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Comunicat de presă

Funcţionarea optimă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău – un deziderat şi 
o provocare pentru administraţia judeţeană 

În  28.12.2010,  UAT  Judeţul  Sălaj  a  semnat  Contractul  de  finanţare pentru  proiectul
„Reabilitarea corpurilor A şi B ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău”.

Proiectul  este  finanţat  în  cadrul  Programului  Operaţional  Regional  2007-2013,  Axa  3,
Domeniul Major de intervenţie 3.1, având ca sursă de finanţare  Fondul European de Dezvoltare
Regională.

Valoarea  totală  a  proiectului  este  de 42.752.041,84 lei, din  care  contribuţia  Consiliului
Judeţean Sălaj este de 699.353,30 lei. 

Obiectivul  proiectului  este  îmbunătăţirea  calităţii  serviciilor  medicale  oferite  în  cadrul
Spitalului Judeţean de Urgenţă Zalău, prin reabilitarea corpurilor A, B şi de legătură  ale acestuia,
având ca scop alinierea construcţiei la standardele de calitate europene.

În  cadrul  acestui  proiect,  în  prezent  se  desfăşoară  lucrări  de:  reabilitare  a  faţadei  şi
acoperişului, refacerea finisajelor interioare, înlocuirea tâmplăriei, refacerea instalaţiilor electrice,
sanitare, de încălzire, de alimentare cu gaz şi de ventilaţie, înlocuirea celor 5 lifturi, dotarea cu
echipamente medicale specifice, lucrări de sistematizare pe verticală. 

Stadiul  de  realizare  a  lucrărilor,  cumulat  pe  cele  trei  corpuri,  luând  în  considerare  şi
lucrările  exterioare  de  utilităţi  şi  sistematizare,  este  de  aproximativ  55%.  Datorită  timpului
favorabil, Antreprenorul şi-a concentrat forţele pentru executarea lucrărilor de reabilitare a faţadei
şi  acoperişului,  respectiv  a  lucrărilor  de  utilităţi  exterioare,  urmând  ca  finisajele  interioare  şi
instalaţiile  rămase  de  executat  să  fie  realizate  în  perioada  de  timp  friguros.  Analizând  stadiul
derulării  contractului,  constatăm  că  lucrările  se  încadrează  în  graficul  de  execuţie  planificat,
neînregistrându-se întârzieri  

Dificultatea  majoră în  implementarea  acestui  proiect  este  dată  de  faptul  că  lucrările  se
desfăşoară în  condiţii  de exploatare,  Antreprenorul,  Asocierea formată din  SC TCI CG SA şi  SC
Cartel BAU SA, fiind obligat să respecte regulile stricte de igienă impuse de normele sanitare şi să
protejeze atât pacienţii, cât şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în această locaţie. 

Pentru a permite desfăşurarea în continuare a actului medical în această unitate spitalicească,
cu secţii unice în judeţ, Antreprenorul şi-a constituit de la început un grafic de execuţie a lucrărilor
pe corpuri de clădire, corelat cu celelalte lucrări de reabilitare şi extindere, finanţate din alte surse,
executate  în  aceeaşi  perioadă  în  cadrul  Spitalului  Judeţean.  În  realizarea  acestui  grafic,
Antreprenorul a luat în considerare solicitările Beneficiarului Direct, Spitalul Judeţean de Urgenţă
Zalău, aflat în imposibilitate de a elibera toate spaţiile în acelaşi timp. Astfel, pe baza unui protocol,
încheiat între factorii  implicaţi  în implementarea proiectului,  s-a decis  o  eliberare progresivă a
acestora, cu condiţia ca spaţiile reabilitate să fie date în folosinţă imediat după realizarea parţială a
acelor lucrări necesare pentru a asigura o funcţionalitate optimă a unităţii. 
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Mulţumim corpului medical şi pacienţilor pentru modul în care au înţeles aceste dificultăţi

inerente unor  lucrări  de investiţii  de asemenea anvergură,  desfăşurate simultan cu funcţionarea
spitalului la întreaga sa capacitate şi cu toate serviciile medicale existente! 

Prin măsurile luate de conducerea Spitalului, conducerea Consiliului Judeţean Sălaj şi echipa
de proiect s-a asigurat frontul de lucru necesar pentru constructor, astfel încât să fie minimalizate
riscurile  unor  întârzieri,  inerente  de altfel  în  asemenea situaţii.  Astfel,  lucrările  de reabilitare,
cuprinse în documentaţia tehnică, vor fi  finalizate integral la termenul stabilit prin contractul de
execuţie lucrări, existând toate premisele organizării  recepţiei la terminarea lucrărilor în  primul
trimestru al anului 2013. Până în acel moment, Antreprenorul va interveni de câte ori este necesar
pentru  completarea  şi  eventuala  remediere  a  degradărilor  survenite  în  urma  funcţionării
neîntrerupte a unităţii medicale.  

Pentru a elimina riscul apariţiei unor astfel de degradări, cauzate de exploatarea incorectă a
spaţiilor reabilitate, Consiliul Judeţean Sălaj a solicitat conducerii unităţii spitaliceşti stabilirea unui
regulament intern de folosire,  care va fi  afişat  în  fiecare  încăpere  şi  va  fi  prelucrat  de către
personalul medical şi de îngrijire fiecărui pacient internat în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Zalău şi aparţinătorilor acestora. Personalul instituţiei va avea obligaţia de a verifica, la externare,
dacă respectivul pacient a folosit corespunzător dotările aflate în salon, fără a produce deteriorări.

Avem convingerea că, beneficiind de  concursul tuturor factorilor implicaţi, investiţiile de
reabilitare a Spitalului Judeţean, vor asigura în cel mai scurt timp o îmbunătăţire substanţială a
condiţiilor  de primire, diagnosticare şi  tratament ale pacienţilor  care vor  beneficia  de serviciile
medicale. 

De  asemenea,  atingerea  tuturor  obiectivelor  acestui  proiect  contribuie  la  asigurarea
standardelor legale şi de calitate de nivel european, având ca rezultat indus diminuarea numărului
bolnavilor care în prezent sunt redirecţionaţi spre alte spitale din centrele regionale. 

TIBERIU MARC – Preşedinte al Consiliului Judeţean Sălaj
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„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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