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Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în  
transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi  

tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19  
Cod MySMIS 152228  

 
 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a semnat în data de 17.11.2021 un Contract de 
finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Scopul acestui proiect 
este acela de a susține personalul din sănătate implicat direct, pe perioada stării de urgență, 
în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu 
SARS CoV-2, cu scopul asigurării serviciilor medicale orientate către prevenția, 
diagnosticarea și tratamentul infecțiilor noului coronavirus.   
Prin acest proiect se vor rambursa cheltuielile efectuate cu plata stimulentelor de risc în 
cuantum de 2.500 lei brut pe lună, care au fost acordate pe perioada stării de urgență pentru 
personalul de specialitate medico - sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de 
specialitate din structurile paraclinice, medico-sanitare și personalul paramedical, 
personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, 
laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de 
specialitate şi cabinetele stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestor 
cabinete, laboratoare şi ambulatorii de specialitate, precum şi din farmaciile comunitare, 
furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au 
activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi 
suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-
19 în urma activităţii desfăşurate  implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, 
diagnosticarea şi tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID 19.  
Valoarea totală a proiectului este de 232.133.350 lei, iar valoarea finanţării nerambursabile  
de 232.133.350 lei, echivalentă cu 100% din valoarea totală eligibilă aprobată reprezintă  
finanțarea nerambursabilă acordată de Organismul Intermediar Regional pentru Programul 
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Bucureşti Ilfov. 
Perioada de desfăşurare a proiectului este 17.11.2021-16.11.2022.  
Informații suplimentare: Bianca Nicoleta Feraru, manager proiect - Casa Națională de 
Asigurări de Sănătate, Sector 3, București, Calea Călărașilor nr.248, bl. S19, sector 3, telefon 
+40 372309251, adresă e-mail: bianca.feraru@casan.ro . 
 

 


