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Decizia  etapei de încadrare 

privind ”Programul Operațional Sănătate 2021 - 2027” 
Nr.                   din       .06.2020 

   
  Ca urmare a notificării transmise de către Ministerul Fondurilor Europene pentru ”Programul 

Operațional Sănătate 2021 - 2027”, înregistrată în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și 

Pădurilor (MMAP) cu nr. R1592/19.05.2020, a analizării documentaţiei tehnice, a punerii la 

dispoziția publicului spre consultare a proiectului de plan la următorul link: 

http://www.mmediu.ro/articol/program-operational-sanatate/3353; a consultărilor din cadrul 

şedinţei Comitetului Special Constituit  desfăşurată în sistem de videoconferință în data de 

09.06.2020, în baza HG nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 

mediu pentru planuri şi programe, cu modificările și completările ulterioare, 

 
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: ”Programul Operațional Sănătate 2021 - 

2027” poate avea efecte semnificative asupra mediului, fiind necesară continuarea procedurii 
de evaluare de mediu și elaborarea raportului de mediu. 
 
Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare sunt următoarele: 

 
1. Caracteristicile programului: 

Domeniul sănătății publice, obiectiv de interes social major, a fost identificat ca prioritar pentru 
investițiile din fonduri externe nerambursabile, fiind menționat în acest sens în cadrul mai multor 
documente strategice (Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare; Strategia 
Națională de Competitivitate; Strategia Națională de Dezvoltare Durabilă; Strategia Națională de 
Sănătate etc.). 
 
Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027 este un program multifond, finanțarea fiind asigurată 
prin Fondul European de Dezvoltare și Fondul Social European+. 
 
Conform Raportului de țară pentru România din 2019, sistemul de sănătate se confruntă cu mai 
multe probleme, printre care:  
- numeroase întârzieri în ceea ce privește realizarea reformelor în domenii-cheie precum: 
întărirea capacității asistenței medicale primare, dezvoltarea centrelor comunitare integrate, 
servicii de îngrijire și construirea spitalelor regionale; 
- capacitatea administrativă în continuare foarte limitată a Ministerului Sănătății, planificarea 
deficitară a investițiilor și lipsa de angajament politic îngreunează și mai mult realizarea 
reformelor; 
- transferul îngrijirilor medicale de la nivelul spitalelor în  regim ambulatoriu este încă într-un 
stadiu incipient, majoritatea eforturilor concentrându-se pe serviciile medicale spitaliceşti; 
- slaba integrare a serviciile sociale, de ocupare a forței de muncă, de sănătate și de educație;  
- o capacitate redusă a sistemului de sănătate publică de a oferi acces egal și echitabil la servicii 
preventive, atât în domeniul bolilor transmisibile, cât și al bolilor cronice, inclusiv educație 
pentru sănătate și promovarea eficace a unui stil de viață sănătos; 
- dotarea cu echipamente necesare este încă departe de standardele din țările europene 
avansate și, deseori, distribuția teritorială și utilizarea echipamentelor medicale în unitățile 
publice nu răspunde profilului stării de sănătate local și nici nevoilor de sănătate ale populației; 
- absența unui sistem informatic integrat de sănătate care să furnizeze suportul științific pentru 
elaborarea politicilor de sănătate. Gradul de informatizare a  serviciilor de sănătate, inclusiv la 
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nivel spitalicesc, rămâne suboptimal pe mai multe paliere, impunându-se creșterea capacității 
de răspuns a sistemului medical la crize, iar pe de altă parte crearea de căi noi de furnizare a 
serviciilor medicale, la distanță sau prin intermediul sistemelor automatizate de producție sau 
servicii. 
 
Accelerarea remedierii principalelor probleme identificate necesită o abordare integrată care să 
țină cont de: 
- nevoia de a îmbunătăți serviciile de diagnostic și tratament necesare bolnavilor existenți 
concomitent cu nevoia de a a investi în programe preventive de sănătate publică care să reducă 
în mod eficace povara bolilor în populație; 
- necesitatea de a evita ca sectorul curativ al sistemului de sănătate să intre în competiție 
pentru resurse cu cel preventiv; 
- nevoia de a asigura intervențiile de sănătate de tip FSE (instruire resurse umane, dezvoltare 
de metodologii și proceduri, elaborare criterii de asigurare și control al calității serviciilor 
medicale, etc.) integrat și coordonat cu intervenții de tip FEDER (investiții în infrastructura fizică 
a unităților sanitare, aparatură, etc.). 
 
Având în vedere provocările  cu care se confruntă sistemul de sănătate se impune adoptarea de 
măsuri: 
 
A. Măsuri cu impact asupra stării de sănătate 
- Reducerea morbidității și mortalității prin boli netransmisibile: creșterea capacității sistemului 
de sănătate publică de a dezvolta și implementa intervenții de sănătate publică de reducere a 
factorilor de risc, dezvoltarea de criterii și mecanisme de asigurare și control al calității serviciilor 
preventive, curative și de recuperare și reabilitare, elaborarea de metodologii/ 
ghiduri/protocoale/recomandări de furnizare a serviciilor de sănătate în condiții de siguranță și 
eficacitate, dezvoltarea serviciilor de diagnostic de precizie și a tratamentelor personalizate; 
- Reducerea morbidității și mortalității  prin boli transmisibile: creșterea capacității de diagnostic 
și supraveghere a bolilor transmisibile, creșterea capacității de răspuns la epidemii, creșterea 
capacității de identificare a infecțiilor asociate activității medicale (IAAM); 
- Îmbunătățirea stării de sănătate a mamei și copilului: creșterea capacității de monitorizare pre 
și postnatală. 
 
B. Măsuri asupra serviciilor de sănătate 
- Creșterea accesului egal și echitabil la servicii de sănătate preventive și curative de calitate, în 
special pentru populații dezavantajate; 
- Dezvoltarea serviciilor de asistență medicală primară: creșterea și consolidarea capacității 
cabinetelor de medicină de familie, dezvoltarea și consolidarea asistenței medicale comunitare, 
creșterea capacității de prevenire a serviciilor de medicină școlară; 
- Dezvoltarea și consolidarea serviciilor de medicină de urgență și de îngrijire a pacientului critic. 
 
C. Măsuri transversale 
- Asigurarea sustenabilității și creșterea predictibilității în sistemul de sănătate: dezvoltarea 
capacității de elaborare a politicilor de sănătate bazate pe evidențe științifice; 
- Creșterea gradului de informatizare a sistemului de sănătate, utilizarea tehnologiilor moderne 
de comunicare și e-sănătate; 
- Creșterea investițiilor dedicate cercetării în domeniul medical și îmbunătățirea utilizării 
efective a rezultatelor cercetării în practica medicală; 
- Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de sănătate. 
 

a) Gradul în care programul creează un cadru pentru proiecte şi activităţi viitoare: 
 
     Programul propus include 7 axe prioritare cu obiective și acțiuni eligibile, după cum urmează: 
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Priorități Obiective specifice  Acțiuni eligibile 

Axa prioritară  1  

-  Continuarea 
investițiilor în Spitale 
regionale: Craiova, 
Cluj, Iași -  faza a II-a 
 
- Construcția și 
dotarea altor spitale 
regionale și a altor 
infrastructuri 
spitalicești noi cu 
impact teritorial major 
* lista spitalelor regionale si a 
altor structuri spitalicesti va fi 
definita in contextul elaborarii 
Strategiei Nationale de 
Sanatate 2021-2027, respectiv a 
finalizarii Masterplanurilor 
Regionale. 

 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

- Construcția și dotarea spitalelor regionale de 
urgență 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

- Implementarea planului de tranziție;  
- Elaborarea și implementarea unui nou model 
de finanțare și gestiune financiară a spitalelor 
regionale; 
- Acțiuni de instituționalizare/ bugetare a 
spitalelor regionale; 
- Acțiuni de operaționalizare; 
-Elaborarea și implementarea planului de 
formare a personalului. 

Axa prioritară  2 
 - Creșterea eficacității 
şi diversificarea 
serviciilor de asistență 
medicală primară, 
comunitară  și a celor 
oferite în regim 
ambulatoriu 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

- Dotarea si/sau modernizarea infrastructurii: 
  - cabinetelor medicilor de familie (inclusiv 
puncte de lucru pentru medicii de familie și 
centre de permanență); 
   - publice a centrelor unde se furnizează servicii 
de de asistență medicală comunitară; 
   - publice în care se furnizează servicii de 
asistență medicală școlară, inclusiv servicii de 
asistență stomatologică. 
- Dotarea/ extinderea/ modernizarea/ 
reabilitarea infrastructurii publice: 
   - unităților sanitare/ altor structuri  publice 
care desfășoară activități medicale de tip 
ambulatoriu; 
   - în scopul reorganizării/ reconversiei unor 
secții din unitățile sanitare cu paturi de acuți în 
paturi de spitalizare de zi concomitent cu măsuri 
de întărire a capacității furnizării serviciilor 
medicale și chirurgicale de tip ambulatoriu. 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 

- Îmbunătățirea accesibilității și eficacității 
asistenței medicale primare şi integrarea cu 
serviciile de asistență medicală comunitară: 
   - dezvoltarea de instrumente de suport;  
   - dezvoltarea competențelor personalului 
implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de 
servicii de asistență medicală primară; 
   - furnizarea de servicii de asistență medicală 
primară, cu accent pe servicii preventive 
acordate persoanelor: din mediul rural, din zone 
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serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

greu accesibile  si dezavantajate socio-
economic/ vulnerabile; 
   - asigurarea distribuţiei teritoriale echitabile a 
serviciilor de asistenţă primară, inclusiv prin 
identificarea şi implementarea de intervenţii 
sustenabile de atragere şi reţinere a medicilor, 
cu participarea financiară a autorităţilor locale. 
 
- Îmbunătățirea accesibilității și eficacității 
serviciilor oferite în regim ambulatoriu: 
   - dezvoltarea de instrumente de suport; 
   - dezvoltarea competențelor personalului 
implicat în furnizarea serviciilor și a paletei de 
servicii de oferite în regim ambulatoriu; 
   - măsuri de întărire a capacității furnizării 
serviciilor medicale și chirurgicale de tip 
ambulatoriu. 
- Îmbunătățirea accesibilității și eficacității 
rețelei de medicină şcolară, inclusiv a celei 
stomatologice, ca parte a asistenţei medicale 
primare adresate copiilor şi tinerilor, atât din 
mediul urban, cât şi din mediul rural: 
    - dezvoltarea de instrumente de suport; 
    - asigurarea de personal suficient din punct de 
vedere numeric și dezvoltarea competențelor; 
   - asigurarea accesului copiilor/ tinerilor la 
servicii de medicina școlară. 

Axa prioritară  3 
 - Servicii de 
recuperare, paliaţie şi 
îngrijiri pe termen lung 
adaptate fenomenului 
demografic de 
îmbătrânire a 
populaţiei şi profilului 
epidemiologic al 
morbidităţii 
 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

Îmbunătățirea accesibilității, a eficacității 
serviciilor de reabilitare/recuperare: 
  - dezvoltarea de instrumente de suport care să 
faciliteze creșterea accesibilității și eficacității 
serviciilor de reabilitare/recuperare. 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

- Dezvoltarea competențelor personalului 
implicat  în furnizarea serviciilor de 
reabilitare/recuperare; 
- Furnizarea de servicii de reabilitare/ 
recuperare, cu accent pe cei: din zona rurală, 
populație dezavantajată socio-economic, 
persoane vulnerabile din punct de vedere 
medical (ex. persoane cu afecțiuni cronice care 
afectează capacitatea funcțională. 
- Îmbunătățirea accesibilității și a eficacității 
serviciilor de îngrijire paliativă, prin: 
   - dezvoltarea de instrumente de suport care să 
faciliteze creșterea accesibilității și eficacității 
serviciilor;  
   - dezvoltarea competențelor personalului 
implicat  în furnizarea de servicii de îngrijire 
paliativă; 
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    - furnizarea de servicii de îngrijire paliativă, cu 
accent pe persoane: din zona rurală, din zone 
greu accesibile, populație dezavantajată socio-
economic/ vulnerabilă. 

Axa prioritară  4  
- Creșterea eficacității 
sectorului medical prin 
investiții în 
infrastructură și 
servicii 
A. Investiții prioritare 
în infrastructură 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

Dotarea/extinderea/construirea/modernizarea 
cladirilor/ infrastructurii pentru: 
   - unitățile sanitare; 
   - rețeaua de genetică medicală (laboratoarele 
de genetică medicală de oncologie, centrele 
regionale de genetică medicală); 
   - serviciile de ambulanță (județene și București 
Ilfov), unitățile sanitare de transplant; 
   - laboratoarele de anatomie patologică, 
toxicologiee, antropologie, genetică medico-
legală. 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție 
socială, inclusiv promovarea 
accesului la protecție socială; 
îmbunătățirea accesibilității, a 
eficacității și a rezilienței 
sistemelor de sănătate și a 
serviciilor de îngrijire pe 
termen lung 

- Dezvoltarea și implementarea de programe de 
screening populațional pe termen mediu și lung 
(ex: afecțiuni cardiovasculare, cancer, boli 
transmisibile, netransmisibile, etc.); 
- Implementarea de programe de schimbare a 
stilului de viață și aplicarea de politici de 
încurajare a unei vieți sănătoase, inclusiv 
implementarea de măsuri de prevenție (inclusiv 
sănătate orală în zone defavorizate sau greu 
accesibile și mintală); 
- Asigurarea accesului universal la diagnostic și 
tratament de calitate, inclusiv la transplant de 
țesuturi și celule, conform standardelor 
internaționale; 
- Diagnostic pre/postnatal al bolilor genetice, de 
consiliere genetică; instituţionalizarea la nivel 
naţional a screening-urilor pentru boli cu 
potenţial de depistare neonatală; 
- Remodelarea circuitelor funcționale ale 
unităților sanitare pentru respectarea normelor 
privind reducerea riscului de transmitere a 
infecțiilor;  
- Remodelarea circuitelor de depozitare și 
transport a deșeurilor medicale în unitățile 
medicale; 
- Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz 
şi/sau procedurilor/ protocoalelor (conform 
necesitaţilor şi standardelor internaţionale/ 
europene); 
- Măsuri de întărire a capacității, inclusiv prin 
asigurarea de personal medical competent și 
compensarea deficitului numeric de personal. 
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Axa prioritară  4  
 - Creșterea eficacității 
sectorului medical prin 
investiții în 
infrastructură și 
servicii 
B.  Investiții în 
structurile relevante în 
domeniul 
supravegherii bolilor 
transmisibile şi de 
gestionare a alertelor 
naţionale şi 
internaţionale la nivel 
central şi local din 
domeniul sănătății 
publice 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

Dotarea/extinderea/modernizarea 
/reabilitarea infrastructurii publice: 
– laboratoare de microbiologie din cadrul 
spitalelor evidențiate ca potențiali beneficiari 
în cadrul documentelor programatice 
naționale; 
– laborator de referința/ laboratoare de lucru 
regionale; 
– altor laboratoare / dotari specifice ex. 
tehnologii inovative de eliminare a infectiilor 
nosocomiale; 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

- Actualizarea ghidurilor, definițiilor de caz 
şi/sau procedurilor/ protocoalelor (conform 
necesitaţilor şi standardelor 
internaţionale/europene); 
- Asigurarea competentelor necesare 
personalului medical si nemedical care va 
lucra cu infrastructura reabilitată; 
- Efectuarea de studii/ analize pentru 
îmbunătățirea supravegherii şi controlului 
infecțiilor nosocomiale,  a bolilor transmisibile, 
etc. 

Axa prioritară  4  
 - Creșterea eficacității 
sectorului medical prin 
investiții în 
infrastructură și 
servicii 
C. Modernizarea 
sistemului național de 
transfuzii, inclusiv a 
infrastrucurii de 
testare a sângelui 
și/sau procesare a 
plasmei 

Asigurarea accesului egal la 
asistență medicală prin 
dezvoltarea infrastructurii, 
inclusiv la asistență medicală 
primară 

Dotarea/extinderea/modernizarea 
/reabilitarea infrastructurii publice: 
- Sistemului național de transfuzii, inclusiv a 
infrastrucurii de testare a sângelui și/sau 
procesare a plasmei 
Ex.: 
- centre de transfuzie sanguină; 
- infrastructura de prelevare, testare a 
sângelui și/sau procesare a plasme. 

Creșterea accesului egal și în 
timp util la servicii de calitate, 
sustenabile și cu prețuri 
accesibile; modernizarea 
sistemelor de protecție socială, 
inclusiv promovarea accesului la 
protecție socială; îmbunătățirea 
accesibilității, a eficacității și a 
rezilienței sistemelor de 
sănătate și a serviciilor de 
îngrijire pe termen lung 

- Îmbunătăţirea cadrului legislativ/ normativ in 
concordanţă cu cerinţele directivelor 
europene in domeniu şi a procedurilor de 
operare/ asistență tehnică pentru definirea 
cadrului strategic de reorganizare și 
optimizare a sistemului național de transfuzii; 
- Definirea instrumentelor de lucru (norme, 
proceduri); 
- Iniţierea procesului de autorizare a 
instituțiilor din sistemul transfuzional conform 
cerinţelor comunitare; 
- Creşterea capacităţii tehnice a resursei 
umane prin asigurarea competentelor 
necesare personalului medical si nemedical 
care va lucra cu infrastructura reabilitată, 
precum și prin dezvoltarea de instrumente și 
metodologii adecvate de pregătire. 
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Axa prioritară  5  
- Abordări inovative în 
cercetarea din 
domeniul medical 

Dezvoltarea capacităților de 
cercetare și inovare și adoptarea 
tehnologiilor avansate 

- Cercetare și inovare prin implementarea de  
soluții SMART în domeniul medical; 
- Programe dedicate cercetării  și/sau utilizării 
clinice: ex. producție de plasmă sau derivate, 
producție de vaccinuri (dezvoltarea 
infrastructurii, modernizarea, reluarea 
producției de vaccin și dezvoltarea de noi 
produse farmaceutice în Institutul Național de 
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară 
„Cantacuzino""); – operațiune de importanță 
strategică 
- Cercetare în domeniul bolilor transmisibile/ 
(ex. combaterea cancerului) ;– operațiune de 
importanță strategică 
- Realizarea unei infrastructuri de cercetare-
dezvoltare în domeniul genomicii. - operațiune 
de importanță strategică 

Axa prioritară  6  
 - Digitalizarea 
sistemului medical 

Fructificarea avantajelor 
digitalizării, în beneficiul 
cetățenilor, al companiilor și al 
guvernelor 

- Refacere și modernizare sistem informatic 
(CNAS); 
- Observatorul național pentru date în 
sănătate; 
- Soluții digitale în infrastructura din sănătate 
(ex.: digitizare internă și externă a instituțiilor 
medicale); 
- Uniformizarea fluxurilor informaționale. 

Axa prioritară  7 
 - Măsuri FSE care 
susțin cercetarea, 
informatizarea în 
sănătate și utilizare 
metode moderne de 
investigare, 
intervenție, tratament 

Promovarea învățării pe tot 
parcursul vieții, în special a 
oportunităților flexibile de 
perfecționare și reconversie 
profesională pentru toți, ținând 
seama de competențele 
digitale, anticipând mai bine 
schimbările și noile cerințe în 
materie de competențe pe baza 
nevoilor pieței muncii, facilitând 
tranzițiile profesionale și 
încurajând mobilitatea 
profesională 

- Măsuri de tip FSE pentru implementarea 
operațiunilor în domeniul cercetării medicale 
la toate nivelurile, inclusiv medicina 
personalizată a cancerului (inclusiv pilotarea 
rezultatelor cercetării); 
- Măsuri de tip FSE pentru implementarea 
operațiunilor care vizează digitalizarea 
sistemului medical; 
- Măsuri de formare/ specializare  - utilizare 
echipamente medicale; 
- Utilizare metode moderne de investigare, 
intervenție, tratament. 

 

b) Gradul în care programul influenţează alte planuri sau programe, inclusiv pe cele care se 
integrează sau care derivă din ele: 
 
Programul Operațional Sănătate 2021-2027 este direct influențat de Strategia Națională de Sanatate 
2021-2027, respectiv de Masterplanurile Regionale în domeniul sănătății. Aceste documente de 
planificare sunt în curs de elaborare, termenul de finalizare fiind finalul acestui an. Lista și 
potențialele amplasamente pentru noi spitale/spitale regionale vor fi stabilite în cadrul acestor 
documente de planificare. 
 
Programul Operaţional Sănătate 2021-2027 nu prezintă conexiune cu alt program operațional pe 
același sector (nu există subordonare ierarhică). Pe de altă parte, pot fi identificate legături 
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orizontale și sinergii cu programe operaționale privind alte sectoare la același nivel: Programul 
Operațional Capital Uman, Programul Operațional Incluziune, Programul Operațional Dezvoltare 
Durabilă, Programul Operațional Creștere Inteligentă și Digitalizare, Programul Operațional 
Regional. 

 
c) Relevanţa programului în/pentru integrarea consideraţiilor de mediu, mai ales din 
perspectiva dezvoltării durabile: 
 
Programul Operațional Sănătate 2021-2027 va avea un impact pozitiv în continuarea implementării 
directivelor europene privind efortul statelor membre de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră, 
cu implicaţii directe asupra consumului social de energie şi de combustibili, şi deci a emisiilor de 
CO2.  
 
Se vor sprijini investiții în producerea şi distribuția energiei provenită din surse regenerabile, 
cogenerare de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, îmbunătăţirea eficienţei 
energetice prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție a energiei electrice şi termice 
cu impact în modificări survenite în consumul social de energie. 
 
d) Problemele de mediu relevante pentru program:  
 
Prin Programul Operațional Sănătate 2021 – 2027 se va putea asigura finanțarea pentru o serie de 
investiții majore în sistemul de sănătate, inclusiv construirea de spitale regionale și spitale noi. 
Aceste tipuri de proiecte se încadrează în categoria celor nominalizate în Anexa nr. 2 la Legea nr. 
292/2018  privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.     
 
Studiile de fezabilitate pentru spitalele regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova au parcurs 
procedurile de evaluare a impactului asupra mediului, proceduri finalizate cu emiterea acordului 
de mediu. Rezultatele acestor evaluări ar putea fi luate în considerare în cadrul evaluării de mediu 
pentru acest program în scopul determinării impactului potențial asupra mediului produs de alte 
spitale/spitale regionale noi. 
                                                       
e) Relevanţa programului pentru implementarea legislaţiei naţionale şi comunitare de mediu:    

Programul Operaţional Sanatate 2021-2027 face obiectul negocierii cu Comisia Europeană și va fi 
implementat în conformitate cu prevederile cadrului strategic comun 2021-2027 şi al 
Regulamentelor fondurilor europene aferente. 
 
În calitate de stat membru UE, România are obligația implementării Tratatului Uniunii Europene 
(inclusiv art. 168 – asigurarea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane) și a întregii legislații 
comunitare în domeniul bolilor transmisibile, inclusiv Decizia nr. 1082/2013/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului privind amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate. 
 
2.Caracteristicile efectelor şi ale zonei posibil a fi afectate: 
a)  Probabilitatea, durata, frecvenţa, natura cumulativă, mărimea și reversibilitatea efectelor:  
 
Proiectele de investiții în construirea de spitale/spitale regionale noi, respectiv modernizarea 
unităților sanitare existente și a infrastructurii de cercetare în domeniul sănătății pot avea impact 
negativ asupra mediului. Aspectele privind natura efectelor negative, caracterul semnificativ, 
durata, frecvența și reversibilitatea acestora vor fi analizate în cadrul raportului de mediu. 

 
b)  Natura transfrontalieră a efectelor:  
Implementarea acestui program este puțin probabil să genereze efecte negative transfrontaliere. 
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c)  Riscul pentru sănătatea umană sau pentru mediu:  
 
Implementarea acestui program va avea efecte pozitive asupra sănătății umane. Impactul asupra 
factorilor de mediu produs de realizarea investițiilor incluse în acest program și măsurile necesare 
pentru prevenirea și atenuarea efectelor negative vor fi analizate în raportul de mediu.  

 
d)  Efectele asupra zonelor sau peisajelor care au statut de protejare recunoscut pe plan 
naţional, comunitar sau internaţional. 
 
Informațiile disponibile în această etapă nu sunt suficiente pentru a stabili dacă implementarea 
acestui program poate genera efecte negative asupra zonelor sau peisajelor protejate. După ce vor 
fi stabilite potențiale amplasamente pentru spitale/spitale regionale noi se va putea lua o decizie 
asupra necesității elaborării unui studiu de evaluare adecvată.  
 
 

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

Secretar de Stat 

 

 

 

 


