
 
 
 
 
 

ACTUALIZARE FIȘĂ DE INVESTIȚII 

Planul Național de Redresare și Reziliență 

Componenta C12 – Sănătate 

Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice 

I2.1 și I2.2. Infrastructură spitalicească publică nouă, incluzând echipamentele și aparatura medicală aferente 

 

Denumire obiectiv de 
investiții 

“Reabilitare secțiilor Oncologie, Gastroenterologie, Neurologie, 
Medicină internă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc” 

Localitate Miercurea Ciuc, str. Dénes László, nr. 2 

Județ Harghita 

Persoană de 
contact/Responsabil proiect  

Szász Beáta Katalin 

Descriere obiectiv 

Având în vedere rectificarea solicitată în Anexa 1 (Lista 49 investiții 
propuse conform Aranjamentelor Operaționale PNRR- C2), 
propunem spre finanțare “Reabilitare secțiilor Oncologie, 
Gastroenterologie, Neurologie, Medicină internă în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc”. 
 

Studiu de fezabilitate (SF) 
finalizat 

 DA x NU  Altă situație vă rugăm precizați 

Studiu de fezabilitate (SF) în 
curs de finalizare 

 DA x NU  
Estimare 
termen de 
finalizare: 

Vă rugăm introduceți 
termen estimat pentru 
finalizarea studiului de 
fezabilitate (lună/an) 

Proiect tehnic (PT) finalizat  DA x NU  Altă situație vă rugăm precizați 

Documentație de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție 
(DALI) 

x DA  NU  Altă situație 
Există DALI-uri 
recepționate.  

Bugetul total al obiectivului 
de investiții (Euro fără TVA) 
din care: 

6.999.923,00 

1. Buget 
construcție/montaj 
instalații (energie 
electrică, gaze 
medicinale etc) 

3.726.897,90 

2. Buget echipamente / 
dotare, din care: 

1.553.934,40 

3. Buget echipamente IT/ 
digitalizare 

0,00 

4. Buget Proiect Tehnic 
(PT) 

102.483,00 

5. Buget alte cheltuieli 
(autorizații etc) 

69.542,00 

Obiectivul de investiții 
respectă cerințele de 
eficiență energetică aproape 
zero (NZEB), conform 
legislației naționale în 
vigoare 

x DA  NU  Altă situație 40 % 



 
 
 
 
 

Durată totală estimată 
pentru finalizarea 
obiectivului de investiții 
(luni), din care: 

47  

Durată estimată pentru 
derularea procedurii de 
licitație/achiziție publică (PT 
sau PT și excuție) (luni) 

4 

Durată estimată pentru 
finalizarea proiectului tehnic 
(luni) 

18 

Durată estimată pentru 
finalizarea construcției (luni) 

47 

Durată estimată pentru 
finalizarea dotării (luni) 

5 

Număr paturi spitalizare 
continuă din cadrul 
investiției, din care: 

165 

Număr paturi Terapie Intensivă 0 

Număr paturi secție 
chirurgicală (vă rugam 
specificați specialitatea) 

0 

Număr paturi secție medicală:  

Total:165 
     -Medicină internă: 70 
    -Gastroenterologie: 25 
    -Oncologie: 30 
    -Neurologie: 40  

Număr paturi spitalizare de 
zi  

total: 46, din care  
- 20 pentru medicină internă, gastroenterologie și neurologie, 
- 6 paturi de oncologie  

Număr paturi dotate cu 
echipamente IT 

 

Număr săli de operație 7 

Din totalul de paturi propuse 
în cadrul investiției, vă 
rugăm specificați: 

 

1. Nr. de paturi nou 
înființate 

0 

2. Nr. de paturi preluate 
dintr-o structură 
existentă (vă rugăm 
specificați strucura 
sanitară din care 
sunt preluate 
paturile) 

165 (Structura sanitară a SJU MCIUC, aprobat prin Avizul sanitar nr. 
49 din data de 09.03.2022 pentru modificări în structura 
organizatorica al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc) 

Alte observații 
 
 

 

Completat de: 

Nume, prenume: Szász Beáta Katalin 

 

Data: 23.09.2022 
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