
 
 

GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 

HOTĂRÂRE  
pentru aprobarea Metodologiei de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de 

sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură 
spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul 

Programului Național de Redresare și Reziliență 
 

 
 
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Deciziei de punere în aplicare a 
Consiuliului de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, si a Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr.124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, 
precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 
privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

ARTICOL UNIC. Se aprobă Metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică 
de sănătate aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească 
publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național de 
Redresare și Reziliență, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 
PRIM-MINISTRU 

NICOLAE-IONEL CIUCĂ 
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Anexa  

Metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate aferente 
Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, 

incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național de 
Redresare și Reziliență 

 
 

Art. 1. În vederea prioritizării pentru finanțarea a minim 25 de investiții în infrastructura 
spitalicească publică nouă din lista de 49 regăsită în cadrul Aranjamentelor Operaționale ale 
Planului Național de Redresare și Reziliență - Componenta 12: Sănătate - Ținta 377, Ministerul 
Sănătății va aplica următoarele etape de eligibilitate, includere în etapa de ierarhizare și de 
ierarhizare în vederea selecției finale astfel: 

A. Etapa I: Criterii de eligibilitate 

B. Etapa II: Criterii de includere în etapa de ierarhizare 

C. Etapa III: Criterii de ierarhizare 
 

Art. 2.  În cadrul Etapei I pentru selecția investițiilor se vor aplica următoarele criterii de 
eligibilitate:  

(1) propuneri de investiții care fac parte din categoria unităților sanitare publice cu paturi;  
(2) propuneri de investiții care se încadrează în bugetul maxim al investiției în valoare de 206,88 
milioane Euro fără TVA; 
 
Art. 3.  În cadrul Etapei II pentru selecția investițiilor se va aplica următorul criteriu de includere: 

(1) propuneri de investiții care prezintă Studiului de Fezabilitate (SF) / Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) / Proiect Tehnic (PT), după caz,  finalizat până 
la data de 31 august 2022; 
 

Art. 4. În cadrul Etapei III pentru selecția investițiilor se vor aplica următoarele criterii de 
ierarhizare: 

(1) Criteriul Nr. 1. (Interes Național/Regional/Local): 
a. Investiție de interes național: 10 puncte 
b. Investiție de interes regional: 5 puncte 
c. Investiție de interes local: 2 puncte 

(2) Criteriul Nr. 2. (Patologie primară): 
a. Cardiologie și chirurgie cardiovasculară: 10 puncte 
b. Oncologie: 10 puncte 
c. Pediatrie / Neonatologie: 10 puncte 
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d. Boli infecțioase: 10 puncte 
e. Psihiatrie: 10 puncte 
f. Alte patologii: 0 puncte 

Notă: Investițiile care includ mai multe tipuri de specialități/patologii primare, 
enumerate la punctele a – f, vor fi punctate o singură dată cu maximum 10 puncte. 

(3) Criteriu Nr. 3. (Bugetul investiției, Euro fără TVA): 
a. 0-150 milioane Euro: 20 puncte 
b. 151-206,87 milioane Euro: 5 puncte 

(4) Criteriu Nr. 4. (Factor de corecție punctaj): 
a. Spital Regional în județ: - 15 puncte 
b. Altă investiție majoră în domeniul investiției, în localitate, pentru care se face 

aplicația de finanțare: - 5 puncte 
(5) Criteriul Nr. 5. (Centru universitar medical: București, Iași, Cluj, Mureș, Timiș; Dolj): 

a. Investiția este situată într-o localitate a unui centru universitar medical: 1 punct 
b. Investiția nu situată într-o localitate a unui centru universitar medical: 5 puncte 

(6) Criteriul Nr. 6. (Maturitate proiect / etape proiect): 
a. Existența dreptului de proprietate sau a altui drept asupra terenului care permite 

realizarea lucrărilor de construcții, confirmat prin înscrierea ca atare în cartea 
funciară: 5 puncte 

b. Existența certificatului de urbanism și a avizelor și acordurilor necesare în cadrul 
procedurii de emitere a autorizației de construire: 10 puncte 

(7) Criteriul Nr. 7. (Număr paturi spitalizare continuă din cadrul investiției): 
a. < 50 paturi: 1 punct 
b. 51-150 paturi: 3 puncte 
c. 151-300 paturi: 5 puncte 
d. 301-400 paturi: 7 puncte 
e. >400 paturi: 9 puncte 

(8) Criteriul Nr. 8. (Eficiență energetică aproape zero, NZEB): 
a. Respectă cerințele de eficiență energetică aproape zero (NZEB) conform 

legislației naționale: 2 puncte 
b. Respectă cerințele privind necesarul de energie primară cu cel puțin 20 % mai mic 

decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero 
(NZEB-20%), conform legislației naționale: 5 puncte 

Art. 5. În urma aplicării celor trei etape, Ministerul Sănătății prin Direcția Generală Implementare 
și Monitorizare Proiecte va stabili lista finală a minim 25 de investiții în infrastructura spitalicească 
publică nouă finanțată în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură 
spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului 
Național de Redresare și Reziliență care va fi supusă aprobării Guvernului României prin Hotărâre 
de Guvern. 
 



Art. 6. Criteriile de eligibilitate, includere în etapa de ierarhizare și de ierarhizare a minim 25 de 
investiții în infrastructura publică de sănătate în cadrul Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 
și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală 
aferente Programului Național de Redresare și Reziliență sunt prevăzute în Anexa la prezenta 
metodologie. 
  



ANEXĂ la Metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate 
aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească 
publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului 

Național de Redresare și Reziliență 

 

Criteriile de eligibilitate, includere în etapa de ierarhizare și de ierarhizare a celor 25 de 

investiții în infrastructura publică de sănătate în cadrul Componentei 12 – Sănătate, 
Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și 

aparatura medicală aferente Programului Național de Redresare și Reziliență 

 

A. Etapa I: Criterii de eligibilitate  

Criteriu Eligibil Neeligibil 

Investiții care fac parte din 
categoria unităților sanitare 
publice cu paturi; 

X  

Investiții care nu fac parte din 
categoria unităților sanitare 
publice cu paturi; 

 X 

Bugetul investiției este mai 
mic de 206,88 milioane Euro 

fără TVA; 
X  

Bugetul investiției este mai 
mare de 206,88 milioane 

Euro fără TVA;  
 X 

 

B. Etapa II: Criterii de includere în etapa de ierarhizare 

Criteriu  

(Gradul de maturitate) 

Includere în Etapa III de ierarhizare 

Studiul de Fezabilitate (SF)/ Documentație de 
Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI)/ 
Proiect Tehnic finalizate până la data de 31 
august 2022 

 

DA 

 



C. Etapa III: Criterii de ierarhizare 

Criteriu Descriere Punctaj 

1 
1a. Investiție de interes NAȚIONAL 10 
1b. Investiție de interes REGIONAL 5 
1c. Investiție de interes LOCAL 2 

2 

2a. Cardiologie și chirurgie cardiovasculară 10 
2b. Oncologie 10 
2c. Pediatrie / Neonatologie 10 
2d. Boli infecțioase 10 
2e. Psihiatrie 10 
2f. Alte patologii 0 
Notă: Investițiile care includ mai multe tipuri de 
specialități/patologii primare, enumerate la punctele 
anterioare, vor fi punctate o singură dată cu maximum 10 
puncte. 

 

3 
3a. Buget investiție 0-150 milioane Euro 20 
3b. Buget investiție 151-206,87 milioane Euro 5 

4 
4a. Spital Regional în localitate -15 
4b. Altă investiție majoră în domeniul investiției pentru 
care se face aplicația de finanțare 

-5 

5 
5a. Investiția este arondată unui centru universitar 
medical (București, Iași, Cluj, Mureș, Timiș, Dolj,) 1 

5b. Investiția nu este arondată unui centru universitar 5 

6 

6a. Existența dreptului de proprietate sau a altui drept 
asupra terenului care permite realizarea lucrărilor de 
construcții, confirmat prin înscrierea ca atare în cartea 
funciară 

5 

6b. Existența certificatului de urbanism și a avizelor și 
acordurilor necesare în cadrul procedurii de emitere a 
autorizației de construire; 

10 

7 

7a. < 50 paturi 1 
7b. 51-150 paturi 3 
7c. 151-300 paturi 5 
7d. 301-400 paturi 7 
7e. >400 paturi 9 

8 

8a. Respectă cerințele de eficiență energetică aproape 
zero (NZEB) conform legislației naționale 

2 

8b. Respectă cerințele privind necesarul de energie 
primară cu cel puțin 20 % mai mic decât cerința pentru 
clădirile al căror consum de energie este aproape egal 
cu zero (NZEB), conform legislației naționale 

5 

 

 


