
Rep: Centrul Medical Dorobanți a eliberat spațiul de pe strada Ion Ionescu de la Brad, conform 

prevederilor sentinței din 16 aprilie a Tribunalului Constanța? 

Avocat Emil Mihail Trentea Tatu: La momentul redactarii acestui raspuns, spatiul se afla in 

administrarea Centrului Medical Dorbanti. Ulterior pronuntarii sentintei Tribunalului Constanta, la 

initiativa noastra a avut loc o intalnire intre reprezentantii CMD si ai Spitalului, in vederea stabilirii 

modalitatii de punere in executare. La acea intalnire, urmau a se stabili: care sunt bunurile mobile 

necesare(mobilier medical si non-medical, aparatura medicala) Spitalului conform Hotararii, cum vor 

fi ele lasate spitalului, plata utilitatilor imobilului pe perioada de aplicare a sentintei. La intalnirea 

mentionata, ce a avut loc la data de 20.04.2020, desi partile s-au inteles partial cu privire la bunuri, 

nu s-a convenit modalitatea prin care Spitalul va folosi bunuri proprietatea CMD precum si modul in 

care Spitalul va elibera spatiul la data icnetarii starii de urgenta conform hotararii. Reprezentantii 

spitalului au refuzat sa incheie un proces-verbal care sa cuprinda cele discutate la acel moment si au 

refuzat categoric sa isi asume respectarea hotararii judecatoresti la finalul aplicarii ei. din punctul 

nostru de vedere astfel se releva faptul ca spitalul nu doreste ca aceasta predare sa fie una 

temporara, ci isi doreste cu tot dinadinsul, probabil conform indicatiilor primarului Constantei 

(exprimate in scris) o reziliere a acestui contract fara a plati daunele cuprinse in acesta pentru 

incetarea prematura.  O astfel de situatie ar prejudicia grav Centrul Medical Dorobanti, unitate 

spitaliceasca autorizata de Ministerul Sanatatii, in curs de acreditare la ANMCS, cu peste 20 de 

angajati, dupa realizarea unor investitii considerabile in spatiul ce face obiectul asocierii, in tehnica 

medicala si formarea profesionala a angajatilor. Ulterior intalnirii, am solicitat din nou Spitalului sa 

ne reintalnim pentru a reglementa ceea ce sentinta nu a transat in mod clar si pentru a preda 

spatiul, insa pana la acest moment spitalul nu a mai binevoit sa preia spatiul in mod amiabil, optand 

pentru formularea unei cereri de executare silita. Pana la acest moment, nu ni s-a comunicat niciun 

act de executare silita. 

Rep: Centrul este obligat să își suspende activitatea doar pe perioada stării de urgență. Ce se va 

întâmpla ulterior, după ce va trece starea de urgență, cu bolnavii care vor fi încă internați acolo? Vă 

veți relua activitatea? Veți cere transferul lor? Cum veți proceda?  

Avocat Emil Mihail Trentea Tatu: Centrul Medical Dorobanti nu este obligat sa isi suspende 

activitatea pe perioada starii de urgenta. Centrul Medical Dorobanti este obligat sa puna la dispozitia 

Spitalului de Boli infectioase spatiul ce face obiectul contractului de asiociere dintre parti, pana la 

incetarea starii de urgenta instituita prin decretul din 14 aprilie 2020. Intrucat Spitalul a refuzat sa 

preia in mod amiabil spatiul, Centrul Medical Dorobanti isi continua activitatea, oferind servicii 

medicale potrivit autorizarii si obiectului de activitate, sub contract cu Casa Judeteana de Asigurari 

de Sanatate. La incetarea starii de urgenta, Spitalul are obligatia conform hotararii judecatoresti de a 

ne reda folosinta spatiului. Asa cum am precizat, Spitalul a refuzat sa preia amiabil spatiul, optand 

pentru executarea silita care inca nu a demarat. In masura in care Spitalul va intra in posesia 

spatiului amiabil sau prin executare silita, la finalul starii de urgenta, spatiul trebuie sa ne fie redat, in 

caz contrar producandu-ni-se un prejudiciu cu fiecare zi de intarziere. Pana la acest moment 

capacitatea de tratament a Spitalului nu a fost depasita si cel mai probabil nici nu se va depasi. Avem 

convingerea ca Spitalul va face tot posibilul pentru a nu ne mai preda acest spatiu astfel cum 

deealtfel s-au exprimat verbal. In masura in care la finalul starii de urgenta spatiul nu va fi predat 

inapoi catre CMD, avem la dispozitie mai multe remedii legale pe care le vom folosi. La acest 

moment, in masura in care starea de urgenta nu se prelungeste, spitalul ar mai putea folosi spatiul 

doar putin peste doua saptamani. Cu fiecare zi in care spitalul refuza sa reglementeze preluarea 

amiabila a spatiului si refuza sa isi asume respectarea obligatiei de predare catre CMD la finalul starii 

de urgenta, se pierde o zi din folosinta dispusa de instanta de judecata si se deturneaza scopul 



pentru care insusi spitalul a formulat cererea de ordonanta presedintiala. Se releva astfel, din 

punctul nostru de vedere, adevaratul scop, care nu este tratarea persoanelor infectate cu noul 

coronavirus ci o dorinta mai veche a primarului Municipiului Constanta, evacuarea CMD din spatiu 

cu desconsiderearea contractului si a legii. Insist asupra faptului ca este exclusiv alegerea conducerii 

spitalului acest mod de actiune. 

Rep: Centrul funcționează în clădirea respectivă din anul 2011 și, din informațiile noastre, nu au 

existat divergențe în derularea contractului încheiat pe 15 ani. Ce s-a întâmplat acum? De ce au 

apărut neînțelegeri în relația cu managerul SBIC, care este același de altfel, din anul 2009? Cum ați 

caracteriza relația din prezent cu conducerea SBIC?  

Avocat Emil Mihail Trentea Tatu: Intr-adevar, societatea Centrul Medical Dorobanti functioneaza in 

acel spatiu din anul 2011, in temeiul unui contract de asociere incheiat intre CMD si Spitalul Clinic de 

Boli infectioase Constanta, avizat de catre actualul primar al Municipiului Constanta. Contractul a 

fost incheiat pentru un termen de 15 ani, avand in vedere investitiile ce urmau a fi realizate si au fost 

realizate exclusiv de catre Centrul Medical Dorobanti atat in ceea ce priveste spatiul propriu-zis 

(complet inadecvat la acel moment pentru orice fel de activitate medicala, modernizat, reabilitat, 

dotat, autorizat si in curs de acreditare din punct de vedere al calitatii actului medical in prezent). In 

tot acest interval, CMD a respectat intru totul contractul, investind constant in spatiu pentru 

cresterea calitatii actului medical. SCBI a avut o atitudine de asemenea normala, pana in urma cu 

aproximativ doi ani. Prin intermediul Managerului Spitalului ni s-a comunicat constant, doar verbal, 

faptul ca primarul Municipiului Constanta "nu mai doreste" continuarea acestui contract. Incercand 

sa aflam in mod oficial pozitia primarului, in anul 2019 am formulat o solicitare scrisa, inregistrata la 

Primaria Municipiului Constanta prin care am cerut sa ni se comunice daca aceasta este pozitia 

primarului. La aceasta solicitare din anul 2019 nu am primit raspuns nici pana la acest moment. Abia 

la data de 19 martie 2020, probabil sub imperiul emotiei sociale creata de criza COVID, primarul a 

solicitat rezilierea contractului, desi nu este parte a acestuia, in opozitie cu solicitarea SCBI de 

suspendare a contractului. In prezent, relatia cu conducerea SCBI este normal-tensionata avand in 

vedere litigiul dintre parti. 

Centrul Medical Dorobanti va respecta hotararea judecatoreasca pronuntata de Tribunalul 

Constanta, pe baza de reciprocitate  si va uza de toate mijloacele legale pe care le are la dispozitie 

pentru a-si proteja drepturile si interesele 

 


