
  
 

  

 

 

Nr. înreg. :  

 

Către, 

Ministerul Sănătății  
-Coordonatorul de reforme și investiții pentru Componența 12 – Sănătate- 
 

În atenția Domnului Dr. Alexandru Rogobete, Consilier Ministru 

 

Stimate Domnule Consilier Ministru, 

Referitor la consultarea publică a Planului Național de Redresare și Reziliență – Ghid 

de finanțare pentru COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. 

Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – 

Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS, 

Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală 

a unităților sanitare publice. COD APEL: MS-732 aferent I3.2 și COD APEL: MS-733 

aferent I3.3, în urma consultării cu spitalele din județul Harghita, vă transmitem atașat 

propunerea de modificare pe baza adresei primite din partea Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc. 

 

Cu stimă, 

Bíró Barna Botond             Zonda Erika                        Péli Levente 

Vicepreședinte           Director General                  Director General Adjunct 

 

 

Miercurea Ciuc, 11.11.2022. 
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Consultarea publică a Planului Național de Redresare și Reziliență – Ghid de finanțare 

pentru COMPONENTA: 7 – Transformare digitală, INVESTIȚIA: I3. Realizarea sistemului de 

eHealth și telemedicină, Investiția specifică: I3.2 – Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în 

domeniul sanitar aflate în subordinea MS, Investiția specifică: I3.3 – Investiții în sistemele 

informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice. COD APEL: MS-732 

aferent I3.2 și COD APEL: MS-733 aferent I3.3 

Text inițial 

 

1. Punctul 2.4, Valori maxime 
ale bugetului : 

 

“…..Un proiect va fi compus 
din următoarele categorii: 
 
 
- Stații de lucru individuale 
și echipamente de  
imprimare/scanare/copiere: 
maxim 20% din total buget 
(inclusiv software cu 
utilizarea generală: sistem 
de operare, editare 
documente etc); 
- Rețelistică /server/cloud, 
soluții de digitalizare a 
activității,  
inclusiv cursuri de 
formulare pentru angajați 
(Ex: Sistem informatic 
instituțional/medical 
integrat Interoperabil cu 
sistemele naționale):  
minim 80%” 

Propunere amendament 

 

2. Propunem modificarea 
conținutului punctului 2.4 
Valori maxime ale bugetului, 
astfel :  

“…..Un proiect va fi compus 
din următoarele categorii: 
 
 
- Stații de lucru individuale și 
echipamente de  
imprimare/scanare/copiere: 
maxim 50% din total buget 
(inclusiv software cu utilizarea 
generală: sistem de operare, 
editare documente etc); 
- Rețelistică /server/cloud, 
soluții de digitalizare a 
activității,  
inclusiv cursuri de formulare 
pentru angajați (Ex: Sistem 
informatic 
instituțional/medical integrat 
Interoperabil cu sistemele 
naționale):  
minim 50%” 

 

Justificare 

 

 

 

 

 

 

În cazul Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc, similar cu multe alte spitale din 
țară cu aparatură digitală învechită și 
insuficientă, există o nevoie mai mare de 
modernizarea și extinderea echipamentelor 
existente tip hardware și software. De aceea se 
propune majorarea bugetului alocat 
echipamentelor și împărțirea acestuia în mod 
echivalent între extinderea și dezvoltarea 
echipamentelor și  formarea digitală a 
angajaților. 

 

 

 

 

 

 

https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r
https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r
https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r
https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r
https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r
https://www.ms.ro/noutati/#fd6ed8553r

		2022-11-14T15:35:08+0200
	Levente Peli


		2022-11-14T15:45:26+0200
	Erika Zonda


		2022-11-14T16:16:14+0200
	BARNA-BOTOND BIRO




