
 
 
  
 
 
 
 

 
Adresă: Strada Clinicilor, nr. 3-5, 400006, Cluj-Napoca 

 Email: secretariat@scjucluj.ro; Tel: 0264-597.852, Fax: 0264-596.085  
Responsabil protecția datelor: dpo@scjucluj.ro 

 

 

Semnarea contractului de proiectare și execuție a  

Centrului de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie  

 

Odată cu semnarea contractului de proiectare și execuție a Centrului de Patologie 

Neurovasculară și Neurochirurgie, cel mai important proiect de investiții al Spitalului Clinic 

Județean de Urgență intră în linie dreaptă. Punerea în paractică a acestui proiect constituie 

cea mai bună recunoaștere a valorii și tradiției neurochirurgiei clujene.  

Investiția se ridică la 26,6 milioane euro, la care se mai adaugă aproximativ 20 de 
milioane de euro dotarea cu echipamente și aparatură. Finanțarea centrului este asigurată de 
la bugetul de stat și din fonduri europene, proiectul fiind inclus pe lista PNRR. Proiectul 
prevede reabilitarea clădirii de pe strada Pasteur în care a funcționat Secția de Medicina 
Muncii și construirea unui corp nou. Potrivit contractului, partea de proiectare a Centrului ar 
trebui finalizată până la sfârșitul acestui an, urmând ca la începutul anului 2022 să demareze 
lucrările, termenul de execuție fiind de 24 de luni. Lucrările vor fi executate de câștigătorul 
licitației organizate de SCJU Cluj-Napoca, o asociere de firme având ca lider compania 
Construcții Erbașu S.A. 

Centrul medical va dispune de 90 de paturi, dintre care 55 de paturi pentru secția 
clinică iar alte 35 pentru terapie intensivă. Se va deservi segmentul  de patologie atât pentru 
vârsta adultă, cât și pentru copii, de aceea 7 paturi din cele 55 vor fi pentru mamă și copil. 
Blocul operator va avea șase săli de operație, iar separat va fi o sală hibrid destinată 
intervențiilor minim invazive ce vor fi realizate de echipe mixte formate din profesioniști ai 
mai multor specialități medicale. 

*  *  * 
„Este cel mai amplu proiect pe care Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj l-a avut 

vreodată în derulare, un proiect pe care noi, ca și echipă a Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Cluj-Napoca ni l-am dorit foarte mult. Este o necesitate nu doar pentru Cluj, ci și 

pentru regiunea de nord-vest a țării. Centrul de Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie va 

reuși să salveze în timp util numeroase vieți. Patologia căreia i se adresează este  una 

frecventă în rândul populației: accidentul vascular cerebral care apare la vârste din ce în ce 

mai tinere și cu sechele din ce în ce mai dezastruoase. A interveni în timp util pentru a face 

manoperele necesare în primele ore, poate să restabilească în proporție de aproape 100 la 

sută starea acestor pacienți. Or, aceste manopere nu sunt fezabile la ora actuală în Cluj, iar 

dacă reușim în acest interval de aur să ne încadrăm, anumiți pacienți obțin asistență 

medicală de specialitate în centrul de la Târgu Mureș. Însă puțini pacienți au această șansă. 

Acest proiect îl consider de o importanță strategică națională, de aceea sunt convinsă că vom 

fi sprijiniți și va avea finalitate. Semnarea contractului nu a fost un lucru ușor pentru că este 

un proiect de mare anvergură și trebuie să-i asigurăm toate condițiile de desfășurare, de la 

faza inițială de proiectare până la execuție. Orice lucru trebuie să aibă un început iar dacă nu 

ai curajul să abordezi acest început nu ai cum să vezi finalitatea”, a declarat prof. univ. dr. 

Claudia Gherman, managerul Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.  
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