
 
Referitor la: Adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3581/18.07.2022, privind transmiterea observațiilor consiliilor județene, Vă transmitem propunerea 

noastră de completare (evidențiată în text cu culoarea albastră): 
 

Nr. 
crt. 

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. 
 

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 
text propus 

1 Art. 4. În cadrul Etapei III pentru selecția investițiilor se vor 

aplica următoarele criterii de ierarhizare: 

(1) ....... 

(2) Criteriul Nr. 2. (Patologie primară): 

a. Cardiologie și chirurgie cardiovasculară: 10 

puncte 

b. Oncologie: 10 puncte 

c. Pediatrie / Neonatologie: 10 puncte 

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. 

Art. 4. În cadrul Etapei III pentru selecția investițiilor se vor aplica 

următoarele criterii de ierarhizare: 

(1) ....... 

(2) Criteriul Nr. 2. (Patologie primară): 

a. Cardiologie și chirurgie cardiovasculară: 10 puncte 

b. Oncologie: 10 puncte 

c. Pediatrie / Neonatologie: 10 puncte 

d. Boli infecțioase: 10 puncte 

e. Psihiatrie: 10 puncte 

f. Neurologie: 10 puncte 

g. Alte patologii: 2 puncte 

Notă: Investițiile care includ mai multe tipuri de 

specialități/patologii primare, enumerate la punctele a – 

g, vor fi punctate o singură dată cu maximum 10 puncte. 

Justificare:  

- propunem introducerea secției/specialității de Neurologie cu 10 

puncte, având în vedere faptul că infrastructura spitalicească 



Nr. 
crt. 

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. 
 

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 
text propus 

necesară acestei specialități atât ca structură cât și ca dotare și 

echipamente medicale trebuiesc în continu modernizate, fapt care 

atrage după sine costuri semnificative. Asigurarea unei infrastructuri 

moderne în cazul Neurologiei este esențială și asigură baza calității 

serviciilor medicale prestate către unui număr de pacienți aflată în 

continuă creștere. 

- propunem acordarea de 2 puncte, în loc de 0 puncte la categoria de 

”Alte patologii”, astfel asigurând o egalitate de șanse pentru toate 

patologiile care urmează a fi incluse în proiectele de finanțare. Astfel 

se asigură o prioritate acelor infrastructuri spitalicești care cuprind 

mai multe specialități/patologii primare, asigurând o 

complementarite ridicată în serviciile medicale. 

2 Criteriul Nr. 6. (Maturitate proiect / etape proiect): 

h. 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 

i. Existența certificatului de urbanism și a avizelor și 

acordurilor necesare în cadrul procedurii de emitere 

a autorizației de construire: 10 puncte 

 

Criteriul Nr. 6. (Maturitate proiect / etape proiect): 

j. 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 

k. Existența certificatului de urbanism sau avizele și acordurilor 

necesare în cadrul procedurii de emitere a autorizației de 

construire: 10 puncte 

 

 


