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FINANȚAREA  POLITICII DE COEZIUNE A UE IN SPRIJINUL SECTORULUI SĂNĂTĂȚII, 
AJUTAND ECONOMIA ȘI PROTEJAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
  
În perioada 2014-2020, Uniunea Europeana investește în România 30,3 miliarde EUR prin intermediul 
politicii de coeziune.

Datorită Inițiativei de Investitii privind raspunsul impotriva coronavirusului, peste 900 de milioane EUR în 
total sunt în prezent mobilizate în cadrul fondurilor politicii de coeziune pentru a face față crizei actuale și 
efectelor acesteia în România.

Câteva exemple:
SECTORUL SĂNĂTĂȚII:
• Mai mult de 350 de milioane EUR din fondurile Uniunii Europene (FEDR) sunt mobilizate 
pentru achiziționarea de echipamente individuale de protecție, de teste și de ventilatoare 
pentru 144 de centre de sănătate publică, de instalații de decontaminare și de sprijin pentru 
tratarea pacienților cu COVID-19, precum și pentru achiziționarea produselor de igienă 
pentru grupurile vulnerabile.
• O sumă suplimentară de 69 milioane EUR a fost alocată prin intermediul proiectului Viziune 
2020, gestionat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al României, pentru 
achiziționarea de echipamente și materiale de pregătire pentru situații de urgență care ar 
trebui să ajute țara să anticipeze, să atenueze și să reacționeze în situații de urgență.

ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII
• 550 de milioane EUR în cadrul FEDR au fost mobilizate pentru sprijin financiar pentru 
121.000 de întreprinderi mici și mijlocii prin furnizarea de capital circulant și capital pentru 
investiții productive.

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
• Prin furnizarea a peste 450 milioane EUR (FSE), fondurile Uniunii Europene au contribuit 
financiar la sprijinirea și motivarea forței de muncă române pe întreaga durată a acestei 
crize, variind de la plăți suplimentare pentru medici și personal medical  (120 milioane 
EUR) la plăți pentru asistenți sociali (30 milioane EUR) și subvenții pentru lucrători în șomaj 
tehnic (300 milioane EUR).
• Alte 130 de milioane EUR au fost angajate prin intermediul FEAD, pentru furnizarea de 
pachete de produse alimentare și de produse de igienă categoriilor dezavantajate ale 
populației.



ALTE PROIECTE DE POLITICĂ DE COEZIUNE DIN ROMÂNIA LEGATE DE SERVICII DE 
SĂNĂTATE MAI BUNE ȘI MAI ACCESIBILE :

Pandemia actuală a demonstrat importanța investițiilor în infrastructuri medicale moderne și eficiente, 
care vor asigura accesul la servicii medicale de înaltă calitate.

În perioada 2014-2020, politica de coeziune investește în total 455 de milioane EUR în sectorul 
sănătății din România, cu scopul de a-i îmbunătăți rezistența în fața unor provocări, precum cea 
actuală. Aceasta include:

 
  - 141 milioane EUR pentru construcția și echiparea a trei noi spitale regionale de urgență în Iași, 
Cluj și Craiova (Faza I);

  
 - Reabilitarea spitalului județean Tulcea, ca parte a ITI Delta Dunării;

 
 - Reabilitarea, renovarea și modernizarea ambulatoriilor în spitalele municipale și județene;

 - Construcția și/sau reabilitarea a 35 departamente de urgență (la nivelul îngrijirii medicale);
 
 
 - Livrarea a 1.140 ambulanțe până în 2023.


