eligibili, a entităților de utilitate publică, de tip 
asociații de dezvoltare intercomunitară, și a autorităților publice locale, precum și includerea, 
printre echipamentele medicale și de protecție medicală a obiectivelor de investiții de tip „spitale 
mobile/spitale militare ROL2/ROL3”. 

 
Vă rog să primiți, Domnule Ministru, expresia înaltei noastre considerațiuni. 
Director executiv, 
Alina Popa 
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Către: Ministerul Fondurilor Europene 

În atenția Domnului Ioan Marcel BOLOȘ, Ministru 
 

 

Stimate domnule Ministru, 
 
Ca urmare a publicării, spre consultare publică, a Proiectului de Ordonanţă de urgență pentru aprobarea 
unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-
19, pe perioada stării de urgență, vă rugăm să luați în considerare și următoarele propuneri: 

1. Includerea, printre beneficiarii de finanțare în cadrul POIM, a autorităților publice locale, respectiv a 
asociațiilor de dezvoltare intercomunitară înființate de autorități publice locale (consilii județene), în 
sensul decontării/rambursării ulterioare a cheltuielilor cu investițiile efectuate de către acestea pentru 
achiziționarea de echipamente medicale și echipamente de protecție medicală, utilizate în combaterea 
răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2. 

2. Facem mențiunea că cele șase consilii județene din Regiunea de Dezvoltare Nord-Est (membre 
fondatoare ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, înființată pentru îmbunătățirea 
calității sistemului de intervenții în situații de urgență și care a tras, în perioada 2007-2013, peste 120 
milioane lei pentru dotări pentru inspectoratele pentru situații de urgență din Regiunea Nord-Est) au 
înaintat deja o solicitare către Guvernul României în vederea decontării/rambursării ulterioare a 
cheltuielilor cu achiziția unui spital mobil cu o capacitate de 250 paturi care să deservească întreaga 
Regiune, a cărui valoare se ridică la 15 milioane EUR. 

3. De asemenea, vă rugăm să includeți, în lista investițiilor eligibile, decontarea/rambursarea cheltuielilor 
cu achiziția de aparate/kituri de testare pentru coronavirusul COVID-19, cheltuieli efectuate fie de 
autoritățile publice locale, fie de către spitalele de linie.  

4. Prin urmare, solicităm includerea, printre beneficiarii eligibili, a entităților de utilitate publică, de tip 
asociații de dezvoltare intercomunitară, și a autorităților publice locale, precum și includerea, printre 
echipamentele medicale și de protecție medicală a obiectivelor de investiții de tip „aparate/kituri de 
testare PCR” și „spitale mobile/spitale militare ROL2/ROL3”. 

Vă rog să primiți, Domnule Ministru, expresia înaltei noastre considerațiuni. 
Președinte, 

dr.ing. Maricel POPA 
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