
Metodologia de finanțare a diferitelor programe/evenimente 
județene/regionale/naționale/internaționale din domeniul sănătății ale secțiilor 

Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc  
 
 

1. Pe baza acestei metodologii secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea 
Ciuc pot solicita finanțare pentru derularea diferitelor programe/evenimente 
județene/regionale/naționale/internaționale din domeniul sănătății. 
 

2. Secțiile Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc vor solicita finanțarea  
diferitelor programe/evenimente județene/regionale/naționale/internaționale 
din domeniul sănătății, cu cel puțin 3o de zile înaintea derulării acestora, prin 
completarea și depunerea către managerul spitalului a Formularului de solicitare, 
conform Anexei nr. 1 la prezenta metodologie, care va cuprinde următoarele 
informaţii referitoare la program/eveniment: titlul, perioada de desfăşurare, 
descrierea succintă, bugetul, suma solicitată, rezultatele împreună cu indicatorii 
pentru măsurarea rezultatelor, precum şi beneficiarii programului.  

 
3. (1) Pe baza Formularului de solicitare primit de la secțiile Spitalului Județean de 

Urgență Miercurea Ciuc, managerul spitalului înaintează solicitarea Comitetului 
director spre aprobare.  

 
(2) În cadrul ședinței Comitetului director se va analiza: 

a. fundamentarea necesității și legalității finanțării de către Spitalul 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc a programului/evenimentului 
respectiv; 

b. existența fondurilor necesare finanțării programului/evenimentului 
respectiv în bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de 
Urgență Miercurea Ciuc; 

c. mărimea sumei alocate spre finanțare pentru programul/evenimentul 
respectiv; 
 

4. În cazul avizului favorabil al finanțării din partea Comitetului director managerul 
spitalului prezintă spre avizare documentația de la punctul precedent Consiliului 
de administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc. 
 

5. În cazul în care primește aviz favorabil din partea Consiliului de administrație, 
Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc va finanța programul/evenimentul 
respectiv din bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului; 
 



6. În cazul în care spitalul nu dispune de fondurile necesare finanțării 
programului/evenimentului respectiv, însă consideră că finanțarea 
programului/evenimentului respectiv este indicată și justificată, va solicita de la 
Consiliul Județean Harghita alocarea în bugetul Spitalului Județean de Urgență 
Miercurea Ciuc a sumei necesare finanțării programului/evenimentului respectiv 
elaborând cererea de suplimentare a bugetului spitalului, anexând Formularul de 
solicitare și o Notă justificativă prin care, motivând necesitatea organizării 
programului/evenimentului, propune finanțarea acestuia, respectiv indică 
cuantumul sumei de finanțare.  
 

7. În vederea promovării corespunzătoare a programelor/evenimentelor sus 
menționate, se vor respecta următoarele condiţii: 
 
a. Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc va prezenta numele și logoul 
Consiliului Județean Harghita în calitate de finanțator pe toate materialele 
electronice și tipărite ale programului/evenimentului, destinate marelui public – 
invitații, afișe, cataloage, broșuri, etc. Logoul va fi prezentat prin grija Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc, respectând următoarele condiţii de afişare: 
dimensiunea, precum şi ordinea de expunere a logoului pe materialele publicitare 
– invitaţii, afişe, cataloage, broşuri etc. - va fi în concordanţă cu cuantumul sumei 
de finanţare nerambursabilă acordată de Consiliul Judeţean Harghita desfăşurării 
programului, reflectând raportul între bugetul total al programului şi suma 
atribuită de către Consiliul Judeţean Harghita.  
 
b. În cazul în care beneficiarul va organiza conferinţă de presă, va invita 
obligatoriu reprezentantul Consiliului Judeţean Harghita cu cel puțin 3 zile 
înaintea organizării acestuia. 
 
c. Beneficiarul va elabora și va transmite spre publicare comunicate și 
materiale de presă cu cel puțin 3 zile înaintea începerii evenimentului, în care 
Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator. După necesităţi, vom acorda 
sprijin la redactarea comunicatelor de presă cu condiţia primirii din partea 
organizatorilor a informaţiilor referitoare la desfăşurarea evenimentului. De 
asemenea, ne vom îngriji şi de transmiterea comunicatelor de presă organelor de 
presă, în cazul în care se manifestă cerinţă în acest sens din partea Spitalului 
Județean de Urgență Miercurea Ciuc.  
 
d. În vederea participării reprezentantului Consiliului Județean Harghita la 
program/eveniment, beneficiarul va transmite cu cel puțin 5 zile înainte de data 



începerii evenimentului o invitație, în care va fi precizată data, ora și locul 
desfășurării evenimentului. 
 
e. Prin grija beneficiarului, pe tot parcursul derulării evenimentelor 
identitatea Consiliului Județean Harghita va fi reprezentată prin banner, roll-up, 
expuse în locuri vizibile. 
  
f. În cursul evenimentelor beneficiarul va accentua calitatea de finanțator a 
Consiliului Județean Harghita prin moderator, narator, etc. Finanţatorii 
programului vor fi enumeraţi în ordinea cuantumului finanţărilor acordate.  
 
g. Imediat după desfășurarea evenimentelor, beneficiarul va elabora și va 
transmite spre publicare comunicate și materiale de presă (cu fotografii), în care 
Consiliul Județean Harghita va apărea ca finanțator. După necesităţi, vom acorda 
sprijin la redactarea comunicatelor de presă cu condiţia primirii din partea 
organizatorilor a informaţiilor necesare. De asemenea, ne vom îngriji şi de 
transmiterea comunicatelor de presă organelor de presă, în cazul în care se 
manifestă cerinţă în acest sens din partea beneficiarilor programului. 
 
h. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc va crea o pagină de facebook 
pentru programul/evenimentul sprijinit, în care Consiliul Județean Harghita va 
apărea ca finanțator. 
 

8. La încheierea programului/evenimentului secția organizatoare va întocmi un 
Raport final de activitate privind derularea programului.  


