
  
 

  

 

 

Nr._________/_____.07.2022  

 

Către, 

Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 

În atenția Domnului Sorin Munteanu, director general U.N.C.J.R. 
 

 

Referitor la: Adresa U.N.C.J.R. cu nr. 3581/18.07.2022, privind transmiterea 

propunerilor/observațiilor consiliilor județene, referitor la proiectul de Hotărâre pentru 

aprobarea Metodologiei de prioritizare a investițiilor în infrastructura publică de sănătate 

aferente Componentei 12 – Sănătate, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească 

publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național 

de Redresare și Reziliență. 

 

 

Stimate Domnule Director general, 
 

În baza Adresei U.N.C.J.R. cu nr. 3581/18.07.2022, privind transmiterea observațiilor 

consiliilor județene, Vă transmitem atașat, în format de tabel propunerile noastre, 

evidențiate cu albastru, aferent Investițiilor 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică 

nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național de 

Redresare și Reziliență. 

 

Totodată și prin această cale dorim să aducem în atenția Dvs. și al Ministerului Sănătății 

solicitarea Consiliului Județean Harghita și al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

cu privire la necesitatea rectificării listei ”Componenta C12 – Sănătate. I2.1. Infrastructură 

spitalicească publică nouă - Lista 49 investiții propuse conform Aranjamentelor Operaționale 

PNRR- C2”, prin schimbarea obiectivului aferent județului Harghita cu obiectivul de investiții 

nou propus “Reabilitare secțiilor Oncologie, Gastroenterologie, Neurologie, Medicină internă 

în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”. 

Această solicitare a fost transmisă din nou către Ministerul Sănătății, prin Adresa CJ Harghita 

cu nr. 92951/22.07.2022, prin Anexa nr. 2 -  ”Actualizare stadiu / maturitate proiect de 

investiție în cadrul PNRR, Componenta C12- Sănătate, Investițiile I2.1. Infrastructură 

spitalicească publică nouă și I2.2. Echipamente și aparatură medicală obiectivul de investiții 

sus menționată”.  
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Rămânem în speranța că propunerile formulate, vor fi considerate bine venite și prin 

includerea acestora în Metodologia de prioritizare, putem contribuii la o mai bună 

implementare al Componentei 12, Investițiile 2.1 și 2.2. Infrastructură spitalicească publică 

nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală din cadrul Programului Național de 

Redresare și Reziliență. 
 

 

Vă mulțumim pentru colaborare. 
 

 

Cu stimă, 

 

 

Bíró Barna Botond   Zonda Erika    Péli Levente 

Vicepreședinte   director general   director general adjunct 

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 26.07.2022 
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