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Vestiare pentru spitale! 



 

Descriere proiect 

 

Proiectul presupune asumarea de către administrația locală Cluj-Napoca a renovării 

integrate, sub egida ”Vestiare pentru spitale!”,  a vestiarelor spitalelor de stat de pe 

teritoriul municipiului, în speță a vestiarelor destinate fluxului mare de studenți UMF.  

Baza legislativă a acestui proiect o constituie legea 95/2006, articolul 190, alineatul 3: 

”Bugetele locale participă la finanțarea unor cheltuieli de întreținere, gospodărire, 

reparații, consolidare, extindere și modernizare a unităților sanitare publice, de interes 

județean sau local, în limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinație în bugetele 

locale. ” 

Primăria municipiului Cluj-Napoca a renovat Spitalul Municipal (Medicală V) cu rezultate 

remarcabile, aspect vizibil inclusiv în vestiarele de acolo. Constatăm că există o bază 

legislativă pentru intervenția primăriei și la spitalele care țin de Consiliul Județean sau 

alte instituții. 

Proiectul ”Vestiare pentru spitale!” constă în contractarea unui proiectant care să 

identifice împreună cu managerii spitalelor din municipiul Cluj-Napoca, spații 

corespunzătoare în fiecare spital unde pot fi proiectate și construite vestiare noi și 

suficient de spațioase care să deservească fluxurile mari de studenți ai Universității de 

Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” și de medici rezidenți. 

Un spațiu care să îndeplinească condiții minime pentru acest proiect trebuie să aibă o 

suprafață de 40 m² împărțit în două zone, sau două camere separate de câte 20 m², una 

pentru femei, respectiv una pentru bărbați. 

Deși optimă ar fi și construcția de grupuri sanitate integrate în aceste vestiare, vom vedea 

în continuare că situația actuală este atât de precară încât orice îmbunătățire este un 

mare plus.  

 
 



 

Argumentare necesitate 
 

În Cluj-Napoca, majoritatea spitalelor de stat sunt spitale universitare, ceea ce înseamnă 

că, pe lângă personalul medical specific fiecărui spital, există și fluxuri mari de studenți și 

medici rezidenți. Numărul acestor persoane este aproximativ 11 000 sau 3.63% din 

populația orașului. Deși o proporție semnificativă, această populație, formată din tineri la 

început de carieră, nu are puterea politică necesară pt a demara schimbări semnificative 

ale condițiilor în care își desfășoară activitatea. 

În ciuda faptului că pare un proiect de interes doar pentru personalul medical, implicațiile 

sunt puternice și pentru populația generală a orașului. După cum s-a acceptat în timpul 

pandemiei de Covid-19, studenții UMF pot fi vectori semnificativi de transmitere a 

infecțiilor, motiv pentru care stagiile medicale s-au desfășurat în sistem hibrid. Este de la 

sine înțeles că acest lucru este valabil și în afara pandemiei de Covid-19, cu atât mai mult 

cu cât se cunoaște că în spitalele din România infecțiile nosocomiale sunt o problemă 

majoră de sănătate publică. 

Conform raportului CARMIAAM-ROM 2019: ”Infecţiile asociate asistenței medicale 

(IAAM) rămân și în 2019 o patologie mult subestimată în România, cu o incidență de 

0,63% din totalul pacienților externați, pe baza raportărilor statistice a majorității spitalelor 

din România. ” 

Deși nu s-a demonstrat o asociere între infecțiile nosocomiale și condițiile precare din 

vestiarele personalului medical, legătura este evidentă pentru oricine a fost pus în situația 

de a folosi aceste vestiare. 

Considerăm că din motivele expuse mai sus, subiectul este de interes nu numai pentru 

persoanele care fac parte din sistemul de sănătate, ci pentru întreaga populație. 

Subiectul, în sine, are suficientă tracțiune politică încât să depășească rivalitățile politice 

și să genereze schimbare reală în sistem.  

 

 



 

Situația actuală 
 

Infrastructura actuală de sănătate provine din timpuri în care cererea educațională era 

mult inferioară celei din ziua de astăzi. S-a ajuns astfel la situații absurde în care, în timpul 

orelor de vârf, o întreagă serie de studenți (aproximativ 100 de oameni) să trebuiască să 

folosească spații chiar și de 4 m² (vestiarul de studenți de la Medicală III). Din fericire 

pentru toată lumea, aripa ce include amfiteatru și vechile vestiare pentru studenți, tocmai 

a intrat într-un proces de renovare.  

Un alt spațiu impresionant prin mărimea redusă, care funcționează ca vestiar pentru un 

număr absurd de mare de studenți raportați la metru pătrat, este cel de la Spitalul de 

Nefrologie (Imaginea 1).  

    

    

Imaginea 1. Vestiarul pentru studenți de la Spitalul de Nefrologie 



 

Spațiul măsoară în jur de 10 metri pătrați, este folosit la comun de ambele sexe și 

deservește deodată zeci de studenți.  

Alte spitale universitare din oraș, cum ar fi Spitalul de Pediatrie II sau Clinica de 

Ortopedie-Traumatologie au renunțat total la vestiarele pentru studenți, aceștia fiind 

nevoiți să folosească la comun amfiteatrul. Acesta este cazul și la Clinica de Diabet din 

cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.  

 

Imaginea 2. Studenți folosind sala de curs pentru a se schimba în haine de clinică 

 

Un alt contra exemplu de bune practici, este Spitalul CFR (Medicală IV), unde s-a încercat 

o îmbunătățire parțială, rezultatul nefiind satisfăcător.  

      

Imaginea 3. Vestiarul de la Spitalul CFR (Medicală IV) 



 

 

Deși s-au achiziționat câteva dulapuri noi, acestea s-au amplasat fără renovarea 

prealabilă a spațiului și fără împărțirea spațiului pe sexe, asta ca să numim doar câteva 

dintre neajunsurile acestei renovări.  

Totuși, ca să fim corecți, majoritatea vestiarelor nu sunt atât de neîncăpătoare ca și cele 

de la Medicală III. Probabil cel mai sugestiv este vestiarul de la Medicală II, care are un 

spațiu de aproximativ 20m² și care este folosit la comun. Acest spațiu, de exemplu, s-ar 

preta renovării și transformării într-un vestiar limitat doar pentru bărbați sau femei, urmând 

ca pentru celălalt sex să se identifice alt spațiu pretabil. 

    

Imaginea 4. Vestiarul anacronic de la Medicală II  

 

Pentru contrast, merită menționate vestiarele de la Spitalul Municipal, renovate recent 

prin proiecte cu finanțare europeană, în cadrul unui proiect de renovare a întregului spital.  



 

    

Imaginea 5. Vestiarul modern de la Spitalul Municipal (Medicală V) 

Se poate observa cum, în urma intervenției unui proiectant s-a găsit suficient spațiu 

pentru construcția de vestiare noi, deși este vorba de un spital vechi renovat. Se 

demontează astfel argumentul cel mai des utilizat pentru conservarea stării de fapt și 

anume că ”nu se poate face nimic până nu se construiesc spitale noi de la zero”. Deși, 

este de necombătut că aceasta este soluția optimă, se pot realiza îmbunătățiri rapide cu 

costuri relativ mici la beneficiile câștigate atât pentru studenți, cât și pentru pacienți.  

  



 

Estimare costuri și finanțare 
 

O ofertă de preț din piața liberă a mobilei este edificatoare pentru costurile unei astfel de 

lucrări (Imaginea 6).  

 

Imaginea 6. Ofertă de preț din piața de mobilier (în RON) 

 

Astfel, incluzând costurile de proiectare și cele de renovare a spațiilor, costurile pentru 

renovarea vestiarelor unui singur spital se situează în jurul valorii de 11.000 Euro.  

Prin scalarea la nivelul întregului oraș rezultă sumele de mai jos (Imaginea 7) 

(reprezentate în Euro): 



 

 

Imaginea 7. Lista cu spitalele din circuitul UMF care necesită renovări + estimare costuri (în Euro) 

 

Din această listă, am exclus atât spitalele care dispun deja de vestiare moderne, cum ar 

fi Spitalul Municipal Clujana sau Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuță, cât și Institutul 

Regional de Gastroenterologie și Hepatologie, care este în renovare în momentul de față.  

Având în vedere sensibilitatea, tracțiunea politică a subiectului cât și costurile de până în 

150.000 de euro, proiectul se pretează pentru programul de bugetare participativă din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca. În cadrul Programului de Bugetare Participativă există 

secțiunea ”Infrastructură Educațională și Culturală”, la care vom înscrie proiectul nostru, 

în ediția 2022.  

În cazul în care proiectul va fi respins în cadrul Programului de Bugetare Participativă din 

motive de eligibilitate, acesta poate merge către Consiliul Local Cluj-Napoca sau Consiliul 

Județean Cluj, pentru obținerea finanțării.   

 

 


