
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr. 287/26.10.2022 

privind actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe și 

organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E 
                                                                                                                                                            

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6 și Raportul de 
specialitate al Direcției Generale Investiții Publice nr. ........................, din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Sectorului 6; 

Văzând avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6 nr. ......... și 
nr. ......;  
 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. 177/2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 
-   H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în contrucții; 

  -    Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 259/21.12.2021 privind aprobarea documentației 
tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții “CONSTRUIRE SPITAL ÎN BULEVARDUL TIMIȘOARA NR. 101E”; 

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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Local al Sectorului 6 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1. Se aprobă actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții „Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni complexe 
și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E, conform Anexelor nr. 1 
și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Direcţia Generală Investiţii Publice şi Direcţia 
Economică, vor aduce 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 
         PRIMAR,                                                                pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a) 
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REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate și indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire imobil cu 
funcţiunea de spital, funcţiuni complexe și organizare executare lucrări”,                               

situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E 
 

       Comunitatea locală din Sectorul 6 al Municipiului București, conform 

analizelor specialiștilor, are un acces dificil la sistemul de sănătate de stat. Zona cea 

mai afectată este cea compusă din cartierele Militari și Drumul Taberei, care nu 

beneficiază de legături facile cu spitalele din Municipiul București.  

       În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6                     

nr. 259/21.12.2021 a fost aprobată documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate 

şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construire spital în 

Bulevardul Timișoara nr. 101E”.     

      Sursele de finanţare pentru implementarea proiectului de investiţie sunt 

estimate a fi asigurate printr-un împrumut extern pe termen lung de la o instituţie 

financiară internaţională. Echipa de specialiști tehnici ai Băncii de Dezvoltare a 

Consiliului Europei, prin documentul suport FIP20772 din 31.03.2022, a transmis 

recomandări de optimizare a Studiului de Fezabilitate din punct de vedere tehnic, 

aspect ce a implicat necesitatea actualizării acestuia.   

         În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 166 alin. (2). lit. k) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere şi aprobare, 

Consiliului Local al Sectorului 6, proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului 

de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 

„Construire imobil cu funcţiunea de spital, funcţiuni complexe și organizare 

executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E. 

 

PRIMAR, 

Ciprian Ciucu 



 

 
 
 

 
 
 
Nr. 6954 / 25.10.2022 

 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții „Construire imobil cu funcțiunea de spital, 

funcțiuni complexe și organizare executare lucrări”, 
situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E 

 
 

 

     După o analiză aprofundată, infrastructura și sistemul sanitar din întreagă regiune București-
Ilfov prezintă numeroase deficiențe care pornesc în primul rând de la modul de organizare și 
implementare a serviciilor. Acestea sunt extrem de fragmentate, urmează standardele și 
procedurile inițiale care nu mai sunt în concordanță cu sistemele actuale de furnizare de servicii 
sanitare. În al doilea rând, se observă o necesitate ridicată de echipamente noi, performante și 
tehnologii eficiente, aspect care de altfel reprezintă un impediment în ceea ce privește oferirea de 
tratamente medicale de cea mai bună calitate. Nu în ultimul rând, lipsa personalului medical, a 
numărului de paturi și lipsa metodelor adecvate de diagnosticare și tratare evidențiază starea 
deficitară în care sistemul sanitar al țării, nu doar al regiunii analizate, se află. Sectorul 6 este unul 
extrem de dezavantajat din punct de vedere al sistemului sanitar. În cadrul său se regăsesc câteva 
instituții medicale publice și numeroase farmacii, însă niciuna dintre acestea nu sunt în 
administrarea primăriei de sector. Pe lângă acest aspect, instituțiile sunt unele de specialitate și nu 
oferă totalitatea serviciilor medicale de care o populație relativ ridicată are nevoie. Sectorul 6 
dispune de următoarele unități medicale: 
- Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Prof. Dr. Panait Sârbu” (Maternitatea Giulești); 
- Spitalul Clinic Nr.1 Căi Ferate Witting; 
- Centrul de Evaluare și Tratament a Toxicodependențelor pentru Tineri „Sf. Stelian”; 
- trei policlinici; 
- o casă de bătrâni; 
- patru dispensare. 
 
     De asemenea, în sector există și clinici private care deservesc nevoile medicale ale cetățenilor, 
însă numărul lor și totalitatea angajaților nu pot asigura toate serviciile necesare deoarece sunt 
insuficiente și prezintă totodată costuri ridicate, care variază în funcție de afecțiune și tratament.  
Sectorul 6 nu dispune însă de un spital local și s-a evidențiat necesitatea unei instituții medicale 
care să acopere dezechilibrul unităților medicale în București, în special în zona de vest unde 
există un mare deficit al sistemului sanitar, lipsa acută de servicii medicale fiind pe departamentul 
de urgențe. Zona cea mai defavorizată a sectorului, din punct de vedere medical, este Giulești-
Sârbi unde nu se regăsește nici măcar un punct farmaceutic pentru comunitatea de 5000 de 
persoane.  
    Având în vedere rata de spitalizare de aproximativ 21% pentru Sectorul 6 și totodată importanța 
și posibilitatea optimizării ocupării terenului, în suprafață de 33.330mp, din Bd. Timișoara nr. 
101E, autoritatea contractantă a identificat oportunitatea construirii unei unități cu destinația 
spital. 
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   Pentru a implementa acest obiectiv de investiții a fost aprobată documentația tehnico-economică 
faza studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului Local al 
Sectorului 6 nr. 259/21.12.2021.  
   Sectorul 6 al Municipilui București și-a propus să valorifice orice oportunitate de finanțare 
apărută și a făcut demersuri în vederea identificării celor mai avantajoase condiții pentru obținerea 
fondurilor necesare realizării obiectivului anterior menționat. Astfel, sursele de finanțare pentru 
implementarea proiectului de investiție sunt estimate a fi asigurate printr-un împrumut extern pe 
termen lung de la o instituție financiară internațională (de ex. Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei). Echipa de specialiști tehnici a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin 
documentul suport FIP20772, din 31.03.2022, a transmis recomandări de optimizare a Studiului 
de Fezabilitate din punct de vedere tehnic, aspect ce a implicat necesitatea actualizării acestuia.   
 
   În concluzie, prin actualizarea studiului de fezabilitate s-a recomandat îndeplinirea următoarelor 
cerințe fundamentale: 

 Clarificarea misiunii spitalului, sfera și natura serviciilor medicale prestate; 
 Organizarea activităților spitalicești în jurul îngrijirii ambulatorii; 
 Dezvoltarea secțiilor de spitalizare în funcție de nevoile populației și de lipsa recunoscută 

a serviciilor selectate în zona de captare deservită împreună cu organizarea sistemului de 
trimitere disponibil la nivel de îngrijire terțiară ; 

 Reevaluarea volumelor viitoare de activitate spitalicească pentru următoarele secții : 
Spitalizare, Ambulatoriu, Oncologie, Urgență, Obstetrică și Chirurgie; 

 Evaluarea riscurilor și impactului asupra mediului, evaluarea poluării fonice și soluții 
adecvate incluse în proiectarea arhitecturală; 

 Reevaluarea indicatorilor CUT, POT, înalțime maximă; 
 Reevaluarea ariei construite, desfașurate, utile;  
 Reevaluarea numărului de clădiri și a regimului de înălțime; 
 Reevaluarea amplasării în teren; 
 Reevaluarea configurației saloanelor de pacienți; 
 Reevaluarea sălilor de operație și a fluxurilor de circulație cu specific spitalicesc. 

 
     Mai mult decât atât, în planificarea serviciilor care urmează să fie oferite de noul spital, trebuie 
atins un echilibru între riscul investiției și rentabilitatea financiară. Astfel, o suprafață  desfășurată 
necesară și posibil de amplasat de 28.448,92 mp, și o suprafață construită desfășurată totală de 
30.416,19 mp, va oferi servicii de spitalizare în următoarele specializări: Cardiologie, Neurologie, 
Ortopedie, Oncologie, Obstetrică, Ginecologie, Unitate de Terapie Intensivă, Unitate Critică 
Cardiacă, Neonatologie și Chirurgie (generală, cardiacă, vascular-toracică, neurochirurgie, 
ortopedie, laparoscopică, ginecologie, ORL și urologie). Majoritatea specializărilor medicale pot 
fi acoperite în ambulatoriu în clinici de ambulatoriu. 
Perioada de pandemie ne-a permis să învățăm lecții și să evităm să repetăm greșeli. Adăugând la 
aceasta creșterea infecțiilor nosocomiale în spitale, trebuie să reconsiderăm organizarea 
îngrijirilor. Camerele cu trei pacienți sunt medii favorabile pentru transmiterea virușilor și 
bacteriilor. Această situație face ca reducerea numărului de pacienți pe cameră să nu mai fie 
considerată un lux ci o cerință pentru protecția pacienților.  
Serviciile de diagnosticare, terapeutice, de recuperare și de asistență trebuie să fie planificate și 
echipate pentru a se completa reciproc în vederea formării unui set complet. Rezultatul trebuie să 
fie un răspuns eficient și rentabil la cererea probabilă a pacientului. 
 
       Evaluarea principalelor caracteristici ale consumului de asistență medicală din România ne 
va permite să precizăm ipotezele privind cotele de piață pe care spitalul din Sectorul 6 va reuși să 
le obțină. Potrivit Eurostat, numărul externărilor la 100,000 locuitori pentru anul 2019 a fost de 
21,311 în România. Pentru Sectorul 6, numărul potențial de internări ar fi așadar 76,580 pentru o 
rată de spitalizare de peste 21%. Folosind o durată medie de ședere (ALOS) de 5 zile, obținem o 
piață de 80.755 zile de spitalizare. Astfel, internările acoperite de noul spital ar trebui să fie de 
21% din piața potențială. Sosirea unui nou jucător pe o piață în care concurența este practic 



inexistentă reprezintă un avantaj important. Cu toate acestea, captarea mai mult de 21% din piață 
vă fi o provocare majoră pentru operatori. 
 
 
 
        Rata de spitalizare este anormal de mare și probabil rezultă din utilizarea necorespunzătoare 
a patului de spital. Am observat că și numărul de vizite / medici este relativ mare, cu o medie de 
5.6 vizite. În plus, utilizarea serviciilor de urgență spitalicească este, de asemenea, extrem de mare, 
având în vedere că rata de spitalizare a pacienților care se prezintă la camera de urgență este relativ 
scăzută. Asistența primară continuă să fie subutilizată, în timp ce există o suprautilizare a 
serviciilor spitalicești, așa cum demonstrează ratele foarte mari de externare din spital. În 2016, 
românul mediu a consultat doar de cinci ori un medic primar sau specialist (ambulatoriu), 
comparativ cu media UE de 7.5 consultații. Pacienții se bazează adesea pe departamentele de 
urgență ale spitalelor dacă au nevoie de asistență medicală, inclusiv îngrijire non-urgentă. 
       Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 656,240,024.58 lei fără TVA, respectiv 
780,249,927.86 lei cu TVA, din care construcții-montaj (C+M) 305,486,165.26 lei fără TVA, 
respectiv 363,528,536.66 lei cu TVA. 

         Ținând cont de aceste aspecte, cu scopul unei utilizări eficiente a resurselor la nivelul 
administrației locale a Sectorului 6 și în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (3) lit. a), precum și 
cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, propun supunerea spre dezbatere și aprobare, Consiliului Local Sector 
6, proiectul de hotărâre privind actualizarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții „Construire imobil cu funcțiunea de spital, funcțiuni 
complexe și organizare executare lucrări”, situat în Bulevardul Timișoara nr. 101E. 
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Marius Marin Petrescu 

 
 

 

 

 

 

 

 


