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Creșterea siguranței pacienților în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc prin 
investiții în sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii și a depășirii concentrației 

maxime admise de oxigen în atmosferă, extinderea infrastructurii electrice interioare, 
precum și a infrastructurii de fluide medicale 

Cod SMIS 2014+154269 
 
Program: Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 
Axa prioritară 9: Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei 
energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanţare din REACT-EU 
Cod apel: POIM/963/10/1/Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi al 
consecinţelor sale sociale 
Contract de finanțare nr. 1618/18.07.2022 

Beneficiarul Proiectului: Unitatea Administrativ Teritorială județul Harghita lider în cadrul parteneriatului  cu  Spital 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc 

 
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI / SCOPUL PROIECTULUI: 

 

Obiectivul general al proiectului vizează creşterea siguranţei pacienţilor Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, în 
scopul asigurării unui răspuns în timp util şi eficient al sistemului medical public la criza COVID-19, prin extinderea, 
reabilitarea şi modernizarea infrastructurii instalaţiilor de fluide medicale; instalaţiilor de detectare, semnalizare şi 
alarmare incendii şi a instalaţiilor electrice. Datorită vechimii și uzurii instalațiilor din corpurile A și B a Spitalului Județean 
de Urgență Miercurea Ciuc, există un risc de incendiu în aceste corpuri. Instalațiile nu asigură nici cerințele normale 
actuale și nici siguranța în funcționare, motiv pentru care Spitalul nu deține autorizație de funcționare ISU. Pentru a se 
obține autorizația ISU este necesară proiectarea și realizarea măsurilor fundamentale constructive a instalațiilor electrice, 
detectare, semnalizare și alarmare, a instalației de hidranți și a măsurilor pentru limitarea propagării incendiilor. 
 

REZULTATELE AȘTEPTATE / FINALE ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 
 

1. Realizarea a 16 sisteme complete de detectare, semnalizare, alarmare incendii şi detectare, semnalizare şi alarmare a 
depăşirii concentraţiei de oxigen în Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc  
2. Reabilitarea şi modernizarea instalaţiei electrice şi a instalaţiei din cadrul infrastructurii de fluide medicale a Spitalului 
Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc 
 
Valoarea totală a proiectului 14.935.942,57 lei,  din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR – REACT EU 
10.632.051,66 lei 

Data începerii și data finalizării proiectului: 18.07.2022 – 31.12.2023 
 

Proiect finanțat din Fondul European Pentru Dezvoltare Regională prin  
Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020. 

 
Contact: Consiliul Județean Harghita 

Adresa: P-ța Libertății, nr. 5, Mun. Miercurea Ciuc, Județul Harghita, 
Cod poștal 530140 

Telefon/fax: 0266-207700, 0266-207725 
Email: info@judetulharghita.ro 
Web: www.judetulharghita.ro 
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