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LEGE

privind mflintarea Programului „Inovare §i Produc^ie pentru Criza
Coronavirus”

Senatul adopta prezentul proiect de lege

Art.l.- Ministerul Economiei, Energiei §i Mediului de Afaceri implementeaza 

in perioada starii de urgen^a instituite prin Decretul nr. 195/2020 §i in anul ulterior, 
Programul privind stimularea inovarii §i produc^iei pentru combaterea efectelor pe 

care le are raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, denumit in continuare 

Programul „Inovare §i Produclie pentru Criza Coronavirus”, sau Programul.

Art.2.- Prin Programul „Inovare §i Produclie pentru Criza Coronavirus” se 

acorda un ajutor de minimis propunerilor de lupta impotriva pandemiei 
COVID-19, care prezinta solu^ii inovatoare, fie ele tehnologice, organizatorice, 
manageriale sau de adaptare a proceselor industrial, care ar putea fi direct 
implementate pentru a testa, trata §i proteja popula^ia, a sprijini ingrijirea 

pacien^ilor §i protec^ia personalului medical, a monitoriza evolu^ia bolii la nivel 
individual §i social, a contribui la u§urarea constrangerilor din perioada de criza, de 

exemplu prin solutii digitale, sau orice alte aspecte legate de pandemie §i 
efectele ei.

Art.3.- Pot beneficia de Program universitalile acreditate §i institutele de 

cercetare-dezvoltare astfel cum sunt definite de Ordonan^a 57/2002 privind 

cercetarea §tiinlifica §i dezvoltarea tehnologica, fundaliile §i asocia^iile constitute 

conform Ordonan^ei 26/2000 cu privire la asocialii §i fundalii, §i intreprinderile 

mici §i mijlocii astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004.
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Art.4.- Pentru Program se prevede un buget de 15.000.000 lei, in vederea 

finanlarii propunerilor de interes. Ajutorul de minimis este in suma de maxim 

150.000 lei/beneficiar.

Art.5.- Sumele necesare implement^ii Programului se asigura de la bugetul 
de stat in procent de 100% din bugetul Ministerului Economiei, Energiei §i 
Mediului de Afaceri, in cadrul unei scheme de ajutor de minimis asociate acestui 
program.

Art.6.- In procesul de implementare a Programului, se utilizeaza mecanismul 
rambursarii cheltuielilor efectuate §i cel al decontarii cererilor de plata.

Art.7.- in cadrul Programului, se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, 
un avans de pana la 50% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Art.8.- Propuneri de interes includ, dar nu sunt limitate la:
a) Produclia de echipamente de proteclie sau tratamente, cum ar fi 

ma§ti chirurgicale, manu§i, combinezoane, ventilatoare, kituri sau aparate de 

testare, medicamente, vaccinuri, solulii de decontaminare;
b) Managementul distanlei de siguranla intre indivizi;
c) Automatizarea sarcinilor pentru cura^area §i dezinfectarea 

echipamentelor sau a incaperilor;
d) Facilitarea desfa§urarii spitalelor de campanie;
e) Managementul crizelor, structurarea /modularizarea lanlurilor de

ingrijire;
f) Producerea de noi solupi de decontaminare pentru toate tipurile de 

suprafe^e, pentru echipamente mici §i mari, pentru spa^ii de locuit;
g) Detectarea virusului in mediu;
h) Solu^ii digitale pentru nevoile persoanelor aflate in carantina §i 

auto-izolare, cum ar fi consilierea psihologica, acordarea de servicii sociale de la 

distanfa, optimizarea activitafii echipelor de voluntari;
i) Diagnostic rapid §i proceduri de screening masiv;
j) Managementul impactului psihologic individual §i social.
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Art.9.- Etapele necesare m vederea inregistrarii pentru ob^inerea ajutomlui de 

minimis precum §i masurile de natura ajutomlui de minimis vor fi implementate 

prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aproba prin ordin al 
ministmlui pentm Economie, Energie §i Mediul de Afaceri §i se demleaza cu 

respectarea criteriilor stabilite de normele europene §i de legisla^ia na^ionala in 

domeniu.
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Acest proiect de lege se considera adoptat de Senat in forma inifiala, in 

conditiile articolului 75 alineatul (2) teza a Ill-a din Constitutia Romaniei, 
republicata.
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