Direcţia Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional

Corrigendum nr. 2 la INSTRUCŢIUNEA
Către solicitanţii de finanţare
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de
intervenţie 3.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii
serviciilor de sănătate

Prin prezentul corrigendum, articolele 5 şi 6 ale Instrucţiunii către solicitanţii de
finanţare pentru domeniul major de intervenţie 3.1. se modifică după cum
urmează:

(5) Pentru proiectele depuse pentru finanţare în cadrul domeniului major de
intervenţie 3.1 al Programului Operaţional Regional până la data de 8 august 2008,
procesul de evaluare şi selecţie va fi suspendat până la data de 15 octombrie
2008, în vederea finalizării de către Ministerul Sănătăţii Publice a procesului de
evaluare a studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de
intervenţii.
(6) Procesul de evaluare şi selecţie va fi reluat în data de 16 octombrie 2008
pentru acele cereri de finanţare ale căror studii de fezabilitate/documentaţii de
avizare a lucrărilor de intervenţii au primit avizul Ministerului Sănătăţii Publice, din
etapa în care se aflau în momentul suspendării.
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Anexa
PROCEDURA
Pentru emiterea avizului tehnico-economic al Ministerului Sănătăţii Publice
pentru obiectivele de investiţii care vizează reabilitarea/ modernizarea/
echiparea spitalelor judeţene de urgenţă şi a ambulatoriilor care pot fi
finanţate prin Programul Operaţional Regional

Solicitanţii de finanţare în cadrul Programului operaţional Regional, axa prioritară
3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, domeniul major de intervenţie 3.1
Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, vor
solicita emiterea avizului tehnico-economico al Ministerul Sănătăţii Publice.
Avizarea se realizează pe baza documentaţiei proiectului – studiu de fezabilitate
(documentaţie de avizare a lucrărilor d eintervenţii). Documentaţia se depune,
de către solicitant, la Registratura Ministerului Sănătăţii Publice (Intr. Cristian
Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti).
Analiza documentaţiei şi emiterea/ neacordarea avizului revine Comisiei TehnicoEconomice a Ministerului Sănătăţii Publice de avizare a studiilor de fezabilitate
pentru lucrările de intervenţii în domeniul sanitar finanţate prin Programul
Operaţional Regional. Comisia este constituită din preşedinte şi membri: specialişti
în domeniul construcţiilor (arhitecţi, ingineri constructori, ingineri instalatoriu,
economişti), precum şi din directorul sau locţiitorul Direcţiei Logistică,
Administrativ, Relaţii Publice şi Mass-Media, al direcţiei Generale Politici, Strategii
şi Managementul Calităţii în Sănătate, al Direcţiei Generale Buget şi Credite
Externe, precum şi şeful sau locţiitorul Unităţii de Implementare şi Coordonare
Programe.
Secretariatul Comisiei este asigurat de Unitatea de Implementare şi Coordonare
Programe / Direcţia Logistică, Administrativ, Relaţii Publice şi Mass-Media.
Documentaţia va fi analizată în cadrul Comisiei şi va fi comunicat răspunsul sub
forma avizului tehnico-economic, sau a respingerii documentaţiei în termenele
prevăzute prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1006/2008 modificat şi
completat prin Ordinul nr. 1259/2008. Analiza documentaţiei se va realiza pe
baza nor grile de evaluare care vor fi făcute publice de Ministerul Sănătăţii Publice.
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