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Nr.30340/1/21.12.2019                
 

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 Victor Sebastian COSTACHE, Ministrul Sănătății 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
 
privind asigurării finanțări de la bugetul de stat al investiției ”CONTINUAREA LUCRARILOR 
“REAMENAJAREA ETAJULUI 2 SI EXTINDEREA PRIN SUPRAETAJARE A CORPULUI ”C” AL 
CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA” 
 
Stimate Domnule  Ministru, 
 
 
Prin prezenta, Vă rugăm respectuos să sprijiniți aprobarea includerii în lista de investiţii a 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice pe anul bugetar 2018, și 
finanțarea de la bugetul de stat a investiției ”CONTINUAREA LUCRARILOR 
“REAMENAJAREA ETAJULUI 2 SI EXTINDEREA PRIN SUPRAETAJARE A CORPULUI ”C” AL 
CLADIRII SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA Miercurea Ciuc”. 
Având în vedere resursele financiare limitate și extrem de restrânse, disponibile pentru 
finanțarea investițiilor deja începute, în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018, a 
U.A.T. Județului Harghita prin Consiliul Județean Harghita, aprobarea și soluţionarea 
prezentei solicitări este vitală pentru realizarea investiției în termenul proiectat, respectiv 
pentru asigurarea unor servicii medicale de calitate atât pentru cetățenii judeţului 
Harghita și nu numai.  
Procedura de achiziție publică privind realizarea lucrărilor este în curs de desfășurare, la 
data prezentei fiind programată deschiderea ofertelor depuse de către Ofertanți. 
 
Prezentarea pe scurt al investiției 
Amplasament:  Str. Dr. Dénes László, Nr. 2, Mun. Miercurea Ciuc, Jud. Harghita 
 
Construcția, identificată prin Cartea funciară nr. 50131, a fost realizată în anul 1971 pe o 
structura de rezistenta mixtă formată din cadre de beton armat monolit și pereți de 
rigidizare din cărămidă. 
Clădirea spitalului este formată din 4 corpuri: corpurile A și B sunt corpuri de spitalizare, 
corpul C este blocul operator, iar corpul D este blocul gospodăresc. 
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Clădirea vizată este Corpul C, blocul operator, care a avut inițial un regim de înălțime 
S+P+2E. În urma autorizațiilor de construire Nr. 214/2011 si Nr. 178/04.08.2014, s-au 
executat lucrări de consolidare, reamenajare a etajului 2 și supraetajarea cu un etaj pe 
structura ușoară metalică, regimul actual de înălțime fiind S+P+3E și realizarea unui nou 
nod de circulație, care să deservească Corpul C conform Normativului DE SECURITATE LA 
INCENDIU. 
Investiția a fost începută în anul 2012 și a fost sistată în anul 2013, iar pentru beneficiarul 
investiției, UAT Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, este o prioritate majoră 
finalizarea execuției lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului. Pentru ca acest lucru 
sa fie posibil a fost necesară revizia proiectului tehnic care a stat la baza lucrărilor 
executate, care sa introducă codurile, normele și normativele actualizate în conformitate 
cu modificările legislative apărute la zi, precum și refacerea lucrărilor neconforme, 
finalizarea lucrărilor neexecutate și atașarea unui corp nou care găzduiește un nod de 
circulație verticală conform P118/1999. 
 
Blocul Operator va fi format din 10 săli de operaţie, acestea vor fi amenajate in B.O. 
central situat la nivelul III al spitalului. 
 
În cele 10 săli de operaţie din B.O. centralizat se efectuează intervenţii chirurgicale în 
următoarele specialităţi: 
- chirurgie generală, ortopedie şi traumatologie, ginecologie, neurochirurgie, 
chirurgie şi ortopedie pediatrică, urologie, chirurgie vasculară, chirurgie plastică şi 
reparatorie. 
Fiecare sală de operaţie are o dotare optimă, compusă din următoarele echipamente: 
- masă de operaţie (contractat), lămpi de operaţie (contractat), echipament mobil 
de aspiraţie chirurgicală (va fi necesar dotarea tuturor sălilor), aparatură pentru 
electrochirurgie, aparatură de anestezie cu motor şi ventilator incorporate, inclusiv 
monitor de pacient pentru vizualizarea datelor hemodinamice (contractat, dotat), 
pendante mobile  pentru anestezişti şi medici, rampă gaze anestezice (va fi necesar 
dotarea tuturor sălilor), instalaţii de apă sterilă, negatoscop, intrumentar chirurgical (va fi 
necesar dotarea tuturor sălilor), mobilier medical (va fi necesar tuturor sălilor), canapea 
pregătire pacient (va fi necesar dotarea tuturor sălilor de așteptare). 
 
La etajul 2 va rămâne secția ATI și se va amenaja secția de Oftalmologie. Reamenajările se 
vor face prin desfaceri parțiale de pereți existenți si adăugarea altora noi, refacerea 
finisajelor si instalațiilor deteriorate.  
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La etajul 3 se găsește blocul operator format din 9 Sali de operaţie împărțite în 2 sub- 
blocuri: septic și aseptic. Blocul septic este format din sălile de operație ale  
specialităților chirurgie și ginecologie, iar cel aseptic din sălile de operație ale 
specialităților chirurgie, ginecologie, ortopedie, urologie, traumatologie 
 
Sălile de operații vor avea suprafețe conforme cu normativele în vigoare şi vor fi 
prevăzute cu uși pentru accesul şi evacuarea pacienților, ușa pentru accesul medicilor din 
camera spălare medici și ghișeu pentru evacuarea instrumentelor murdare 
Pentru buna funcţionare a blocului operator, conform normativelor în vigoare, au fost 
prevăzute spaţii adiacente formate din: depozite pentru lenjerie curată, instrumentar, 
aparate medicale, materiale sterile, camere medici, camere asistente, vestiare şi grupuri 
sanitare separate pe sexe, cameră trezire, cameră gipsare. 
 
Tabel privind situația financiară a investiției: 
 

Valoare 
TOTALA al 

Investiției - în 
lei (cu TVA) 

Valoare 
executată  

- în lei (cu TVA) 

Valoare lucrărilor 
necesare 
finalizări  

investiției  
- în lei (cu TVA) 

Valoare 
aprobată la 

plată pe anul 
2019 - în lei (cu 

TVA) 

Valoare 
suplimentară 

necesară pentru 
2020 în lei (cu TVA) 

26.947.860 13.175.054 13.772.806 1.876.813 11.895.993 

 
 
Totodată Vă trimitem în atenția Dvs. proiectele de investiții care sunt de o importanță 
deosebită ți pentru care au fost depuse solicitări de finanțare către C.N.I. 
 
Rămânem în speranța unei soluționări favorabile a prezentei cereri și într-o colaborare 
fructuoasă.  
 
 
Cu respect, 
 
 
Borboly Csaba 
președinte 
 
 
 
Miercurea Ciuc 21.12.2019 


