
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr. 78/22.03.2022 
privind aprobarea documentației tehnice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor  

tehnico – economici pentru obiectivul de investiții «Înființarea unui Centru de Imagistică în cadrul 
Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” » 

 
 Având în vedere Referatul de aprobare al doamnei consilier local Mihaela Ana Maria Ștefan, 
Nota de fundamentare a Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” și D.G.A.S.P.C. 
Sector 6 nr. 518/23.03.2022 și Raportul de specialitate întocmit de Direcția Generală Investiții Publice 
nr. ........./. ............, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 6; 
 Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. .... și nr. .... ale Consiliului Local al 
Sectorului 6; 

În conformitate cu prevederile:  

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a), art. 166 alin. (2) lit. k), art. 196 alin. (1)                
lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului  6  

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art. 1. (1) Se aprobă documentația tehnică, faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de 
investiții «Înființarea unui Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional 
”Sfântul Nectarie”», conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 (2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Înființarea unui 
Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”», conform 
Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Sector 6 și Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri, conform competențelor. 
 (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin 
grija Secretarului general al Sectorului 6. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se poate contesta de cei interesați la instanța competentă, în termenul 
prevăzut de lege. 

 

INIȚIATOR PROIECT,                                                                       AVIZEAZĂ                
CONSILIER LOCAL       pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 

Mihaela Ana Maria Ștefan                                                             din O.U.G. nr. 57/2019 
                           Secretarul general al Sectorului 6, 
                   Demirel Spiridon                                     
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 

«Înfiinţarea unui Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate 
Multifuncţional ”Sfântul Nectarie”» 

 

Programul privind priorităţile de dezvoltare și revitalizare ale Sectorului 6 
prevede asumarea angajamentului de a asigura locuitorilor sectorului 6 al 
Municipiului București servicii publice de calitate, inclusiv în domeniul sănătăţii prin 
susţinerea de servicii de asistenţă medicală atât preventivă, cât și curativă. 

Centrul de Sănătate Multifuncţional ”Sfântul Nectarie”, organizat în subordinea 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 6                     
(D.G.A.S.P.C. Sector 6), are ca domeniu de activitate asistenţă medicală specializată, 
asistenţă stomatologică, alte activităţi referitoare la sănătatea umană, activităţi de 
asistenţă socială și servicii sociale de consiliere, asigurând la nivelul comunităţii 
Sectorului 6, servicii medicale tuturor persoanelor interesate, dar și persoanelor 
defavorizate ce au domiciliul pe raza Sectorului 6. 

În prezent, Centrul nu dispune de dotări specifice activităţii de imagistică, ceea 
ce face ca, în anumite situaţii care necesită acest tip de investigaţii, diagnosticul să 
fie pus cu întârziere sau pacienţii să renunţe la continuarea demersurilor din 
imposibilitatea realizării unei astfel de examinări în cadrul Centrului sau din cauza 
costurilor semnificative. 

Astfel, pentru asigurarea unor servicii medicale de specialitate la un nivel 
performant, competitiv, pentru persoanele care altfel nu ar avea accesibilitate la 
aceste tipuri de servicii din raţiuni sociale, psihologice și economice, ca răspuns la 
nevoia identificată în comunitate, se propune înfiinţarea unui Centru de imagistică 
în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional ”Sfântul Nectarie”.  

Investiţia presupune amenajarea și/sau extinderea spaţiilor existente și 
dotarea cu aparatură și echipamente performante de imagistică și radiologie. 
 Achiziţionarea echipamentelor performante, coroborată cu asigurarea 
condiţiilor necesare desfășurării activităţii medicale este primordială pentru 
creșterea calităţii actului medical, conform cerinţelor impuse de managementul 
calităţii în domeniul sanitar. Imagistica secţională reprezintă una dintre cele mai 
efervescente și dinamice arii medicale, care permite un diagnostic rapid, robust și 
performant absolut necesar în managementul multidisciplinar și personalizat al 
fiecărui pacient în parte. 

Centrul de imagistică va fi destinat tuturor persoanelor interesate, dar și 
persoanelor marginalizate din sectorul 6 care se află în imposibilitate socială și 
financiară de a suporta cheltuielile unui serviciu medical complex. 

 



 

 
 
Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei sunt: 
• asigurarea accesului locuitorilor din Sectorul 6 la servicii de imagistică de 

calitate; 
• îmbunătăţirea capacităţii de diagnostic prin înfiinţarea centrului de imagistică 

dotat cu tehnologie și echipamente performante de ultimă generaţie; 
• dezvoltarea și diversificarea serviciilor medicale complexe specializate în 

favoarea includerii sociale a persoanelor cu o situaţie socială dificilă. 
În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2) lit. k) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local al Sectorului 6, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice, faza Studiu de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii 
«Înfiinţarea unui Centru de Imagistică în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncţional 
”Sfântul Nectarie”». 

 

 

Viceprimar, 

Consilier Local, 

Ana Maria Mihaela Ștefan 
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 Nr. 518 / 23.03.2022 
 
 
 
 
 

 

Notă de fundamentare 

privind aprobarea Studiului de fezabiliate pentru  
înființarea unui Centru de Imagistică în cadrul  

Centrului de Sănătate Multifuncțional ''Sfântul Nectarie'' 
 

Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este organizat și funcționează potrivit 
prevederilor Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/2017 privind aprobarea proiectului de 
funcționare, organigramei, statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de Sănătate 
Multifuncțional ”Sfântul Nectarie”, fiind o unitate sanitară cu personalitate juridică, aflată în 
subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6. 

 
Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” are ca domeniu de activitate asistența 

medicală specializată, asistență stomatologică, alte activități referitoare la sănătatea umană, activități 
de asistență socială și servicii sociale de consiliere, asigurând la nivelul comunității Sectorului 6, 
servicii medicale tuturor persoanelor interesate, dar și persoanelor defavorizate ce au domiciliul legal 
pe raza Sectorului 6. 

 
În acest scop, Centrul pune la dispoziția cetățenilor o gamă variată de servicii medicale, prin 

cabinetele medicale de specialitate din structura sa, acordând totodată și servicii de medicina muncii, 
atât pentru aparatul bugetar propriu al administrației locale a Sectorului 6 al Municipiului București, 
dar și pentru persoanele fizice și juridice interesate de această categorie de servicii medicale. 
 

1. Prezentarea contextului 

 
Sănătatea publică este privită ca un concept multifactorial fiind condiționată de mai mulți factori 

care influențează starea de sănătate a populației, precum: 

 factori biologici: ereditatea și caracteristicile demografice ale populației; 

 factori comportamentali (stil de viață): rezultatul factorilor sociali și ai comportamentelor; 

 factori socio-economici (factori ambientali): factorii mediului fizic, sociali, economici, culturali 
și educationali. 
 

Politica României, în acord cu cea a Uniunii Europene, în domeniul sănătății publice urmărește: 

 protejarea și îmbunătățirea sănătății cetățenilor; 

APROBAT, 
Director General D.G.A.S.P.C. Sector 6 

Gabriela Schmutzer 
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 sprijinirea modernizării și digitalizării sistemelor și a infrastructurii de sănătate; 

 îmbunătățirea rezilienței sistemului de sănătate; 

 pregătirea statului pentru a preveni și a aborda mai bine viitoarele pandemii. 
 

2. Analiza situației existente si identificarea necesității 

 

Centrul oferă servicii medicale complexe, în sistem ambulatoriu, pentru locuitorii sectorului 6, 
aflați într-o situație socială dificilă ce nu le permite accesul la servicii publice sau private de asistență 
medicală. Activitatea nu se limitează la această categorie de persoane, orice persoană interesată putând fi 
tratată, cu achitarea parțială sau integrală a serviciilor medicale prestate. 

 
În cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional “Sfântul Nectarie”, în prezent sunt 14 specialități 

pentru care cetățenii sectorului 6, și nu numai, au posibilitatea accesării de servicii medicale cu bilet de 
trimitere de la medicul de familie: Stomatologie, Recuperare medicală, O.R.L., Medicină internă, 

Ginecologie, Gastroenterologie, Ortopedie, Chirugie Generală, Psihiatrie, Oftamologie, 

Cardiologie, Pediatrie, Endocrinologie, Dermatologie. Pe lângă personalul medical angajat, centrul are 
încheiate o serie de contracte de colaborare cu medici care completează oferta de servicii medicale. 

 
Prin încheierea contractului de servicii medicale cu CASA DE ASIGURĂRI A MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI (în 2018), s-a îmbunătățit accesul tuturor persoanelor la servicii medicale de calitate, în 
condiții civilizate și decente. 

 
Actualmente în România, mare parte din serviciile de sănătate se acordă direct în spital, acest 

segment fiind mult hipertrofiat, pe când serviciile furnizate în comunitate sunt oferite într-un volum mult 
sub necesar. Practica europeană este ca ambulatoriul de specialitate să deţină o pondere mult mai 
importantă în oferirea de servicii medicale de specialitate şi să constituie un filtru eficace în reducerea 
spitalizărilor evitabile. Imagistica medicală și radiologia constituie ramura medicinei ce face permanent 
apel la noile tehnologii. 

 
Având în vedere nevoia permanentă de dezvoltare a serviciilor medicale și pentru asigurarea unor 

servicii medicale de specialitate, la un nivel performant, competitiv, pentru persoanele care altfel nu ar 
avea accesibilitate la aceste tipuri de servicii din rațiuni sociale, psihologice și economice, ca răspuns la 
nevoia identificată în comunitate, se propune înființarea unui Centru de Imagistică în cadrul 

Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfantul Nectarie”. 

 
Utilizarea dispozitivelor de radiologie și imagistică medicală este una din metodele de investigație 

medicală la care apelează medicul pentru a avea informațiile care să-l orienteze în luarea unei decizii 
privind actul medical. Selectarea metodei adecvate ține cont de obiectivul actului medical, de 
complexitatea și implicațiile pe termen lung asupra pacientului, de riscurile și beneficiile aduse de fiecare 
metodă de investigație luată în calcul pentru un diagnostic, un act medical asistat sau realizat corect și 
corespunzător pentru pacient. 
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Potrivit datelor din 2018 
oferite de Eurostat (figura alăturată), 
în România accesul populației la 
investigații precum tomografie 
computerizată și rezonanță magnetică 
nucleară în spitale, este foarte limitat. 
România are printre cele mai mici 
numere de aparate raportate la 
100.000 de locuitori (0,8 aparate CT 
și 0,4 aparate RMN). 
 
 
 
 
 
 

Referitor la utilizarea tehnologiilor imagistice în investigațiile medicale, România are o rată de 
utilizare de 5,4 ori mai mică decât media UE la 1000 locuitori (38 de investigații față de 204 de 
investigații). 

 
Lipsa utilizării acestor investigații este parte din explicația pentru contraperformanțele României 

în domeniu sănătății – o speranță de viață redusă, multe zile de spitalizare, rate mici de supraviețuire la 
diverse boli (cancere, de exemplu) și cea mai mare pondere a deceselor evitabile printr-un sistem de 
sănătate funcțional și eficient. 
 

Echipamentele de imagistică medicală și radiologie sunt utilizate de medic pentru a detecta 
anumite disfuncționalități, maladii cât și stadiul, respectiv intensitatea acestora. Aceste dispozitive 
medicale sunt utilizate în actul medical pentru diagnostic, intervenție și terapie. 
 

În prezent, centrul nu dispune de dotări specifice activității de imagistică, ceea ce face ca, în 
anumite situații care necesită acest tip de date, diagnosticul să fie pus cu întârziere sau pacienții să renunțe 



 

4 din 5 

la continuarea demersurilor din lipsa disponibilității unei programări sau din cauza costurilor 
semnificative pentru o astfel de examinare. 
 

Înființarea unui Centru de imagistică în cadrul Centrului de Sănătate Multifuncțional „Sfântul 
Nectarie” presupune amenajarea și/sau extinderea spațiilor existente și dotarea cu aparatură și 
echipamente performante de imagistică și radiologie, cu următoarele funcțiuni: 
 

I. Tomografie Computerizată – CT - Tomografia computerizată este o tehnică de imagistică 
medicală care produce imagini 3D ale părților organismului compuse dintr-o lungă serie de 
imagini bidimensionale produse prin expuneri la raze-X, imagini luate în jurul unui singur ax de 
rotație. Comparate cu radiografiile convenționale cu raze-X, care sunt imagini ale mai multor 
planuri suprapuse ori interpuse, imaginile furnizate de CT sunt mult îmbunătățite. Scanările cu 
echipamentul CT sunt utilizate la examinarea structurilor osoase, ale plămânului și pieptului cât și 
în detectarea cancerului. Acestea localizează cu destulă precizie localizarea tumorii, infecției ori 
obstrucției unui vas de sânge. 
 

II. Imagistică prin Rezonanță Magnetică – MRI (IRM / RMN) - Dispozitivele cu această 
tehnologie utilizează un câmp magnetic puternic, frecvențe radio și un computer pentru a produce 
imagini ale țesuturilor moi din corp. MRI utilizează magneți puternici pentru a crea un câmp 
magnetic care forțează atomii de hidrogen din corp la o aliniere sau rezonanță specifică. 
Frecvențele radio sunt distribuite asupra pacientului și perturbate de țesuturile acestuia. Această 
distorsiune corespunde variației pe care o provoacă semnalului la întoarcere care, procesată 
ulterior va crea imaginea. Tehnica nu este indicată celor care au impanturi cu dispozitive metalice, 
alergii specifice sau claustrofobie. Indicațiile acestei tehnici sunt pentru depistarea cancerului în 
zona capului, gâtului, oaselor și mușchilor cât și pentru depistarea stadiului cancerului, a 
răspunsului acestuia la tratamentul aplicat. 
 

III. Dispozitiv cu Raze–X: Dispozitivul utilizează tehnologia emisiei de raze-X pentru a obţine 
imaginea bidimensională a organelor studiate şi detectarea cancerului sau a altor maladii. 
Imaginile furnizate sunt radiograme. 
 

IV. Săli de așteptare, spații pentru personalul medical, vestiare, grupuri sanitare, spații tehnice și spații 
de depozitare a inventarului medical. 
 
Achiziționarea echipamentelor performante, coroborată cu asigurarea condițiilor necesare 

desfășurării activității medicale este primordială pentru creșterea calității actului medical conform 
cerințelor impuse de managementul calității în domeniul sanitar. 

 
3. Analiza cererii de servicii medicale și evoluţia cererii 

 
Centrul de Sănătate Multifuncțional ”Sfântul Nectarie” este singura unitate finanțată de Primăria 

Sector 6, care oferă servicii medicale de diagnostic și tratament. 
Variabilele de segmentare ale grupului țintă căruia se adresează serviciile de îngrijire medicală țin 

de următoarele criterii: geografice (regiune – proximitatea față de Centrul de Imagistică), situaționale 
(urgența intervenției sau tipul de intervenție), caracteristici personale (atitudinea față de risc sau fidelitatea 
persoanei față de prestatorul de servicii medicale). 
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Din punctul de vedere al ariei geografice deservită de centru, piața țintă este reprezentată de 
populația din sectorul 6, mai exact din zonele: Militari, Crângași, Drumul Taberei, Ghencea, Giulești, 

și Regie, acordând o atenție deosebită și populației din categorii defavorizate. 
Conform Recensământului din 20 octombrie 2011, populația Sectorului 6 era de 367.000 locuitori, 

fiind al doilea sector al Capitalei din punctul de vedere al numărului de locuitori. Din punct de vedere al 
structurii populației pe grupe de vârstă, numărul de locuitori cel mai mare este înregistrat la nivelul 
intervalului 14 - 54 ani. 

Conform datelor analizate de Institutul Național de Statistică, populația după domiciliu a scăzut 
ușor din anii 2000 până în 2016, an din care a început să crească în mod constant, fără însă a atinge nivelul 
din anul 2000. Populația reală se estimează însă a fi mult mai mare, în Sectorul 6 (ca și în Municipiul 
București în general) locuind un număr mai mare de persoane, majoritatea dintre ei locuind cu chirie, cu 
sau fără parcurgerea demersurilor birocratice necesare pentru oficializarea acestui statut. 

Conform datelor furnizate de către INS în anul 2020, privind activitățile referitoare la sănătatea 
umană, în Sectorul 6 al Muncipiului București, relevă faptul că există o cerere în creștere pentru 

serviciile medicale, ceea ce favorizează înființarea unui centru de servicii de imagistică medicală. 
 

4. Obiectivele specifice preconizate a fi atinse și fondurile necesare prin realizarea investiţiei 

publice 

 
Obiectivele specifice preconizate a fi atinse prin realizarea investiției sunt: 

 asigurarea accesului locuitorilor din Sectorul 6 la servicii de imagistică medicală și 
radiologie de calitate; 

 îmbunătățirea capacității de diagnostic a bolilor prin utilizarea în investigațiile medicale a 
tehnologiilor imagistice; 

 dezvoltarea si diversificarea serviciilor medicale complexe specializate în favoarea includerii 
sociale a persoanelor cu o situație socială dificilă, care nu își pot permite accesul la serviciile 
publice sau private de asistență medicală și a reducerii marginalizării sociale a acestora. 

 
Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimat în lei este de 12.351.217,73 lei (fără TVA), 

respectiv 14.693.292,93 lei (inclusiv TVA), din care construcții-montaj (C+M) - 2.182.845,56 lei (fără 
TVA), respectiv 2.597.586,22 lei (inclusiv TVA), dotări și active necorporale - 9.623.825,40 lei (fără 
TVA), respectiv 11.452.352.23 lei (inclusiv TVA). 
 
 

DIRECTOR 
Lucian Grigore Popa 


