
 

 

Nr.________/28.08.2020 
 
Către:  
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII,  
Strada Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşti 
Tel/Fax: 021 3072 500/021 3072 600 
 
În atenția  
Domnului Nelu TĂTARU, Ministrul Sănătății 
 
Referitor la: Sprijinirea indentificării resurselor financiare, acordarea unui suport tehnic din 
partea Ministerului Sănătății necesar realizării obiectivelor de investiții aflate în diferite faze 
de derulare și de proiectare, având ca obiectiv creșterea gradului de calitate și deversificare 
serviciilor medicale prestate către populație de către Spitalul Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc. 
 
Stimate Domnule Ministru, 

 
Înainte de toate, dorim să vă aducem în atenția Dvs. faptul că Spitalul Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc este o unitate sanitară publică cu profil de urgență, cu secții și 
departamente de spitalizare continuă și de zi, respectiv ambulatorii de specialitate 
integrate,  instuție care funcționează în subordinea Consiliului Județean Harghita. 

Obiectivul principal al Managementului și al personalului sanitar și nu numai este 
asigurarea unor servicii medicale de calitate, centrate pe pacient, și considerăm misiunea 
noastră împlinirea sloganului ”Calitate înainte de toate!”    

Pe lângă servicii medicale de calitate se dorește asigurarea servicii medicale cât mai 
diversificată pe cât mai multe specialități atât locuitorilor oraşului Miercurea Ciuc, al 
judeţului Harghita și locuitorilor judeţelor limitrofe.  

Obiectivul principal poate fi realizat numai printr-un personal medical specializate, 
astfel numărul medicilor din spitalul nostru a crescut continuu în ultimii ani, lărgindu-se 
numărul specializărilor. În momentul actual lucrează în instituție 162 medici, 579 asistenți 
medicali, ajutați de un număr de 341 personal auxiliar sanitar. 



 Astfel încrederea locuitorilor față de instituție este în creștere, numărul pacienților 
este mai mare de la an la an: în anul 2018 am avut 24 976 pacienți, iar în anul 2019 acest 
număr a crescut la 26 070. Crește semnificativ și numărul pacienților tratați în spitalizarea de 
zi, precum și numărul pacienților primiți în ambulatoriile de specialitate: în anul trecut am 
avut 18 701 pacienți internați în spitalizare de zi și 75 138 pacienți au apelat la specialiștii 
noștri în cadrul ambulatoriilor de specialitate.          
 Prin susținerea din partea Ministerului Sănătății, sprijin pe care dorim să Vă 
mulțumim și pe această cale, conducerea spitalului și al consiliului județean depun eforturi 
semnificative în scopul îmbunătățirii în continuu a dotărilor prin achiziționarea de aparate 
moderne de diagnosticare și tratament pentru cabinete, secții și în blocul operator. În anul 
2019 am avut șansa să achiziționăm echipament valoros, de exemplu un C.T. de mare 
performanță, litotritor, aparat roentgen mobil, ecografe și aparat de rezonanță magnetică 
nucleară.  Suntem convinși că eforturile privind dezvoltarea instituției noastre trebuie să 
continue, iar pentru a garanta această perspectivă, am depus documentația pentru a 
deveni spital de categoria a II-a. 

Pentru a asigura infrastructură corespunzătoare îngrijirii pacienților împreună cu 
instituția în a cărui subordine funcționează spitalul, Consiliul Județean Harghita, avem a 
serie de proiecte de investiții în derulare.  
Sunt mai multe proiecte depuse la Compania Națională de Investiții (C.N.I.), pentru 
abrobarea finanțării pentru obiectivele de investiții al căror documenații le regăsiți anexat 
la prezenta și pe care dorim să aducem în atenția Dvs.: 

 Extinderea, modernizarea și dotarea Unității de Primiri Urgențe al Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc; 

 Realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli Infecțioase; 
 Amenajare Ambulatoriu la parter si etaj 1 al clădirii Policlinicii din Miercurea Ciuc; 
 Reabilitarea și modernizarea Centrului de sănătate Sânmartin;  
 Consolidarea corp A și B al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc; 
 Extindere Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc (corp nou S+D+P+4E);     

În contextul pandemiei de coronavirus Unitatea de Primiri Urgențe al Spitalului depune un 
efort mare în fiecare zi pentru a răspunde nevoilor: spitalele municipale din zonă fiind 
declarate spitale suport, aici primim și gestionăm majoritatea cazurilor de urgență din județ. 
Modernizarea și extinderea acestei unități ar însemna o îngrijire medicală mai de calitate și 
reacție mai promptă în rezolvarea cazurilor.    

   Astfel realizarea unei clădiri noi pentru secțiile Pneumologie și Boli Infecțioase 
este vitală din punctul de vedere al funcționării spitalului: aceste secții – momentan 
atribuite îngrijirii pacienților COVID-19 – funcționează într-o clădire veche de două sute de 
ani și retrocedată proprietarilor de drept.  

Amenajarea ambulatoriului în clădirea Policlinicii este importantă din punctul de 
vedere al creșterii nivelului actului medical, numărul mare de pacienți care apelează la 



specialiștii spitalului trebuie să fie primiți și examinați, tratați în condiții bune, clădire actuală 
fiind într-o stare care necesită modernizare. 

Consolidarea corpului A și B al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc este 
importantă pentru a asigura desfășurarea activității instituției în condiții bune și de 
siguranță maximă. Clădirile menționate au fost  ridicate în 1974 pe baza unor proiecte tip, 
acum încadrându-se în clasa de risc seismic RsII.  

Pentru a putea face față nevoilor crescute și a putea asigura servicii medicale de 
calitate, este nevoie de mai multe spații pentru secțiile spitalului decât cele oferite de 
clădirea principală actuală. Totodată se dorește ca toate secțiile externe ale spitalului, care 
funcționează în clădiri vechi de sute de ani și retrocedate, să fie centrate în jurul clădirii 
centrale actuale. Pentru realizarea acestui obiectiv am depus la CNI proiectul Extindere 
Spital Județean de Urgență Miercurea Ciuc (corp nou S+D+P+4E).      
 
Aceste Proiecte sunt toate indispensabile pentru dezvoltarea spitalului din Miercurea Ciuc și 
pentru a răspunde nevoilor în creștere din parte populației județului și a locuitorilor din 
județele limitrofe, provocări care pentru sistemul sanitar, în următorii 5 – 10 ani devin în ce 
în ce mai complexe. 
Suntem conștienți că aceste obiective de investiții nu pot fi realizate numai din resursele 
financiare și umane de la nivel local ci numai printr-un sprijin continu în primul rând din 
partea Ministerului Sănătății și al doilea rând printr-un sprijin din partea instițiilor centrale, 
astfel Domnule Ministru, prin prezenta Vă rugăm să ne susțineți în continuare și să 
depunem un efort comun pentru crearea unei infrastructuri medicale moderne și  
asigurarea unor servicii medicale de calitate. 
  
Rămânem în speranța unei conlucrări fructuoase în scopul atingerii obiectivelor propuse. 
 
Cu deosebită considerație 
 
 
 
Borboly Csaba      Konrád Judit 
Președinte       Manager  
 
 
 
Miercurea Ciuc, 28.08.2020 
 
 
 


