
 
 

 

       Număr:_________/________.06.2022 
 
Către,  
Ministerul Sănătății 
 
În atenția: Domnului Ministru Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA 

       Domnului As. Univ. Dr. Alexandru ROGOBETE, Consilier Ministru 
 
 
Referitor la: Componenta C12-Sănătate, I2.1. Infrastructură spitalicească publică nouă, Lista 
49 inves�ții propuse conform Aranjamentelor Operaționale PNRR-C12 
 
 
S�mate Domnule Ministru, 
S�mare Domnule Consilier, 
 
În cadrul procesului de elaborare al Planului Național de Redresare și Reziliență, la Componenta 
C12-Sănătate, I2.1., au fost transmise din partea Consiliului Județean Harghita și al Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc mai multe propuneri de inves�ții în infrastructura de 
sănătate existentă și  în dotări și echipamente medicale.   
Pentru aceste propuneri au fost întocmite Fișe de proiecte și transmise către Ministerul 
Sănătății prin următoarele documente de înaintare: 

- Adresa Consiliul județean Harghita cu nr. 45859/12.05.2021; 
- Adresa Consiliul județean Harghita cu nr. 68484/24.11.2021; 
- Adresa Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu nr. 3739/02.03.2022; 
- Adresa Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu nr. ad 4700/25.03.2022; 
- Adresa Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc cu nr. ad 8033/10.05.2022. 

 
Dorim să evidențiem faptul că prin Adresele cu nr.  ad 4700/25.03.2022 și ad 8033/10.05.2022, 
transmise ca răspunsul la adresele Dvs. cu nr. 4443/16.03.2022 și cu nr. 7648/09.05.2021, prin 
care ne-ați solicitat transmiterea de informații actualizate în vederea stabilirii listei proiectelor 
prioritare eligibile pentru finanțare prin PNRR, ins�tuțiile noastre au solicitat rec�ficarea listei 
proiectelor prioritare prin înlocuirea inves�ției cu �tlul “Realizarea unei clădiri noi pentru 
secțiile Pneumologie și Boli Infecțioase”, prin introducerea unei noi inves�ții din propunerile de 
proiecte înaintate de către UAT Harghita prin Consiliul Județean Harghita, respec�v de către 
Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc. 
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Prin prezenta Vă rugăm respectuos, să ne comunicați Lista de inves�ții prioritare reactualizată 
și pași necesari pentru transmiterea documentelor și informațiilor necesare includerii inves�ției 
selectate ca eligibil și ca proiect prioritar în cadrul Componentei C12-Sănătate, I2.1. 
Infrastructură spitalicească publică nouă.  
 
Având în vedere faptul că Planul Național de Redresare și Reziliență este cel mai important 
program din punct de vedere al accesării fondurilor nerambursabile necesare realizării 
inves�țiilor majore în domeniul dezvoltării infrastructurii sanitare, sub coordonarea 
specialiș�lor din cadrul Ministerului Sănătății, dorim să pregă�m documentele necesare 
accesării fondurilor de finanțare disponibile. 
 
 
 
Rămânem în speranța unui răspuns favorabil din partea ins�tuției Dvs.!  
 
 
Cu deosebită considerație,  
 
 

Borboly Csaba,  Dr. Konrád Judit 
Președinte  Manager a SJU MCIUC 

        
 
 
 
 
 
Miercurea Ciuc, 13.06.2022. 
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