
Metodologia de finanțare a diferitelor programe de formare/participare la seminarii și 
conferințe în domeniul sănătății ale medicilor și asistenților medicali al Spitalului 

Județean de Urgență Miercurea Ciuc  
 
 

1. Pe baza acestei metodologii secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc pot solicita finanțare pentru participarea la diferite programe de formare,  
seminarii și conferințe în domeniul sănătății. 
 

2. Secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc vor solicita finanțarea  
pentru participarea la diferite programe de formare,  seminarii și conferințe în 
domeniul sănătății, cu cel puțin 3o de zile înaintea derulării acestora, prin 
completarea și depunerea către managerul spitalului și către Consiliul Județean 
Harghita a Formularului de solicitare, conform Anexei nr. 1 la prezenta 
metodologie, care va cuprinde următoarele informaţii referitoare la 
program/eveniment: titlul, perioada de desfăşurare, descrierea succintă, bugetul, 
suma solicitată, rezultatele împreună cu indicatorii pentru măsurarea 
rezultatelor, precum şi beneficiarii.  

 
3. (1) Pe baza Formularului de solicitare primit de la secțiile Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc, managerul spitalului înaintează solicitarea Comitetului 
director spre aprobare.  

 
(2) În cadrul ședinței Comitetului director va analiza: 

a. fundamentarea necesității și legalității finanțării de către Spitalul 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc a solicitării respective; 

b. existența fondurilor necesare finanțării solicitării respective în bugetul 
de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc; 

c. mărimea sumei alocate spre finanțare pentru solicitarea respectivă; 
 

4. În cazul avizului favorabil al finanțării din partea Comitetului director managerul 
spitalului prezintă spre avizare documentația de la punctul precedent Consiliului 
de administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. 
 

5. În cazul în care primește aviz favorabil din partea Consiliului de administrație, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc va finanța solicitarea respectivă din 
bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului; 
 



6. În cazul în care spitalul nu dispune de fondurile necesare finanțării participării la 
programul de formare/ seminarul/ conferința respectivă, însă consideră că 
finanțarea acestuia este indicată și justificată, va solicita de la Consiliul Județean 
Harghita alocarea în bugetul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc a 
sumei necesare finanțării acestuia, elaborând cererea de suplimentare a 
bugetului spitalului, anexând Formularul de solicitare și o Notă justificativă prin 
care, motivând necesitatea participării la programul de formare/ seminarul/ 
conferința respectivă, propune finanțarea acestuia și indică cuantumul sumei de 
finanțare.  
 

7. După finalizarea programului/evenimentului, secția organizatoare va întocmi un 
Raport final privind derularea programului de formare/ seminarului/ conferinței.  
 

8. Solicitările pentru participarea la programele de formare, la seminarii și 
conferințe în domeniul sănătății ale medicilor și asistenților medicali al Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc vor fi puse pe ordinea de zi a ședințelor 
Consiliului de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, de 
fiecare dată când astfel de cereri vor exista.  


