
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAfILOR SENATUL 

LEGE 
privind înfiinţarea Programului „Inovare şi Producfie pentru Criza Coronavirus" 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

Art. 1. - Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri implementează în perioada 
stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 şi în anul ulterior, Programul privind 
stimularea inovării şi producţiei pentru combaterea efectelor pe care le are răspândirea 
coronavirusului SARS-CoV-2, denumit in continuare Programul „Inovare şi Producţie pentru 
Criza Coronavirus", sau Programul. 

Art. 2. - Prin Programul „Inovare şi Producţie pentru Criza Coronavirus" se acordă un ajutor de 
m;nirms propunerilor de luptă împotriva pandemiei COVID-19; care prezintă soluţii inovatoare, 
Be ele tebnologice, organizatorice, manageriale sau de adaptare a proceselor industriale, care ar 
putea fi direct implementate pentru a testa, trata şi proteja populaţia, a sprijini îngrijirea 
păcienţilor şi protecţia personalului medical, a monitoriza evoluţia bolii la nivel individual şi 
social, a contribui la uşurarea constrângerilor din perioada de criză, de exemplu prin soluţii 
digitale, sau once alte aspecte legate de pandemic şi efectele ei. 

Art. 3.- Pot beneficia de Program universităţile acreditate şi institutele de cercetare-dezvoltare 
astfel cum sunt definite de Ordonanţa 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea 
tebnologică, fundaţiile şi asociaţiile constituite conform Ordonanţei 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, şi intreprinderile mici şi mijlocii astfel cum sunt defmite de Legea nr. 
346/2004. 

Art. 4. - Pentru Program se prevede un buget de 15.000.000 lei, în vederea finanţării 
propunerilor de interes. Ajutorul de minimis este în sumă de maxim 150.000 lei/beneficiar. 



Art. 5. - Sumele necesare implementării Programului se asigură de la bugetul de stat în procent 
de 100% din bugetul Ministerului Bconomiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, in cadrul unei 
scheme de ajutor de minimis asociate acestui program. 

Art. 6. - În procesul de implementare a Programului, se utilizează mecanismul rambursării 

cheltuielilor efectuate şi cel al decontării cererilor de plată. 

Art. 7. - În cadrul Programului, se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până 

la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate. 

Art. 8. - Propuneri de interes includ, dar nu sunt im itate la: 

a) Producţia de echipamente de protecţie sau tratamente, cum ar fi măşti chirurgicale, 
mănuşi, combinezoane, ventilatoare, kituri sau aparate de testare, medicamente, 
vaccinuri, soluţii de decontaminare; 

b) Managementul distanţei de siguranţă între indivizi; 

c) Automatizarea sarcinilor pentru curăţarea şi dezinfectarea echipamentelor sau a 
încăperilor; 

d) Facilitarea destăşurării spitalelor de campanie; . 

e) Managementul crizelor, structurarea /modularizarea lanţurilor de ingrijire; 

f) Producerea de noi soluţii de decontaminare pentru toate tipurile de suprafeţe, pentru 
echipamente mici şi man, pentru spaţii de locuit; 

g) Detectarea virusului in mediu; 

h) Solupi digitale pentru nevoile persoanelor aflate in carantină şi auto-izolare, cum ar fi 
consilierea psihologică, acordarea de servicii sociale de la distanţă, optimizarea 
activităţii echipelor de voluntari; 

i) Diagnostic rapid şi proceduri de screening masiv; 

j) Managementul impactului psihologic individual şi social. 

Art. 9. - Etapele necesare in vederea înregistrării pentru ob#inerea ajutorului de minimis precum 
şi măsurile de natura ajutorului de minimis vor fr implementate prin intermediul unei scheme 
de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru Economic, Energie şi 

Mediul de Afaceri şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de 
legislaţia naţională in domeniu. 



Această lege a fast adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 
aim . (1) şi ale art. 76 al/n. (2) din Constitujia României, republicată. 
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