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Nr.: 925/30.04.2020 
 
Către:  Ministerul Fondurilor Europene 
În atenția: Domnului Ministru Ioan Marcel BOLOȘ 
Spre știință: Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, 
Ref.: Consultare publică – Ghidul Solicitantului „Consolidarea capacităţii sistemului medical public de 
gestionare a situației de urgență cauzată de criza COVID-19” 
 
 
Stimate domnule Ministru, 
 
Urmare a lansării, în consultare publică, a Ghidului Solicitantului pentru intervenții care vizează 
„Consolidarea capacităţii sistemului medical public de gestionare a situației de urgență cauzată 
de criza COVID-19”, vă rugăm să luați în considerare și următoarele: 

• cu privire la pct. 1.4 – Tipuri de solicitanți, pentru proiectele de tip B (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), solicitantul eligibil 
este Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; 

• având în vedere faptul că obiectivul apelului îl reprezintă „promovarea investiţiilor necesare 
pentru consolidarea capacităţii de reacţie la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea 
virusului COVID-19” și că asigurarea disponibilității aparaturii și dispozitivelor medicale a 
reprezentat o prioritate pentru multe autorități publice locale, care au făcut eforturi să identifice 
și să disponibilizeze din bugetele propria fondurile necesare acestor investiții, vă rugăm să 
adăugați, în lista solicitanților eligibili, și autoritățile publice locale și asocierile dintre acestea; 

• astfel, propunem ca pct. 1.4 – Tipuri de solicitanți, pentru proiectele de tip B, să fie 
reformulate astfel: 

o „Pentru proiecte de tip B, solicitanții eligibili sunt:  
▪ Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă; autorități publice locale și 

asocieri ale acestora, singure sau în parteneriat cu IGSU, cu condiția 
avizării investiției de către instituțiile abilitate”. 

Înțelegem necesitatea adoptării unei atitudini preventive, care să elimine, pe cât posibil, riscul finanțării 
unor proiecte nesustenabile sau lipsite de relevanță în raport cu obiectivele prezentului apel, dar ne 
aflăm în fața unei situații excepționale, căreia nu îi putem răspunde decât cu intervenții pe măsură și 
ținând cont, acolo unde este posibil, de exemplele de bună practică ce și-au dovedit eficiența în lupta 
cu noul coronavirus. Or, pentru județele care au o parte însemnată a populației plecată (temporar sau 
definitiv) în străinătate și, inevitabil, o populație rămasă acasă îmbătrânită și predispusă la boli cronice, 
asigurarea accesului la servicii medicale este vitală. În lupta cu Covid-19, mulți dintre acești pacienți se 
află în situația de a nu se putea trata sau de a se supune unui risc semnificativ de infectare. Crearea 
unor capabilități medicale mobile de diagnostic și tratament pentru combaterea răspândirii COVID-19 
sau a unor spitale modulare rol 1, 2 și 3 răspunde acestei nevoi, creând facilități de diagnostic și 
tratament în afara aglomerărilor urbane pentru cei suspecți sau infectați cu Sars-CoV2 și degrevând 
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sistemul medical tradițional, în beneficiul cetățenilor neinfectați, dar care au nevoie de tratament sau 
intervenții de urgență. 
 
Vă mulțumim. 
 
Cu deosebită considerație, 
Alina Popa, 
Director executiv 

 
 
 
 
 
 
 


