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1. Prezentarea investiţiei 

Particularitati ale amplasamentului. 

 Zona propusă pentru realizarea centrului multifunctional de recuperare 
medicala pentru bolnavi cu boli cardiace se afla situată în partea de nord a teritoriului 
administrativ al localitatii Marghita, în imediata apropiere a padurii. 
 Situaţia actuală a amplasamentului: Amplasamentul studiat este in zona 
extravilana a municipiului Marghita, judetul Bihor, in zona nord-vestica a localitatii. 

Terenul ce face obiectul proiectului este proprietatea Municipiului Marghita. 
Terenul studiat pentru amplasarea investitiei centrului multifunctional de 

recuperare medicala pentru bolnavi cu boli cardiace are nr cad. 101873 și o 
suprafata de 92 415 mp.  
 Administratorul investiției va fi UAT Municipiul Marghita. 
 
 Date generale despre amplasament. 

Municipiul Marghita, unul din cele mai tinere orase din Romania, se afla in 
nord – vestul tarii, in zona de nord a judetului Bihor, la numai 30 km de frontiera 
dintre Romania si Ungaria. Distanta fata de Oradea, centrul administrativ al judetului 
Bihor, este 57 km nord-est. Localitatea (mentionata documentar in anul 1216, 
declarata oras in anul 1967 si declarata municipiu in anul 2003) se gaseste pe malul 
drept al raului Barcau, la contactul dintre Dealurile Viisoarei si Campia Barcaului, 
aproape de confluenta acestuia cu Valea Bistrei. 

Coordonatele geografice ale orasului: 22°33” longitudine estica si 47°34” 
latitudine nordica. La sudul Marghitei, drumul județean 191 leaga orasul de Oradea, 
iar la nord se continua catre Tasnad, Carei si Satu Mare. Drumul national 19B 
plaseaza Marghita intre Sacuieni si orasul Simleul Silvaniei din judetul Salaj. Cel mai 
apropiat aeroport este aeroportul international de la Oradea. Totodata, Marghita se 
afla situata la numai 5 km de viitoarea autostrada Brasov-Bors-Budapesta care 
va lega centrul Europei de Marea Neagra, ceea ce deschide noi perspective pentru 
economia si turismul din zona, avand de asemenea in vedere potentialul balnear al 
localitatii. 
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 Alte informații despre infrastructura rutieră: 
Marghita – Oradea, la o distanță rutieră de  

• 57 km pe relația DN19E (Marghita–Chiraleu–Biharia), DN19/E671 (Biharia–
Oradea), respectiv  

• 62km pe relația DN19B (Marghita–Săcuieni) și DN19/E671 (Săcuieni–
Oradea).  

Poziționarea pe DN19B oferă conectivitate către granița cu Ungaria la aproximativ 
30 km. DN19B este în administrarea Direcției regionale de Drumuri Poduri Cluj pe 
sectoarele de drum de la km 0+000 - 18+000 și km 21+143 - 56+000. Porțiunea 
cuprinsă între km 18+000 - 21+143 este în administrarea Municipiul Marghita în rang 
de stradă urbană (porțiune aflată în interiorul orașului). 
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Județe limitrofe 

• Sălaj 

• Cluj 

• Satu-Mare 

• Alba 

• Arad 

• Hajdú-Bihar (HU) 
  

Orientari propuse fata de punctele cardinale si fata de punctele de interes 
naturale sau construite. 

Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza de pe latura nord-vestica.  
Pe latura nord-vestica se va realiza si parcarea din incinta, pentru 48 de 

locuri.  
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 Date privind zonarea seismică 

 Intravilanul loc. Marghita se încadrează din punct de vedere seismic în zona 
seismică de calcul C, având coeficientul seismic Ks = 0,20, iar perioada de colţ  
Tc = 0,7sec (Normativ P100-92), respectiv acceleraţia gravitaţională  
ag IMR=225 ani = 0,20g (Normativ P100 – 2013), corespunzând gradului  
8 al intensităţii cutremurelor după scara MSK (SR-11100-93).  
 Date geologice generale 

 Din punct de vedere geologic, zona aparţine structurii geologice majore 
depresionare a Câmpiei Pannonice, respectiv golfului pannonic al văii Barcăului, în 
care succesiunea geologică este dată de complexul argilelor şi nisipurilor 
pannoniene de culoare cenuşiu-vineţie, peste care se dispun discordant formaţiuni 
recente, pleistocen-cuaternare, identificate şi în lucrările executate.  

 
 CARACTERISTICILE CONSTRUCTIILOR PROPUSE 
  

1 Functiunea centru multifunctional de recuperare 
medicala 

2 Dimensiunile maxime ale 
constructiei 

84,15 m x 79,95 m 

3 Regim de inaltime P+Ep 

4 Suprafata construita 3450,00 mp 

5 Suprafata desfasurata 3612,00 mp 

6 Suprafata utila totala 2657,50 mp 

Categoria de importanta a cladiri ( cf. H.G.R. nr.766 / 1997 ): C; 
           Clasa de importanta a obiectivului : II ; 
           Gradul de rezistenta la foc a constructiei proiectate este : II 
           Categoria pericol de incendiu: C 

 
  ELEMENTE DE TRASARE 

  Pentru amplasarea constructiei propuse s-au respectat retragerile minime 
obligatorii fata de limitele de proprietate, conform regulamentului de urbanism in 
vigoare. 
 Retragerile minime ale constructiei propuse fata de limitele terenului sunt: 

- 26,75 m fata de limita nord-vestica (drumul de acces) 
- 49,87 m fata de limita nord-estica; 
- 114,37 m fata de limita sud-estica; 
- 125,40 m fata de pensiunea existenta, pe directia sud-vestica. 

  

  DESCRIEREA FUNCTIONALA 

Prin  prezentul  proiect  se propune realizarea unui centru multifunctional de 
recuperare medicala pentru bolnavi cu boli cardiace, in imediata vecinatate a padurii 
din zona mun. Marghita. 

Organizarea functionala se va realiza astfel: 
 
Cladire principala – capacitate: 35 persoane (pacienti) 

 
Parter 

• Foaier cu zona de receptie, grupuri sanitare pentru vizitatori, depozit, scara de 
acces la etaj; 
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• sala multimedia; 
• zona activitati si zona de luat masa, cu anexe si grupuri sanitare; 
• zona vestiare personal; 
• coridoare de legatura; 

• zona cabinete medicale cu sali de tratamente si depozit; 

• zona wellness; 

• zona fizioterapie; 

• zona cazare pacienti (20 de camere); 

• camera de garda cu grup sanitar si oficiu; 

• camera cazare medic cu baie. 
Etaj 

• zona administrativa cu doua birouri si o sala de protocol; 

• Foaier. 
 
 Pe terenul cu nr cad. 101873 si o suprafata de 92415 mp, se va amenaja o 
parcare cu o suprafata de 600,00 mp, pentru 48 de locuri.  
 In incinta se va amenaja o alee carosabila cu o suprafata de 1070 mp. 
 Constructia propusa va avea urmatoarea dispozitie functionala pe niveluri: 
  

NR. SPATIU PARDOSEALA SUPRAFATA 
(mp) 

PARTER 

1.  FOAIER Pardoseala LVT 132,55 

2.  SALA MULTIMEDIA Pardoseala LVT 32,30 

3.  SALA ACTIVITATI/ MULTIFUNCTIONALA Pardoseala LVT 210,20 

4.  OFICIU PORTIONARE Pardoseala LVT 38,00 

5.  HOL Pardoseala LVT 10,35 

6.  DEPOZIT Pardoseala LVT 11,70 

7.  G.S.F. Pardoseala LVT 5,00 

8.  G.S.B. Pardoseala LVT 5,00 

9.  DEPOZIT Pardoseala LVT 9,60 

10.  G.S.F. VIZITATORI Pardoseala LVT 3,15 

11.  G.S.B. VIZITATORI Pardoseala LVT 3,15 

12.  VESTIAR F. Pardoseala LVT 8,55 

13.  DUSURI F. Pardoseala LVT 3,00 

14.  G.S.F. PERSONAL Pardoseala LVT 3,90 

15.  G.S.B. PERSONAL Pardoseala LVT 3,90 

16.  DUSURI B. Pardoseala LVT 3,00 

17.  VESTIAR B. Pardoseala LVT 8,55 

18.  CORIDOR 1 Pardoseala LVT 13,25 

19.  CORIDOR 2 Pardoseala LVT 380,70 

20.  CORIDOR 3 Pardoseala LVT 41,55 

21.  CORIDOR 4 Pardoseala LVT 35,15 
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22.  CABINET REUMATOLOGIE Pardoseala LVT 27,20 

23.  CABINET CARDIOLOGIE Pardoseala LVT 27,20 

24.  CABINET NEUROLOGIE Pardoseala LVT 27,20 

25.  RECUPERARE FIZIOTERAPIE Pardoseala LVT 27,20 

26.  CAMERA PRIM AJUTOR Pardoseala LVT 27,20 

27.  AMBULATOR GENERAL Pardoseala LVT 27,20 

28.  CABINET CHIRURGIE Pardoseala LVT 27,20 

29.  CABINET CHIRURGIE Pardoseala LVT 27,20 

30.  DEPOZIT AP MEDICALA Pardoseala LVT 27,20 

31.  ZONA FIZIOTERAPIE Pardoseala LVT 211,65 

32.  ZONA WELLNESS Pardoseala LVT 81,15 

33.  CAMERA PACIENTI 1 Pardoseala LVT 40,12 

34.  BAIE 1 Pardoseala LVT 7,00 

35.  CAMERA PACIENTI 2 Pardoseala LVT 40,12 

36.  BAIE 2 Pardoseala LVT 7,00 

37.  CAMERA PACIENTI 3 Pardoseala LVT 40,12 

38.  BAIE 3 Pardoseala LVT 7,00 

39.  CAMERA PACIENTI 4 Pardoseala LVT 40,12 

40.  BAIE 4 Pardoseala LVT 7,00 

41.  CAMERA PACIENTI 5 Pardoseala LVT 40,12 

42.  BAIE 5 Pardoseala LVT 7,00 

43.  CAMERA PACIENTI 6 Pardoseala LVT 40,12 

44.  BAIE 6 Pardoseala LVT 7,00 

45.  CAMERA PACIENTI 7 Pardoseala LVT 40,12 

46.  BAIE 7 Pardoseala LVT 7,00 

47.  CAMERA PACIENTI 8 Pardoseala LVT 40,12 

48.  BAIE 8 Pardoseala LVT 7,00 

49.  CAMERA PACIENTI 9 Pardoseala LVT 40,12 

50.  BAIE 9 Pardoseala LVT 7,00 

51.  CAMERA PACIENTI 10 Pardoseala LVT 40,12 

52.  BAIE 10 Pardoseala LVT 7,00 

53.  CAMERA PACIENTI 11 Pardoseala LVT 40,12 

54.  BAIE 11 Pardoseala LVT 7,00 

55.  CAMERA PACIENTI 12 Pardoseala LVT 40,12 

56.  BAIE 12 Pardoseala LVT 7,00 

57.  CAMERA PACIENTI 13 Pardoseala LVT 40,12 

58.  BAIE 13 Pardoseala LVT 7,00 

59.  CAMERA PACIENTI 14 Pardoseala LVT 40,12 

60.  BAIE 14 Pardoseala LVT 7,00 

61.  CAMERA PACIENTI 15 Pardoseala LVT 40,12 
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62.  BAIE 15 Pardoseala LVT 7,00 

63.  CAMERA PACIENTI 16 Pardoseala LVT 40,12 

64.  BAIE 16 Pardoseala LVT 7,00 

65.  CAMERA PACIENTI 17 Pardoseala LVT 40,12 

66.  BAIE 17 Pardoseala LVT 7,00 

67.  CAMERA PACIENTI 18 Pardoseala LVT 40,12 

68.  BAIE 18 Pardoseala LVT 7,00 

69.  CAMERA PACIENTI 19 Pardoseala LVT 40,12 

70.  BAIE 19 Pardoseala LVT 7,00 

71.  CAMERA PACIENTI 20 Pardoseala LVT 40,12 

72.  BAIE 20 Pardoseala LVT 7,00 

73.  CAMERA MEDIC Pardoseala LVT 40,12 

74.  BAIE Pardoseala LVT 7,00 

75.  CAMERA DE GARDA Pardoseala LVT 15,35 

76.  G.S. Pardoseala LVT 2,90 

77.  OFICIU Pardoseala LVT 11,35 

SUPRAFATA CONSTRUITA  NIVEL 3450,00 mp 

SUPRAFATA UTILA NIVEL 2520,50 mp 

 

ETAJ  

1.  BIROU Pardoseala LVT 20,00 
2.  BIROU Pardoseala LVT 20,00 

3.  SALA PROTOCOL Pardoseala LVT 29,95 
4.  HOL Pardoseala LVT 67,00 

SUPRAFATA  CONSTRUITA  NIVEL 162,00 mp 

SUPRAFATA  UTILA NIVEL 137,00 mp 

  

   SUPRAFATA  DESFASURATA 3612,00 mp 

   SUPRAFATA UTILA TOTALA 2657,50 mp 

POT PROPUS 4,0%     

CUT PROPUS 0,05     
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2. Analiza pieţei și a concurenței 

2.1. Analiza sectorului serviciilor de sănătate al municipiului Marghita  

 
În afară de cabinetele medicale individuale şi particulare (medicină primară, medicină 

de familie, medicină general, stomatologie, psihologie, fizioterapie şi recuperare medicală, 
obstetrică-ginecologie), cel mai important operator de sănătate publică este Spitalul 
Municipal „Dr. Pop Mircea” Marghita. Spitalul include 10 secții (balneofizioterapie şi 
recuperare medicală, medicină internă cu paturi de diabetologie şi neurologie, pneumologie, 
psihiatria,  chirurgie cu paturi de ortopedie, obstetrică-ginecologie şi neonatologie, ORL, ATI, 
pediatrie, ambulatoiru de specialitate integrată, anatomie patologică, laborator de analize 
medicale, radiologie-imagistică, endoscopie, compartimente auxiliare), secţie exterioară la 
Valea lui Mihai, precum și camera de gardă.  

În 2014, spitalul avea o capacitate de 267 de paturi și 315 angajaţi, dintre care 47 de 
medici de specialitate. Spitalul deservește un bazin de aproximativ 100.000 de persoane din 
municipiul Marghita, orașul Valea lui Mihai și localitățile rurale adiacente. 

 În ultimii ani s-au remarcat o serie de tendințe îngrijorătoare, printre care:  
(1) abandon nounăscuți. În 2013, 11 din cei 460 nou-născuți au fost abandonați, 

majoritatea acestor cazuri fiind caracteristice pentru copiii provenind din familii de etnie 
romă; 

(2) creșterea numărului de diagnostice de hipertensiune, diabet și boli cardiace. De 
cele mai multe ori aceste boli sunt diagnosticate relativ târziu, fapt ce împiedică 
administrarea tratamentului preventiv. 

În zonă nu există investiții similare cu proiectul analizat. 
 

Analiza cererii 
 
 Boala cardiovasculara (BCV) este situata pe locul 1 ca si cauza de mortalitate in 
Europa atat la femei cat si la barbati. Este responsabila de aproximativ ½ din totalul 
deceselor, in Europa cauzand peste 4,35 milioane de decese in  fiecare an in cele 53 de 
state membre ale Organizatiei Mondiale a Sanatatii - Regiunea Europeana si peste 1,9 
milioane de decese in fiecare an in Uniunea Europeana. BCV reprezintă cauza a 42% dintre 
decesele înregistrate în rândul populaţiei masculine şi respectiv 55% dintre decesele în 
rândul femeilor din Uniunea Europeană. În cadrul acestor afecţiuni, boala coronariană (BC) 
se situează pe locul 1 ca şi număr de decese de cauză cardiovasculară fiind urmată de 
accidentul vascular cerebral (AVC). 
 
Proiectul a pornit prin identificarea unei nevoie a pieţei insuficient acoperită în prezent.  
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2.2. Analiza pieţei 

 Piața firmei reprezintă spatial economico-geografic în care aceasta este 

reprezentată prin serviciile sale, dobândind astfel o anumită influență și prestigiu. Astfel, 

considerăm regiunea Județul Bihor și Județele limitrofe ca piață a Centrului medical supus 

analizei. 

Cercetarea pieței nu se realizează în mod global, nediferențiat, ci în mod structurat, 

pe grupe de consumatori sau segmente de piață. 

Segmentarea pieței constă într-o serie de tehnici de realizare a unor grupuri de 

consumatori care întrunesc o anumită condiție, în funcție de criteriile luate în considerare. 

Aceasta reprezintă decuparea pieței potențiale globale a unui produs sau serviciu, într-un 

număr de părți componente, pe cât posibil omogene, cu scopul de a permite entității să-și 

adapteze mai bine politica de marketing unuia sau mai multora dintre aceste segmente. 

Acestor segmente li se acordă din partea organizației tratamente diferite din punctul de 

vedere al politicii de produs, de preț și de promovare. 

Segmentul de piață reprezintă o parte componentă a pieței globale, alcătuit din 

consumatori omogeni dintr-un anumit punct de vedere, grupați în funcție de criteriile de 

clasificare. 

Vom prezenta segmentarea pieţei centrului medical analizat dupa sase criterii după 

cum urmează: 

 a. Scopul clientului 

 Clientul nostru doreşte să beneficieze de servicii de Reabilitare cardiovasculară  

adresată pacienților care au suferit o intervenție de chirurgie cardiacă sau toracică, infarct 

miocardic, montare de stent sau celor care suferă de o boală cardiovasculară (insuficiență 

cardiacă, cardiopatie ischemică, implantare de stimulatoare cardiace, sindroame 

coronariene acute cu evoluție către infarct miocardic, arteriopatie obliterantă etc.). 

   

b. Nevoile, motivațiile și beneficiile (avantajele) căutate de clienți 

• sănătatea; 

• recuperarea fizică și psihică; 

• relaxarea 

• compania altor persoane, construirea de relații. 

  

c. Sensibilitatea la preț 

Multi operatori consideră sensibilitatea la preț ca fiind o variabilă-cheie în 

segmentarea pieței turistice, din cauză că o mare parte din consumatorii de turism 

reacționează foarte mult la schimbările de preț, renunțând ușor la serviciile care se 

scumpesc prea mult. 

  

d. Comportamentul clienților (pacienți) 

●        preferința pentru una sau alta din facilitățile de la destinație 

○        potenţialul client preferă centrele medicale moderne în detrimentul 

variantelor clasice (spital public, institut); 

 

●        nivelul cheltuielilor 

○        pacientul vizat este atent cu bugetul propriu 

●        durata șederii la destinație; 
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○        durata şederii pentru clientul tipic este de 12 nopti 

●        loialitatea față de o destinație sau prestatar 

○        poate deveni loial în funcţie de experienţa personală 

●        principalele modalităţi de transport anticipate sunt: 

○        maşina personală 

  

e. Caracteristicile demografice, economice și geografice ale clienților: 

●          vârsta, 

●          ciclul de viață al familiei, 

●          venitul, 

●     nivelul de educație, naționalitatea, religia - cu predilecție români, nivelul de 

educație și religia nefiind de impact. 

  

Pentru primele două criterii enumerate mai sus (vârsta și ciclul de viață al familiei) 

vom prezenta o segmentare a pieței turistice astfel, în ordinea potenţialului: 

●        “generația suburbană”, cu vârsta de 35-44 ani, formată în genere din cupluri cu copii 

între 7 si 15 ani; 

●        “generația prosperității”, cu vârsta de 25-34 de ani, unii dintre ei căsătoriți, dar fără 

copii sau cu cel mult un copil, de regulă în vârstă de până la 7 ani; 

●        “generația jocurilor video”, cu vârsta între 12 și 14 ani; este vorba de copii care 

influențează puternic alegerile părinților în ceea ce privește destinațiile și activitățile 

de vacanță; 

●        “generația consumului”, cu vârsta între 15 și 24 de ani; este un segment format din 

adolescenți și tineri în majoritate necăsătoriți; 

●        “generația schimbării sociale”, cu vârsta între 45 și 54 de ani, segment format 

din cupluri fără copii sau ai căror copii au plecat deja din casa părinților;    

●        “generația lipsurilor”, formată din persoane cu vârsta între 55 și 64 de ani, fie 

cupluri de pensionari, fie pensionari singuri; 

●        “seniorii”, adica segmentul celor în vârstă de peste 65 de ani. 

     

In funcție de venituri putem vorbi de următoarele segmente de piață: 

●        modești, al căror venit depășește cu puțin limita subzistenței și care apelează rar la 

serviciile turistice. Ei sunt interesați nu atât de confort și de calitatea serviciilor, ci de 

prețul lor - vor reprezenta un procent mic din clienţii hotelului; 

●        de condiție medie, care formează majoritatea clientelei, mai pretențioși în raport cu 

condițiile de confort, mai dispuși să cheltuiască banii pe servicii diverse și mai 

deschiși la nou - reprezintă baza clientelei centrului; 

●       turiști de lux, cu venituri mari și foarte mari, foarte exigenți în ceea ce privește 

calitatea serviciilor, dar și dispuși să plătească pe măsură – potențiali clienți. 

   

Segmentarea după stilul de viață duce la identificarea urmatoarelor categorii de 

turiști, ordonaţi în funcţie de potenţial: 

●        realizatorii. Sunt persoane pentru care munca joacă un rol foarte important în viață. 

Prin produsele pe care le cumpără vor să demonstreze altora ca statutul lor social 

are o tendință mereu ascendentă; 

●        muncitorii. Prezintă caracteristici asemănătoare cu realizatorii, dar nu au aceeași 

pregătire și aceleași venituri. Ținta lor este aceea de a-i ajunge pe cei care au mai 
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mult decât ei; 

●        împliniții. Este vorba de persoane educate, cu principii solide, care au o buna 

întelegere a societății în care trăiesc și sunt receptivi la nou. Sunt dispuși să 

cheltuiască, dar vor sa li se ofere lucruri de valoare reală în schimbul banilor lor; 

●        încrezătorii. Sunt tot persoane cu educație și principii, dar mai puțin bogați decât 

“împliniții”. Sunt mai rigizi în obiceiurile lor de cumpărare; 

●        experimentatorii. Sunt în general persoane tinere cărora le place foarte mult să 

încerce noi produse și servicii și să influenteze într-un fel sau altul lumea 

înconjurătoare. Preferă activitățile sociale și exercițiile fizice, sunt foarte interesați de 

modă; 

●        creatorii. Sunt de asemenea persoane cărora le place să influențeze mediul 

înconjurator, dar sunt mai puțin interesați de modă și mai mult de produsele utile, 

funcționale. Sunt orientați deopotrivă spre familie, muncă și comunitatea în care 

trăiesc; 

●        luptătorii. Ei sunt opusul exploratorilor: beneficiază de resurse reduse și nu le place 

prea mult noutatea, preferând produsele și mărcile deja cunoscute și testate; 

●        exploratorii. Este vorba de persoane cu venituri mari și foarte mari, cărora le place 

libertatea de a descoperi lucruri noi, de a explora mereu noi dimensiuni ale vieții. 

  

Profilul clientului 

  

Având în vedere analiza segmentului de piaţă, putem creiona profilul clientului tipic 

pentru serviciile oferite de Centrul Medical de Recuperare. Principalele caracteristici ale 

acestuia sunt: 

●   doreşte să beneficieze de servicii de Reabilitare cardiovasculară  adresată pacienților 

care au suferit o intervenție de chirurgie cardiacă sau toracică, infarct miocardic, 

montare de stent sau celor care suferă de o boală cardiovasculară (insuficiență 

cardiacă, cardiopatie ischemică, implantare de stimulatoare cardiace, sindroame 

coronariene acute cu evoluție către infarct miocardic, arteriopatie obliterantă etc.).; 

●        preferă spaţiile de cazare curate și are pretenţii de confort și servicii deosebite; 

●        nivel mediu și mare al venitului; 

●        adulţi – peste 50 de ani; 

●        caută servicii complete de recuperare - 12 nopţi; 

●        călătoresc însoţiţi de familie şi/sau prieteni; 

●        se deplasează cu maşina personală; 

●        preţuiesc sănătatea proprie, înțeleg importanța procesului de recuperare, siguranţa, 

lipsa de risc; 

 

2.3 Analiza concurenţei 

 Pentru a analiza concurenţa, vom parcurge următoarele etape: 

●     identificarea concurenților Centrului, 

●     alegerea concurenților ce trebuie combătuți sau evitați (concurenţi direcţi), 

●     determinarea obiectivelor şi identificarea strategiei concurenței directe, 

●     aprecierea atuurilor și a punctelor slabe ale concurenței directe, 

●     recomandări. 
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În mod normal, se poate considera că un astfel de Centru Medical de recuperare are 

drept concurenți toate celelalte entități care realizează aceleași servicii sau clasă de servicii. 

În funcţie de proximitate, concurenţa se prezintă astfel: 

• Polaris Medical - localitatea Suceagu de lângă Cluj-Napoca (privat) 

• Institutului de Boli Cardiovasculare Timisoara (public) 

• Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu-Mureş (public) 

• Spitalul de Recuperare Cardiovasculara Dr. Benedek Geza – Covasna (public) 

• Centru de recuperare cardiovasculara deschis la CLINICCO Brașov (privat) 

• Centrul De Prevenție Și Recuperare Cardiovasculară CardioRec – Corbeanca. Ilfov 
(privat) 
 

 Putem considera 1 furnizori de servicii similare în apropierea obiectivului: 

Polaris Medical - localitatea Suceagu de lângă Cluj-Napoca (privat) 
 

 

Analiza concurenței directe 

  

Polaris Medical, cel unul dintre cele mai mari spitale private de recuperare din România. 

Acesta a fost inaugurat în toamna anului 2015 la Suceagu, lângă Cluj-Napoca. 

 

 

 

Spitalul este localizat în vecinătatea municipiului Cluj-Napoca, într-un cadru rural de șase 

hectare. Este structurat pe cinci nivele, are o suprafață utilă totală de peste 11.000 de metri 

pătrați și dispune de  

• 180 de paturi pentru spitalizare continuă,  
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• 14 paturi pentru spitalizare de zi,  

• laborator,  

• bază de tratament și  

• ambulator de specialitate.  

Echipa medicală multidisciplinară, împreună cu cea conex medicală, le propune pacienților 

obiective personalizate de recuperare și dezvoltă scheme de tratament care să răspundă 

nevoilor fizice și psihice ale fiecăruia. 

 

În cadrul ambulatorului de specialitate se oferă servicii medicale conexe profilului de 

recuperare: geriatrie, medicină internă, diabetologie, endocrinologie, reumatologie, iar 

spitalul beneficiază de un compartiment modern de gastroenterologie și endoscopie 

digestivă.  

 

Baza de tratament este dotată conform celor mai noi standarde și se întinde pe o suprafață 

de aproximativ 700 mp. Aici se pot desfășura activități precum kinetoterapie individuală, de 

grup și pe aparate, hidrogimnastică, electrofizioterapie, termoterapie, masaj terapeutic, 

terapie ocupațională, logopedie si terapie prin artă. 

 

Spitalul dispune de restaurant, cafeterie, coafor, sală multifuncțională, bibliotecă și diferite 

spații de relaxare amplasate la nivelul fiecărui etaj.  

 

Saloanele au unul, două sau trei paturi și sunt dotate cu TV, dulap propriu, noptieră, fotoliu. 

Fiecare salon are baie proprie, prevăzută cu sisteme de susținere pentru pacienții cu 

dizabilități, iar o parte dintre saloane dispun și de o cameră de zi. Există și saloane VIP cu 

un pat, dotate cu bibliotecă, fotolii și calculator.  

Restaurantul este pregătit pentru toate tipurile de regim alimentar, iar pacienții pot alege 

zilnic dintre trei feluri de meniu pentru fiecare categorie de regim. În măsura în care starea 

de sănătate le permite, aceștia sunt încurajați să ia masa în restaurant, iar vizitatorii îi pot 

însoți. În zona verde din jurul complexului au fost plantați peste 1.300 de pomi fructiferi și s-

au realizat diverse trasee de mers și plimbare pentru pacienți. 

 

Servicii medicale cu spitalizare continua in sectia de cardiologie 

Recuperare in cazul cardiopatiilor valvulare 

• Post interventie chirurgicala 

• Recuperarea valvularilor neoperati 

• Valvulari cu indicatie operatorie care refuza sau nu pot efectua interventia 

chirurgicala 

• Bolnavi valvulari neoperati fara indicatie chirurgicala care doresc sa-si creasca 

capacitatea de efort 

Recuperare post transplant cardiac 

Recuperare in cardiopatia ischemica 

• Bolnavii post infarct miocardic acut 

• Dupa chirurgia coronariana 

• Angina pectorala 

Arteriopatii ale membrelor inferioare 

• In stadiul II si III de evolutie a bolii 
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• Bolnavii dupa chirurgia de revascularizare a arteriopatiilor 

• Dupa angioplastie periferica 

Recuperare in insuficienta cardiaca cronica 

• Bolnavi cu IC in clasa II si III NYHA 

• Bolnavi cu indicatie de transplant cardiac 

Recuperare in cazul cardiopatiilor congenitale 

• Bolnavii cu cardiopatii congenitale simple 

• Bolnavii cu interventii paliative 

Monitorizare hipertensiune arteriala 

 

Serviciile medicale sunt decontate de CAS. 

Polaris Medical percepe costul de 400 RON/zi pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de 

confort. Pentru regim VIP se achita 200 lei/zi in plus fata de pretul standard. 
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Consult
Control
EKG standard
Pulsoximetrie 
Electrocardiograf ie cont inua (24 de ore, holter) 
Tensiune arteriala cont inua (holter TA) 
EKG de ef fort la persoanele fara risc cardiovascular inalt 
Monitorizare hemodinamica prin metoda bioimpedantei toracice 

Administrare tratament prin punct ie intravenoasa 

SERVICII MEDICALE DECONTATE DIN FONDUL NATIONAL UNIC DE 
ASIGURARI SOCIALE DE SANTATE 

Administrare tratament prin injectarea part ilor moi (intramuscular, 
intradermic si subcutana) 
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Tarife 

 

Serviciu lei
Consult medic specialist + EKG 170
Control medic specialist 100
Consult medic primar + EKG 200
Control medic primar 100
EKG 70
Test de efort 250
Consult + EKG + Ecocardiograf ie 320
Holter EKG 200
Holter TA 180
Eco Doppler Vasculara vene 200
Eco Doppler Vasculara carot ide 200
Eco Doppler Vasculara (arterial) 200
Ecocardiograf ie 180
Pulsoximetrie 20
Interpretare rezultate 0

 
 

Spitalul de recuperare medicală Polaris a încheiat anul 2018 cu afaceri de circa 20 de 

milioane de lei, în creştere cu 30% faţă de 2017 dovedind cererea existentă pentru serviciile 

medicale de recuperare. 

 

Polaris reprezintă un concurent serios însă cu o abordare diferită de cea a Municipiului 

Marghita. Există următoarele diferențe majore de abordare între cele 2 entități: 

• Spitalul Polaris propune o gamă extinsă de servicii, nu doar cele destinate recuperării 

Cardiovasculare. (ex. Recuperare neurologică, psihiatrie, recuperare medicala, 

ingrijiri paleative); 

• Centrul Medical de Recuperare din Marghita va fi desfășurat pe o suprafață de 3612 

mp (35 de paturi), scopul acestuia fiind de a crea o atmosferă de relaxare și 

intimitate, în comparație cu Spitalul Polaris (11.000 mp, 180 de paturi). 
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2.4. Analiza SWOT  

Puncte tari Puncte slabe 

❏ Centre similare puține în țară 
❏ Posibilitatea colaborării cu CASS 
❏ Existența apei geotermale în localitate 
❏ Localizarea lângă pădure dar în zonă urbană 
❏ Acces facil 
❏ Existența personalului specializat 

 

❏ Costurile mari ale investiției 

Oportunităţi Ameninţări 

❏ Dezvoltarea infrastructurii din zonă 
❏ Trendul ascendent al domeniului serviciilor 

de sănătate 
❏ Marketing pentru comunitate 
❏ Proximitatea autostrăzii aflată în stadiu de 

dezvoltare 
❏ Atragerea de investiții conexe 

 

❏ Schimbări în mediul politic local 
❏ Modificări ale legislației privind funcționarea 

și decontarea cheltuielilor cu serviciile de 
sănătate 

 
 

 

 

3. Estimarea costurilor și a veniturilor 

3.1 Estimarea gradului de ocupare  

 

Estimarea numărului de clienți ai Centrului: 

Grad de ocupare Paturi Zile an Ocupare (zile-paturi)

35 365 12.775

35 365 10.220

35 365 8.943

35 365 7.665

35 365 6.388

35 365 5.110

100,00 %

80,00 %

70,00 %

60,00 %

50,00 %

40,00 %
 

 

 

3.2 Costul total cu investiția 

Costul total cu investiția este estimat la 18.194.939,40 lei fără TVA 

   din care C+M       14.109.350,38 lei fără TVA. 

 

Costul total cu investiția este estimat la 3.871.263,70 euro fără TVA 

   din care C+M      3.001.989,44 euro fără TVA. 
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3.3 Costuri de operare 

3.3.1 Costuri fixe 

Considerăm costuri de operare fixe, cheltuielile legate de:  
- personalul angajat al centrului,  
- cheltuieli cu bunuri și servicii,  
- cheltuieli cu utilități  
- cheltuieli de capital. 

 
Pentru estimarea costurilor de personal, a fost utilizat salariul complet (totalul costurilor cu 
salariul pentru angajator). 
 
Costurile cu bunuri și servicii preconizate constau în: 

• servicii de pază 

• medicamente 

• intretinere spații verzi 

• servicii de catering 

• produse de curățenie 

• transport 

• cheltuieli de promovare și publicitate 

• poștă și telecomunicații 

• servicii bancare 

• alte cheltuieli 
 
Pentru estimarea costurilor cu utilitățile, au fost luate în conmsiderare următoarele: 

• solutia de incalzire – climatizare  pentru extindere: sistem T.A.B.S. – Thermal 
Activating of the Building Structure  montat cu legaturile conductelor de tip 
TICHELMAN  in structura de beton a constructiei (30-50% consum mai redus) 

• centrala termica  cu o pompa de caldura geotermala de 75 kW 

• apă rece: foraj propriu 

• canalizare: deversare în rețeaua publică 

• ventilații: centrale de tratarea a aerului de interior (2xC.T.A.4000mc/h) și ventilare 
forțată cu recuperare de căldură 

• corpuri de iluminare de tip LED și echipamente cu înaltă eficiență energetică 

• cladirea proiectata va ajunge  o cladire ce tinde catre o constructie pasiva. 
 

3.3.2 Costuri variabile 

Având în vedere caracterul variabil a unei bune părți a cheltuielilor de operare, vom 
analiza următoarele scenarii: 

- Varianta maximă - utopică - grad anual de ocupare a Centrului: 100%; 
- Varianta optimista - grad anual de ocupare: 80%; 
- Varianta realista/optimista - grad anual de ocupare: 70%; 
- Varianta realista - grad anual de ocupare: 60%; 
- Varianta  pesimista / realista - grad anual de ocupare: 50%; 
- Varianta pesimista - grad anual de ocupare a hotelului: 40%. 

 
Cheltuielile variabile luate în considerare au fost următoarele: 

- cheltuieli legate de utilități: 
- energie electrică; 
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- energie termică; 
- apă și canalizare, și 

- cheltuieli legate de furnizori. 
 
Pentru estimarea cheltuielilor cu utilitățile au fost luate în considerare: 

- costuri de operare în cadrul clădirilor echipate similar; 
- dimensiunea investiției (număr de camere, metrii pătrați); 
- oferte ale furnizorilor pentru investiții de dimensiuni similare. 

Estimările de cost sunt prezentate în tabelele de mai jos:
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Concluzii 
 
Dezvoltarea Centrului Medical de Recuperare are următoarele puncte tari: 
    • Centre similare puține în țară 
    • Posibilitatea colaborării cu CASS 
    • Existența apei geotermale în localitate 
    • Localizarea lângă pădure dar în zonă urbană 
    • Acces facil 
    • Existența personalului specializat 
 
și crează oportunități pentru Municipiul Marghita: 
    • Dezvoltarea infrastructurii din zonă 
    • Trendul ascendent al domeniului serviciilor de sănătate 
    • Marketing pentru comunitate 
    • Proximitatea autostrăzii aflată în stadiu de dezvoltare 
    • Atragerea de investiții conexe. 
 
În urma realizării analizei de rentabilitate financiară, putem concluziona 

următoarele: 
Se remarcă faptul că proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar 

deoarece diferenţa dintre totalul intrărilor şi totalul ieşirilor este zero pentru fiecare an în 
parte şi cumulat.  

Valoarea netă actualizată (VNAF/C) este negativă în toate scenariile analizate, 
ceea ce denotă faptul că proiectul are nevoie de co-finanţare nerambursabilă pentru a 
deveni viabil din punct de vedere financiar. 

Valoarea actuală netă financiară a capitalului (VNAF/K) este pozitivă (2.716.225 lei) 
ceea ce denotă viabilitatea financiară a proiectului în cazul în care acesta este cofinanțat. 

 
Având în vedere toate informațiile mai sus menționate, considerăm 

construcția Centrului Medical de Recuperare Cardiovasculară ca fiind o investiție 

oportună, viabilă economic și cu impact pozitiv asupra dezvoltării locale a 

municipiului Marghita. 


