
 
OBIECTIVUL DE INVESTITII: “SPITALUL MUNICIPAL BACAU’’ 
 

   
Ieri, 21 noiembrie 2007, a fost pusă piatra de temelie a Spitalului Municipal Bacău, eveniment la 

care a participat premierul României, d-l Călin Popescu Tăriceanu, alături de primarul municipiului 

Bacău, d-l Romeo Stavarache, prefectul judeţului Bacău, d-l Gabriel Berca, membri ai Consiliului Local 

al Municipiului Bacău şi alte oficialităţi locale. 

Primăria Municipiului Bacău a semnat în data de 3.09.2007 contractul de lucrari cu consortiul 

ICCO-Philips(Olanda)-Integrine Brasov in data de 3.09.2007, pentru construirea şi dotarea Spitalului 

Municipal Bacău, primul spital public construit în România după 1989. Durata de executie, conform 

contractului, este de 760 de zile de la emiterea ordinului de incepere a lucrărilor, la data de 11.09.2007. 

 Valoarea totală a obiectivului de investiţii Spitalul Municipal este de 125 400 000 lei (fără TVA), 

sumă în care sunt incluse elaborarea proiectului tehnic, lucrările de construire şi dotarea cu utilaje, 

echipamente tehnologice şi echipamente tehnico-medicale. 

Spitalul Municipal Bacău va fi o instituţie publică cu personalitate juridică şi va dispune de: 

• 320 paturi spitalizare continuă şi 20 paturi spitalizare de zi 

• 9 secţii de spitalizare:  

- cardiologie – 60 paturi 

- neurologie – 45 paturi 

- medicală – 50 paturi 

- chirurgie generală – 75 paturi 

- diabet – 35 paturi 

- anestezie şi terapie intensivă – 15 paturi 

- ortopedie – 15 paturi 

- hematologie – 15 paturi 

- ORL – 10 paturi 

• 2 laboratoare 

• 3 cabinete medicale (cabinet de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, compartiment de 

prevenire şi control a infecţiilor nosocomiale şi cabinet de medicina muncii) 

• 6 săli de operare 

Pe lângă beneficiile legate de acordarea de servicii medicale de calitate, dotarea de echipamente 

medicale de ultimă generaţie de care vor beneficia zilnic peste 400 de băcăuani, Spitalul Municipal Bacău 

va asigura şi 495 de noi locuri de muncă. 

  



Prin H.G. nr.470/26.05.2005, publicata in M.O. partea I, 463/01.05.2005 , s-a aprobat înfiinţarea 

Spitalului Municipal Bacau. Aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii: 

“Spitalul Municipal Bacau”, s-a făcut prin HG 1749/6.12.2006, publicata in M.O. ,partea I nr. 

1000/14.12.2006. 

Realizarea investitiei de catre Primaria Municipiului Bacau, s-a aprobat prin O.U.G. 

nr.54/20.06.2007. 

 Procedura de achizitie a fost licitatia deschisa. Verificarea respectarii aspectelor procedurale a fost 

facuta de Ministerul Finantelor Publice , prin observatorii numiti din cadrul Unitatii pentru Controlul si 

Verificarea Achizitiilor Publice Bacau. 

  

  


