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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. 2193/04.05.2022, privind consultarea proiectului 

Ordonanței de urgență a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS) 

 

 

Stimate Domnule Director General, 

 

Referitor la adresa Dvs. nr. 2193/04.05.2022, privind consultarea proiectului 

Ordonanței de urgență a Guvernului privind înfiinţarea, organizarea și funcționarea 

Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), vă 

transmitem punctul de vedere al Consiliului Județean Harghita, instituția în 

administrarea căruia funcționează Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc: 

Având în vedere proiectele majore de dezvoltare infrastructurală care se vor desfășura 

în următorii ani la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, suntem direct afectați 

de lipsa de personal de specialitate care să gestioneze și să supravegheze 

implementarea proiectelor de investiții în infrastructura spitalicească publică, din cadrul 

spitalelor din administrarea Consiliului Județean Harghita. De aceea și pentru că 

Ordonanța de urgentă discutată nu delimitează în mod clar rolul și atribuțiile Consiliilor 

Județene și a Consiliilor Locale în inițierea, elaborarea și implementarea investițiilor, 

privind infrastructura de sănătate care aparțin Spitalelor de Urgență Județene, Spitalelor 

Municipale și Orășenești, respectiv infrastructurile de tip ambulatoriu, propunem ca 

bugetul dedicat înființării și funcționării unei agenții care se va ocupa preponderent doar  
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de proiectele celor trei spitale regionale de urgență Iași, Cluj și Craiova, să se aloce 

personalului propriu de specialitate ale spitalelor regionale, județene și orășenești, și 

creării unor condiții salariale care să facă posibilă atragerea de specialiști care să aibă 

un nivel de salarizare corespunzător studiilor și responsabilităților asumate în echipele 

locale și care să coordoneze și să supervizeze local implementarea proiectelor proprii de 

dezvoltare infrastructurală spitalicească.  

 

 

Vă mulțumim! 

 

 

Borboly Csaba                Bíró Barna Botond   

   Președinte                      Vicepreședinte     

 

 

 

 

 

 

 

Miercurea Ciuc, 10.05.2022 
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