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Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg îşi desfăşoară
activitatea în baza Hotărârii nr. 92 din 26.09.2003 emisă de Consiliul Judeţean
Ialomiţa, prin care ia fiinţă unitatea de asistenţă pe structura fostului spital
Fierbinţi, respectiv teren şi clădiri, în subordine directă a Consiliului Judeţean
Ialomiţa.
Activitatea propriu zisă se derulează începând cu data de 18.10.2005,
dată la care apare Hotărârea nr. 87 din 18.10.2005 a Consiliului Judeţean
Ialomiţa, de numire a conducerii administrative a Centrului.
Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg funcţionează pe
bază de buget propriu finanţat de Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru activităţile
social-administrative. Pentru activităţile medicale CAMS Fierbinţi este finanţat din
bugetul Autorităţii de Sănătate Publică Ialomiţa.
Unitatea a primit în administrare directă şi gratuită un număr de 10 clădiri
şi o suprafaţă de 1,6 Ha de incintă de la Consiliul Local al Oraşului FierbinţiTârg, prin Hotărârea nr.54 din 31.10.2005 , proprietatea acestora.
Prin Regulamentul de funcţionare unitatea dispune de 21 de posturi
pentru personalul de deservire.
Începând cu 1 noiembrie 2005, CAMS Fierbinţi acţionează exclusiv în
reabilitarea bazei materiale, respectiv a clădirilor şi a incintei, astfel încât aceasta
să asigure susţinerea autorizată a activităţilor medico-sociale.
La punerea în funcţiune CAMS Fierbinţi va asigura asistenţă medicosocială pentru 35 de pacienţi-asistaţi în regim de rezidenţiat. Pentru aceasta
proiectul de reabilitare prevede existenţa a două clădiri , respectiv: Corpul A cu
10 încăperi pentru 20 de rezidenţi şi Corpul B cu 7 încăperi pentru 15 rezidenţi, a
unei bucătării funcţionale cu sală de mese pentru 35 de persoane şi a unei
spălătorii. Pentru asistenţă medico-socială sunt prevăzute săli de socializare,
cabinete medicale, săli de recuperare fizică şi chiar o „cameră spirituală”, în fapt
o capelă ce va asigura servicii religioase.

Incinta CAMS, având o suprafaţă totală de 1,6 H, va fi şi ea reabilitată
astfel încât să dispună de spaţiile necesare pentru securitate, administrare şi
asistenţă, respectiv: împrejmuire, iluminat de siguranţă, alei pietonale şi auto,
parcuri şi altele.
Toate instalaţiile fostului spital Fierbinţi, respectiv: încălzire, alimentare
cu apă, canalizare şi reţele electrice vor fi înlocuite în totalitate, astfel încât ele să
asigure parametrii de funcţionare superiori.
În anul 2007 CAMS Fierbinţi a dispus de un buget de 830 mii lei din
partea Consiliului Judeţean Ialomiţa. Din luna octombrie, o dată cu apariţia H.G.
1253/ 2007, CAMS Fierbinţi a dispus şi de finanţare din partea M.M.F.E.Ş., în
sumă de 780 mii lei.
Personalul angajat al unităţii a fost în număr de 8, astfel încât să se
asigure servicii de administrare, urmărire a investiţiilor şi pază. Un număr de 13
posturi au rămas vacante, ele fiind necesare numai în momentul punerii în
funcţiune, pentru asistenţă medico-socială, întreţinere şi activităţi de deservire.
Activitatea desfăşurată de CAMS Fierbinţi în anul 2007 şi finanţată de
Consiliul Judeţean Ialomiţa a vizat în primul rând continuarea proceselor de
reabilitare a bazei materiale, după cum urmează:
S-a realizat studiul de fezabilitate, proiectarea şi au început lucrările de
construcţii-montaj la clădirea „C ” a Centrului, clădire ce va adăposti bucătăria şi
spălătoria, inclusiv dotările de utilaje. Suma alocată prin buget şi folosită a fost 200
mii lei. Contractul nr. 490/ 02.11.2007 privind „Reabilitare corp C, bucătărie,
spălătorie şi dotări utilaje” a fost finalizat ca urmare a procedurii de achiziţie
publică şi are valoarea totală (cu TVA) de 841 327 lei.
Au fost efectuate lucrările de reparaţii cu unităţi specializate dar şi în
regie proprie pentru reabilitarea corpului administrativ (corp ce a devenit în
totalitate funcţional la 1 septembrie 2007), recondiţionarea clădirii atelierului
mecanic şi de întreţinere ( realizată în parte şi urmărind a fi continuată în 2008) .
Recondiţionarea parţială a aleilor pietonale şi a spaţiilor verzi, lucrări de
reparaţii la împrejmuirea de asigurare a bunurilor. Unele din acestea vor trebui
continuate şi în 2008, astfel încât să asigure susţinerea activităţii. Suma totală
folosită a fost de 95 mii lei.
Au fost achiziţionate bunuri materiale de natura obiectelor de inventar
pentru toate clădirile şi activităţile Centrului, în sumă totală de 34 mii lei. Trebuie
să reamintim faptul că unitatea nu a păstrat niciunul din bunurile existente în fostul
spital Fierbinţi la încetarea activităţii acestuia. Întreg inventarul a fost preluat de
Spitalul de Urgenţă Slobozia. Achiziţionarea de obiecte de inventar va continua şi
în anul 2008.

A fost susţinută activitatea de administrare a Centrului cu cheltuieli
pentru salariile personalului angajat în sumă totală de 104 mii lei şi alte cheltuieli
de întreţinere şi funcţionare.
În ceea ce priveşte finanţarea investiţiei principale, respectiv:
„Amenajarea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg,
Pavilioanele A şi B”, Consiliul Judeţean Ialomiţa a alocat suma de 310 mii lei
pentru lucrări de C+M la 1 septembrie 2007, ca urmare a întârzierilor de finanţare
din partea M.M.F.E.Ş. Acest fapt denotă preocuparea Consiliului Judeţean
Ialomiţa, pentru încheierea lucrărilor la corpurile A şi B, lucrări în fapt fuseseră
asumate de M.M.F.E.Ş. Datorită apariţiei H.G. 1253 din octombrie 2007, din
suma alocată de Consiliul Judeţean Ialomiţa am folosit suma de 90 mii lei. Din
suma de 780 mii lei primită prin H.G. 1253/2007 pentru „lucrări în continuare la
corpurile A şi B” , în anul 2007 nu am efectuat decontări, ele repartizându-se
pentru anul 2008.
Investiţia : „Amenajare Centrul de Asistenţă Medico-Socială, Pavilioanele Aşi
B” este rezultatul parteneriatului în finanţarea dintre Consiliul Judeţean Ialomiţa
şi M.M.F.E.Ş. astfel:
M.M.F.E.Ş. :
- HG 552/ 2005- 830 100 lei
- HG 1253/2007- 780 000 lei
C.J.I. :
- prin bugetele CAMS 2006 şi 2007 - 781 000 lei
Valoarea totală (cu TVA) a contractului nr.59/ 15.12.2005 pentru lucrări de
execuţie :„ Amenajare Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg,
Pavilioanele A şi B” fiind de 2 391 mii lei.
Trebuie să specificăm faptul că în acest parteneriat, Consiliul Judeţean
Ialomiţa şi-a asumat atât o parte importantă din lucrările de C+M, cât şi în
totalitate lucrările de reabilitare a bucătăriei şi spălătoriei şi dotarea integrală a
corpurilor A şi B.
În anul 2007 la această investiţie au fost efectuate lucrări de în perioada 1
ianuarie-31 martie şi 1noiembrie- 31 decembrie.
În perioada 1 aprilie-1 noiembrie, prin act adiţional la contractul
nr.59/15.12.2005, lucrările au fost sistate şi constructorul împreună cu beneficiarul
au asigurat conservarea lucrărilor executate. Singura cauză fiind apariţia cu
întârziere a HG 1253/ 2007.
La sfârşitul anului 2007 stadiul de realizare a investiţiei se prezintă astfel:
- la corpul A lucrările sunt executate în proporţie de 90%, urmând cele rămase
să beneficieze de o perioadă mai caldă a anului 2008.

- la corpul B lucrările sunt executate în proporţie de 75%, el fiind
acoperit, „închis” cu ferestre şi uşi, compartimentat. Unele din lucrări aşteptând la
decontare din partea M.M.F.E.Ş.
Conform contractului 59/2005 şi a documentelor conexe, lucrările vor fi
finalizate până cel mai târziu la 30 iunie 2008.
Ţinem să menţionăm faptul că am primit tot sprijinul din partea Consiliului
Judeţean Ialomiţa şi a conducerii sale executive atât în ceea ce priveşte alocaţiile
bugetare, dar şi în problemele punctuale ivite în activitate. Un exemplu în acest
sens, este şi faptul că am angajat în anul 2007, în condiţiile legii 116/2002 privind
prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, trei tineri aflaţi la Centrul de
Protecţie a Tinerilor Fierbinţi. Acest demers a fost realizat cu sprijinul expres al
domnului preşedinte Silvian Ciupercă şi el nu a făcut altceva decât să anticipeze
parametrii sociali ai activităţii noastre viitoare.
Trebuie să amintim faptul că, activitatea C.A.M.S. privind achiziţiile publice,
procesul investiţional şi relaţia cu M.M.F.E.Ş. a avut permanent sprijinul biroului
de urbanism al Consiliului Judeţean Ialomiţa, al doamnei Negoiţă Nicoleta
personal.
În acest cadru de fixare a unor ţinte comune, ne propunem ca în anul 2008,
împreună cu Consiliul Judeţean Ialomiţa să finalizăm prima etapă majoră în
demersul nostru şi anume punerea în funcţiune a C.A.M.S. Fierbinţi.
Anticipăm că finalizarea lucrărilor de construcţie la cele trei clădiri, respectiv:
A, B şi C, poate fi realizată până în luna august 2008. Concomitent vom acţiona în
scopul dotării Centrului şi a rezolvării problemelor funcţionale astfel încât în jurul
datei de 1 octombrie acesta să fie apt pentru a primi rezidenţi, într-o bază materială
şi funcţională în parametrii europeni.
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