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SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI                                  Nr._11823   

Data:15.10.2018 

 

 

 

 

 

INFORMARE 

Privind aderarea la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de 

monitorizare a implementarii Strategiilor Nationale asumate de Ministerul Transporturilor si 

Ministerul Sanatatii, in actualul Program de Guvernare  

 

STADIUL PROIECTULUI DE 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC CFR 2 
Privind includerea în Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social, 

Subprogramul "Unitati sanitare din mediul urban" 

pentru obiectivul de investiții1 

"CONSTRUIRE CLADIRE NOUA SPITAL CLINIC CF2" 
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POLITICI SI OBIECTIVE  FUNDAMENTALE - REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI CLINIC CFR 2 
 

Avand in vedere necesitatea participarii active la efortul comun de implementare a noilor obiective ale 
Strategiilor Nationale, obiective ce prevad schimbari la toate nivelurile sistemului sanitar romanesc, conducerea 
Spitalului Clinic CF nr 2 Bucuresti, in dorinta de a-si alinia Strategia de dezvoltare la axele prioritare asumate de 
Ministerul Transporturilor si de Ministerul Sanatatii, in actualul Program de Guvernare, considera oportuna 
redefinirea propiilor principii directoare. 

In acest sens, dorim sa va supunem atentiei, spre analiza si avizare, urmatoarele obiective prioritare stabilite 
in cadrul Strategiei de Dezvoltare 2017-2020, a Spitalului Clinic CF nr 2 Bucuresti: 

1. Modernizarea Spitalului Clinic CF nr.2 Bucuresti, transformarea in Spital Clinic Regional (spital 

regional al transporturilor, cu activitate universitara si cu servicii de urgenta pentru sectiile 

principale, centru metodologic si de coordonare a retelei spitalelor CFR din tara) prin proiectul  

2. Asigurarea si monitorizarea calitatii serviciilor oferite_Accesul echitabil la servicii de sanatate de 

calitate si cost-eficace ( cu prioritate pentru pacinetii din domeniul transporturilor) 

. 
Strategia de Dezvoltare 2017-2020 a Spitalului Clinic CF nr 2 Bucuresti, are la bază o abordare integrată a 

serviciilor de sănătate, fiind conceputa în concordanta cu direcţiile formulate de documente emblematice ale 
domeniului, precum: Strategia Naţională de Sănătate a Guvernului României 2014-2020 “Sănătate pentru 
Prosperitate” si "Strategia Europa 2020", a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ca dovada a angajamentului echipei de 
conducere de a asigura şi promova sănătatea ca determinant cheie al unei dezvoltări durabile a societăţii româneşti. 

 
În acest sens, începînd cu anul 2015, conducerea Spitalului Clinic CF 2, cu sprijinul forurilor tutelare din 

cadrul Ministerului Transporturilor, a parcurs un număr mare din etapele de  includere in ,,Programul National de 
Constructii de Interes Public sau Social - Subprogramul ,,Unitati Sanitare din mediul urban,, pentru obiectivul de 
investitii : ,,Construire  cladire noua Spital Clinic  CF2”. 

 
SCURTĂ DESCRIERE 

Unitate sanitara de importanţă naţională, Spitalul Clinic CF nr 2 Bucuresti este cel mai mare spital al 
Ministerul Transporturilor și constituie un centru de elită al medicinei româneşti, unde diversitatea cazurilor tratate, 
viziunea medicală de nivel academic si capacitatea de diagnostic şi tratament atrag bolnavi din întreaga ţară. Spitalul 
Clinic CF2, este un spital departamental și are ca obiectiv acordarea de servicii medicale  personalului angajat din 
reţeaua transporturilor, a pensionarilor, dar şi populaţiei din afara reţelei. În prezent structura spitalului permite 
acordarea de servicii medicale diverse tuturor categoriilor de populaţie  începând cu mama şi nou-născutul până la 
vârstnici. 
 
PREZENTAREA SPITALULUI 
 Situatie juridica a patrimoniului Spital Clinic CF 2  Bucureşti: Dreptul de PROPRIETATE, dobândit prin 
APORT, cota actuala 1/1 îl deține STATUL ROMAN, CU DREPT DE ADMINISTRARE: SPITALUL CLINIC NR.2 BUCUREŞTI 
(ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDIT - MINISTERUL TRANSPORTURILOR) 

Spitalul dispune de un teren în suprafaţă de: 35.884 (mp) (din acte),: 35.854 (masurata);teren in folosinţa. 
Un corp spitalul propriu-zis în suprafaţă de 16400 mp s.d. (corpurile A,B,D şi E) şi un corp administrativ (corp C) ce 
include şi Ambulatoriul Integrat CF 2, farmacia spitalului şi serviciul de Anatomie patologică, de aproximativ 4500 mp 
s.d. pentru care dispune de intabulare si cadastru și acărui construcție a inceput  inainte de  1940. 
 Spitalul Clinic CF 2 este un spital cu 551 de paturi, din care 21 spitalizare de zi.  
Structural, situaţia secţiilor din spital se prezintă astfel: ATI (cu unitate de transfuzie sanguină), RMFB (recuperare 
medicală şi fizio-balneoterapie), Medicină Internă, Cardiologie, Chirurgie, Ortopedie, Obstetrică-Ginecologie, 
Neonatologie, Urologie, Endocrinologie, Neurologie, Pediatrie la care se adaugă Laboratorul de analize medicale, 
Radiologia şi Imagistica medicală (CT, RMN) şi Ambulatoriul Integrat de specialitate CF 2. cu un număr de peste 650 
de angajati din care 100 medici. 
 Locaţia spitalului: la intrarea în Bucureşti, pe traseul axei de nord de comunicaţie, reprezintă o mare 
oportunitate şi un acces facil al populaţiei din vecinătatea Bucureştiului, dar şi pentru doritorii de servicii medicale din 
toată ţara.  
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Dotarea spitalului cu aparatură complexă, de înaltă performanţă, paleta largă a intervenţiilor medicale și 
chirurgicale, prin abord minim-invaziv şi clasic pentru patologie benignă şi malignă, a determinat ca un segment larg 
din populaţie să apeleze  la serviciile spitalului.  
 Ca specific este activitatea de siguranţă a circulatiei care prevede că personalul angajat in transporturi să fie 
verificat din punct de vedere medical şi psihologic pentru a exista certitudinea ca este apt pentru exercitarea 
funcţiilor ce includ siguranţa transporturilor terestre, maritime, aeriene.  
 
ISTORICUL CONTRUCȚIEI 
  Spitalul Clinic CF2, este un spital departamental al  Ministerului Transporturilor a cărui construcţie s-a 

desfăşurat pe o perioada de aproximativ 30 de ani. Oportunitatea construcţiei se datorează donaţiei exprese făcute 

de către Casa Regală pentru muncitorii de la CFR. Ca spital departamental are ca obiectiv, în primul rând, acordarea 

de servicii medicale  personalului angajat din reţea, pensionarilor, dar şi populaţiei din afara reţelei atât din Bucureşti 

cât şi din ţară. În prezent structura spitalului permite acordarea de servicii medicale diverse tuturor categoriilor de 

populaţie  începând cu mama şi nou-născutul până la vârstnici. 

  Piatra de temelie s-a pus în 1942 când a fost a ridicat primul corp al spitalului. Al doilea corp s-a ridicat în 

deceniul  şase  al secolului trecut şi al treilea corp s-a finalizat în anul 1978.  

Conform expertizei tehnice, inainte de  1940 a fost a ridicat primul (corpul A) si al doilea (corpul B) al spitalului , 

clădirea administraţiei şi a ambulatoriului (corp C) s-a ridicat în deceniul  şase  al secolului trecut şi al treilea corp (D) 

s-a finalizat în inainte de anul 1973. În perioada 2000-2005 a fost consolidat şi modernizat corpul D al spitalului, dar 

fără termoizolaţia exterioară necesară, în paralel cu construcţia unui corp suplimentar (E) care a permis amplasarea 

RMN-ului şi a celorlalte aparate de înaltă performanţă (CT, radiologie, ecografie, mamografie) achiziţionate prin 

licitaţie de către Ministerul Transporturilor.  

  În 2005 lucrările au fost sistate din lipsă de finanţare.  

  Mai subliniem că, în urma expertizei tehnice efectuate în 2003 asupra cladirilor Spitalului Clinic CF 2, a 

rezultat o stare avansată de degradare a structurilor de rezistenţă a corpurilor A, B şi C, impunându-se luarea unor 

măsuri urgente pentru punerea în siguranţă a acestora 

ISTORICUL LUCRĂRILOR DE MODERNIZARE ŞI CONSOLIDARE 

La data de 12.11.2002 s-a incheiat Contractul de executie de lucrari nr. 6793 cu firma S.C. ROMCOM 

International S.R.L.,prin care constructorul se obliga ca in termen de 18 luni de zile sa finalizeze lucrarile de 

consolidare si modernizare conform proiectului intocmit de IPTANA S.A.  Conform actului aditional nr. 10/2008 

contractul se prelungeste pana in 31.12.2008. S-a incheiat actul aditional nr. 2/2003 privind amenajarea corpului 

pentru urgenţe şi radiologie a spitalului. La acest corp nu s-a finalizat instalatia electrica, liftul si instalatia de 

climatizare. Din acest motiv nu s-a facut receptia lucrarii. Întrucat in anul 2006 a expirat autorizatia de constructie 

referitoare la acest proiect de Consolidare si modernizare s-au depus documente in anul 2007 la primarie pentru o 

noua autorizatie. Cu aceasta ocazie s-a solicitat  o revizuire a proiectului deoarece se modificasera Normativele 

privind siguranta in cladirile publice, referitoare la incendii si cutremure. Conform Documentului de Avizare al CTE-

MT nr. 10/174 în 03.07.2007 se reactualizeaza valoarea investitiei.    

Nu s-a ajuns la nici o intelegere cu IPTANA S.A pentru aceasta revizuire. Nu s-a mai obtinut  autorizatie de 

constructie pentru continuarea lucrarilor. Corpurile A, B si C nu au mai fost consolidate. 

Din anul 2009 constructorul nu a mai efectuat lucrari in Spitalul Clinic CF 2 deoarece a intrat in incapacitate 

de plata. Nu s-a organizat licitatie pentru desemnarea altei firme pentru continuarea proiectului de investitie. În anii 

2006-2015 nu am primit fonduri pentru continuarea proiectului. 

 

STADIUL LUCRĂRILOR PÂNĂ ÎN PREZENT 

  Corpul D - au fost executate lucrari de consolidare si modernizare in proportie de 94%. Nu s-au cuplat: 
tablourile electrice generale de siguranta la noua statie de transformare si grupul electrogen – se functioneaza pe 
improvizatie de santier.  
  Corpul A - au fost executate lucrari de aprox. 6% din valoarea alocata in vechiul proiect. Nu s-au executat 
consolidari. Au fost executate lucrari la instalatiile de apa si canalizare, grupuri sanitare si amenajari. 
  Corpul B - au fost executate lucrari de aprox. 1% din valoarea alocata in proiect. Nu s-au executat 
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consolidari. Au fost executate lucrari la instalatiile sanitare.  
  Corpul C - au fost executate lucrari de  aprox. 3% din valoarea alocata in proiect. Nu s-au executat 
consolidari. Au fost executate lucrari la instalatiile termice, apa si canal , precum si reabilitarea spatiilor.  
  Centrala termica - au fost executate lucrari de aprox. 46% din valoare. Mai sunt de executat lucrari de 
arhitectura, instalatii electrice, apa si punere in functiune cazan abur. 
  Retelele de canalizare - au fost realizate in proportie de 80% din valoare. Trebuie finalizata canalizarea – 
zona nord si statia de pompare ape uzate (montaj utilaje).  
  Retelele exterioare de apa  - au fost executate lucrari in proportie de 21% din valoare. Nu s-a finalizat 
rezervorul de incendiu de 200 mc si nu s-a realizat inelul de incendiu al unitatii.  
Retelele electrice din incintă  - nu s-a realizat nimic din acest capitol. 
  Din anul 2015, împreună cu forurile tutelare din MT, au fost întreprinse demersuri şi s-a reuşit aprobarea de 
reabilitare-modernizare a spitalului prin Compania Naţională de Investiţii, subprogramul „Unităţi sanitare în mediul 
urban” ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi a Administraţiei Publice.  
 

SITUAȚIA ACTUALĂ 

În prezent Spitalul CF 2 funcționează în clădiri care au o vechime de aproape 80 de ani. Clădirea veche a 

spitalului (corpurile B, A şi C) nu poate oferi condiții adecvate de îngrijire pentru pacienți. Dintre aceste corpuri cele 

mai degradate corpuri sunt  corpul A și B ( calsa de risc seismic I) fiind urmate de corpul D1 – clasa de risc seismic II 

si corpul D2 – clasa de risc seismic III – corpuri in care se desfășoară întreaga activitate medicala clinică. 

Până în anul 2020 trebuie indeplinite condițiile de autorizare a spitalului conform noilor standarde.  

Spitalul necesita dezvoltări de capacitați și specialități impuse pe de o parte de solicitările    populatiei, 

inclusiv pe linie de urgențe, iar pe de alta parte a indeplinirii la standarde inclusiv în calitate de organ de avizare a 

personalului din transporturi (siguranța circulației).    

 

DEMERSURI PENTRU ACCESAREA DE FONDURI EUROPENE PENTRU REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SPITALULUI  

S-ua inițiat o serie de demersuri cu Ministerul Transporturilor prin Direcţia Medicală, în vederea identificării 
unor posibilităţi de finanţare a unităţilor medicale aflate în subordine, în ceea ce priveşte amenajarea şi consolidarea 
spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea personalul unităţii, vă comunicăm că a fost identificat Programul 
Operaţional Regional 2014-2020 (POR), AXA prioritara 3, Prioritatea de investiţii 3.1 , Operaţiunea B - Clădiri Publice. 
S-a considerăm că o mare parte din Spitalele CF, au posibilitatea să se finanţeze din aceste fonduri puse la dispoziţie 
de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.   

Inițiativa a avut loc la inceputul anului 2017, printr-o vizită de informare efectuata alături de D-nul Viorel Crețu 
– Directorul Direcției Medicale la acea data, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice. 

Au fost studiate materialele Programului Operaţional Regional 2014-2020 (POR), AXA prioritara 3, Prioritatea 
de investiţii 3.1 , Operaţiunea B - Clădiri Publice, pentru a vedea care sunt criteriile pe care trebuie sa le îndeplinească 
proiectele pentru a fi eligibile. 

Menționăm faptul că această inițiativă a fost preluată de către D-nul Ovidiu Paica, Director al Direcției 
Medicale, solicitându-ne punct de vedere cu privire le acest aspect prin adresa 27525 din 24,07,2017. 
 La capitolul 4, - CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE, subcapitolul 4.2 Eligibilitatea proiectului, a 
componentelor (clădirilor) individuale care îl compun, precum şi a activităților, puncul 9. Se precizează: ”Clădirea 
expertizată tehnic, conform+ reglementărilor tehnice în vigoare, nu este încadrată, prin raport de expertiză tehnică, 
în clasa I de risc seismic, respectiv clădire cu risc ridicat de prăbuşire, sau în clasa II de risc seismic, respectiv clădire 
care sub efectul cutremurului poate suferi degradări structurale majore, şi la care nu se află în execuţie lucrări de 
intervenţie în scopul creşterii nivelului de siguranţă la acţiuni seismice a construcției existente (se va vedea 
Declaraţia de eligibilitate (Model B - Declaraţia de eligibilitate din cadrul Anexei 3.1.B.1 și informațiile prezentate în 
documentația tehnică/tehnico-economică)”. 

Conform expertizei tehnice realizată de către Compania Națională de Investiții în baza contractului de 
prestări servicii nr 24/09,02,2017 incheiat cu SC Trasproiect 2001 SA, privind echiziționarea serviciilor de elaborare 
expertiză tehnică pentru  lucrările de intervenție cu respectarea reglementărilor tehnice privind stabilirea și 
rezistența în vigoare, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea Spitalului Clinic CFR 2, Municipiul 
București, Bd. Mărăști nr.63, Sector 1, în posesia căreia am intrat la data de 15,05,2017 prin document nr. 7399, nu 
pot fi respectate CRITERILE DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE cap.4 sucp.4.2. punctul 9. 
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SOLUȚIE OPTIMĂ: "CONSTRUIRE CLADIRE NOUA SPITAL CLINIC CF2" 

Impreuna cu reprezentantii CNI si echipe de arhitecti s-a ajuns la concluzia ca solutia consolidarii si 

reabilitarii spitalului nu rezolva problema de fond si incadrarea ca finalitate in respectarea legislatie actuale  si  de 

comun acord s-a identificat ca unica solutie construirea unui corp nou de cladire care sa preia intreaga activitate 

medicala din cadrul spitalului fara perturbarea majora acesteia pe perioada constructiei.  Fundamentarea in acest 

sens a fost realizată in solicitarea privind includerea in ,, Programul National de Constructii de Interes Public sau 

Social, readaptata conform legislatiei si avand denumirea ca obiectiv ,,Construire Cladire Noua Spital CF2, 

 

FUNDAMENTAREA SOLUȚIEI ALESE: 

NECESITATEA PROMOVĂRII INVESTIȚIEI 

1. Continuarea activității medicale în condiții de siguranță pentru pacienți și personalul spitalului. 

a. Spitalul prezintă risc seismic ridicat (s-a efectuat expertiză în a cest sens) 
i. În momentul actual, clădirea veche a spitalului (corpurile B, A şi C) nu poate oferi 

condiții adecvate de îngrijire pentru pacienți. Dintre aceste corpuri cele mai degradate 
corpuri sunt  corpul A și B ( calsa de risc seismic I) fiind urmate de corpul D1 – clasa de 
risc seismic II si corpul D2 – clasa de risc seismic III – corpuri in care se desfășoară 
întreaga activitate medicala clinică. 

b. Acivitatea medicală nu poate fi întreruptă 

c. Reabilitarea costrucției vechi: 
i. perturbă major activitatea medicală. 

ii. Nu soluționează punctele 2 și 3 mai jos menționate. 
iii. Raport cost/beneficiiu crescut. 

 
2. Respectarea a cerintelor si standardelor actuale solicitate de ANMCS pentru a menține statutul de 

spital acreditat. 

a. Actuala construcție începută în anii ”40, nu mai permite realizarea de circuite funționale, 
structura de spitalizare de zi, a spațiilor destinate activității medicale și condițiilor hoteliere. 
 

3. Respectarea legislatiei și normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în 
vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare 

a. Actuala construcție începută în anii ”40, nu mai permite realizarea de circuite funționale, 
astructura de spitalizare de zi, a spațiilor destinate activității medicale și condițiilor hoteliere. 

 
4. Obținerea autorizație ISU. 

5. Restabilirea și creșterea adresabilității  

- starea avansata de degradare a spitalului a afectat și afectează major adresabilitatea. În 
prezent sunt permise doar igenizări.  

6. Creșterea gradului spitalului de la nivel 3 la nivel 2. 

- O nouă construcție soluționează apectele menționate la punctele 1,2,3,4,5 și permite ridicarea 
gradului spitalului. 

7. Continuarea actului medical într-un spital cu tradiție, cu aproape 80 de ani de activitate medicală și de 
învățământ, în care au fost tratați zeci de mii de pacienți și în care au activat nume sonore ale vieșii 
medicale românești. 

OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI 

1. Respectarea strategiei ministerului privind unitatile medicate subordonate 
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2. Amplasament: pornind de la locatia spitalului  la intrarea in Bucuresti, pe traseul axei de nord de 
comunicatie, reprezinta o mare oportunitate prin accesul facil dinpre DN1, Aeroportul Internațional 
”Henri Coandă” și aeroportul ”Băneasa” – instituții ce activează sub tutele Ministerului Transporturilor. 
In acest context, Spitalul poate deveni spital regional cu sectie UPU, care va trata cu prioritate urgentele 
rezultate in urma accidenteior inregistrate pe reteaua de transport si nu numai. Poate deservi populația 
din sectorul 1 al capitalei dar și zonele limitrofe ale Bucureștiului. 

3. Teren disponibil, cu respectarea regimurilor de vecinătate, de altitudine, a suprafețelor de zonă verde. 

4. Culoar zbor (in perspectiva construirii de heliport (poate costitui punct de triaj pentru centrele medicale 
supraspecializate din capitală) 

5. Noua construcție permite furnizare de servicii de calitate, cu prioritate pentru pacientii din ramura 
transporturilor, prin reorganizarea structurii si a activitatii medicale a spitalului prin adaugarea unor 
sectii noi si reorganizarea celor existente: 

a. Structură de spitalizare de zi cu activtitate distincta, conform noilor prevederi legale in vigoare 
b. Sectie cheie care necesita dezvoltare si transformare catre centru de excelenta regionala a 

rețelei medicale a Ministerului Trasporturilor. 
c. Sectii si compartimente nou infiintate, de principiu in anvelopa de paturi existenta 
d. Sectii si compartimente de suport 
e. Medicina interna, urologie, diabet, cardiologie  
f. Adaptare ATI - pentru noile sectii chirurgicale 
g. Adapatare laborator imagistică și analize medicale de laborator 
h. Adaptare utilități 

 
6. Dezvoltarea retelei de spitale ale Ministerului Transporturilor la nivel national, cu coordonare 

metodologica la nivelul Spitalului CF2 

a. pentru servicii de siguranta a circulatiei in sistem integrat 
b. telemedicina +/- second opinion 

 
7. Alte oportunități ce pot fi fructicate în condițiile existenței unui spețiu de activitate adecvate: 

a. Dezvoltarea serviciilor oncologice si de radioterapie, in special in regim de spitalizare de zi, cu 
prioritate pentru pacientii din reteaua Transporturilor 

b. Parteneriat public privat (PPP) pentru perspectiva unui centru de reabilitare a persoanelor cu 
dependenta (alcool, droguri, internet) 

c. Centru de recuperare pentru patologia specifica personalului din transporturi 
d. Recuperare neurologica 
e. Spatii de locuit pentru pacienti (care primesc servicii de spitalizare de zi) sau pentru insotitori 
f. Spatii pentru medicii rezidenti, medici care opereaza din alte localitati 
g. turism medical 
h. platforma pentru medici care se vor intoarce in romania 
i. sala de conferinta pentru instruiri metodologice 
j. servicii de telemedicina in reteaua spitalelor de transporturi 
k. cercetare medicala pe domenii prioritare 
l. invatamant medical - colaborari cu universitati, scoli postliceale din domeniul medical 
m. infrastructura it - hardware, software, licente programe informatice 

 
8. Particularitati ale spitalului: 

a. Cel mai mare spital din reteaua ministerului transporturilor 
b. Spitalul contine sectii care nu se regasesc in alte spitale ale retelei de transporturi (pediatrie, 

endocrinologie pediatrica, ginecologie) 
c. Trei compartimente de recuperare  
d. Asociere in participatiune PET_CT si scintigrafie 
e. Preluare activitati medicale din alte spitale CFR din tara 
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f. Redistribuire paturi intre zonele ineficiente din teritoriu si spitalul CFR 2 
 

 

EFECTUL POZITIV PREVIZIONAT PRIN REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII; 

Îmbunătăţirea serviciilor de sănătate  (în conformitate cu LEGEA nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii, Ordinul nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le 

îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare), în condiții civilizate, de siguranță 

pentru pacienți și sesfășurare în condiții optime a actului medical. 

 

CRONOLOGIA MĂSURILOR LUATE DE CĂTRE CONDUCEREA SPITALULUI CLINIC CF2 ÎMPREUNĂ CU FACTORII DE 

DECIZIE: 

 
Cronologia demersurilor și lucrărilor Incepând cu anul 2017: 

a. 15,05,2017 prin document nr. 7399: expertiză tehnică de către Compania Națională de Investiții în baza 

contractului de prestări servicii nr 24/09,02,2017 incheiat cu SC Trasproiect 2001 SA, privind echiziționarea 

serviciilor de elaborare expertiză tehnică pentru   lucrările de intervenție cu respectarea reglementărilor 

tehnice privind stabilirea și rezistența în vigoare, pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea și modernizarea 

Spitalului Clinic CFR 2, Municipiul București, Bd. Mărăști nr.63, Sector 1; expertizate corpurile A, A-B, B,B-D, 

D. Dintre aceste corpuri cele mai degradate corpuri sunt  corpul A și B ( calsa de risc seismic I) fiind urmate 

de corpul D1 – clasa de risc seismic II si corpul D2 – clasa de risc seismic III – corpuri in care se desfășoară 

întreaga activitate medicala clinică 

b. Consultare cu Consiliul Medical 

c. Hotărârea Comitetului Director 

d. Informare a Consiliului de Administrație 

e. Modificarea listei de investiții 

f. Informare  a Domnului Ministru al Transporturilor prin Direcția Medicală și solicitare în vederea avizării (aviz 

favorabil 35624/05,10,2017) 

 

PARCURGEREA ETAPELOR MENȚIONATE IN GHIDUL COMPANIEI NAȚIONALE DE INVESTIȚII - acte necesare în 

vederea promovării investiției – CONSTRUIRE OBIECTIV NOU În vederea promovării sunt necesare următoarele 

documente: 

ETAPA I 
1. Solicitare  pentru realizarea investiției în cadrul subprogramului care să sublinieze necesitatea și oportunitatea 

investiției; prin adresa de solicitare se va preciza obligatoriu și suprafața de teren pe care beneficiarul are 

posibilitatea să o predea în vederea realizării construcției; (realizat) 

2. Fotografii reprezentative ale amplasamentului; (realizat) 

3. Persoană de contact (nume, prenume, funcție, nr.tel); (realizat) 

4. Extras de Carte funciară pentru informare actualizat, la care să se anexeze Planul de amplasament și delimitare a 

imobilului (P.A.D.) aferent; (actualizat) 

ETAPA II 
1. Nota conceptuală conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finantate din fonduri publicev (realizat și a fost 

acceptată de către CNI). 

2. Tema de proiectare (realizată și acceptată de către CNI).  

3. Hotărârea beneficiarului privind predarea amplasamentului (imobilul constituit din teren şi/sau construcție, după 

caz) destinat construcției, pe perioada realizării investiţiei, pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, prin CNI  care va realiza investiţia; 
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amplasamentul se va preda de către beneficiar viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; angajamentul de a asigura, în condiţiile legii, suprafeţele de teren necesare pentru 

depozitare şi pentru organizarea şantierului; angajamentul de a asigura finanțare pentru racordurile la utilități 

(electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc); obligativitatea ca, după predarea 

amplasamentului şi a obiectivului realizat, să menţină destinaţia acestuia şi să-l întreţină pe o perioadă de 

minimum 15 ani. (după finalizarea documentației) 

4. Certificatul de Urbanism, însoţit de  planurile de situaţie şi de încadrare în zonă a amplasamentului, vizate spre 

neschimbare de arhitectul şef, cu marcarea  în plan; (după finalizarea documentației) 

5. Avize de principiu privind asigurarea utilităţilor (energie termică şi electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicaţii 

/ telefonie, salubritate, I.S.U. etc.) conform certificatului de urbanism, acordul de mediu, avizul Direcţiei pentru 

cultură, culte şi patrimoniul judeţean, conform Legii nr. 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice și 

alte avize şi acorduri de principiu specifice; (după finalizarea documentației) 

6. Studiul Geotehnic – întocmit conform conținutului cadru și prevederilor legale la data prezentei (NP074/2014), 

care să pună în evidenţă în principal: (realizat) 

1. natura terenului de fundare; 
2. adâncimea de fundare; 
3. presiunea admisibilă; 
4. nivelul mediu al pânzei de apă freatică; 
5. soluții de fundare. 

7. Studiu Topografic conținând planul de ridicare topografică realizat în sistem de coordonate „Stereo 1970” cu cote 

de nivel, curbe de nivel şi marcarea obiectivului de investiţii, avizat O.C.P.I. la zi; (realizat) 

8. Studiu de Fezabilitate, întocmit conform HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

(serviciu nu a putut fi achiziționat de către SPITAL pe lista de investiții modificată și aprobată în anul 2017 – de 

realizat ) 

9. Proiect Tehnic – dacă există. (se va efectua de către CNI) 

10. Includerea in Lista sinteză a subprogramului ”Unități sanitare din mediul urban” din cadrul ,Programul National 

de Constructii de Interes Public sau Social, readaptata conform legislatiei si avand denumirea ca obiectiv 

,,Construire Clădire Noua Spital CF2” (realizat) conform adresei nr.11569 din 11.10.2018 

Caracteristicele constructiei existente : Spitalul Clinic CF2 București - (cladire veche, de aproape 80 ani, cu risc 
seismic) : 
 
• Suprafață incintă: 35 845.00 mp;  
• (lungime 272.7 ml; latime 130 ml; front la strada 308 ml) 
• Număr de corpuri principale – 5  Regim de inaltime : S+P+2/3E 
• Suprafata construita    (Ac) actuala: total   4 942.35 mp, 13.78% 
• Suprafata desfasurata   (Ad): total   21 762.79 mp  
 
Caracteristicele constructiei propuse (cladire noua) : 
 
• Functiunea : Spital universitar regional. 
• Suprafata teren : 35845,00 mp 
• Regim de inaltime : S+P+12E 
• Suprafata construita (amprenta la sol) :   Ac  =  7 720,00 mp 21,53% 
• Suprafata construita (subsol) :    Acd (S) = 6645 mp 
• Suprafata construit desfasurata (supraterana) :  Acd  =  46.355,00 mp 
• subsol Acd (P+12E) = 46.355 mp; Acd (S) = 6645 mp,  Ad = 53.000 mp 
• Suprafata desfasurata totala (inclusiv subsol) :  Ad  =  53.000,00 mp 
• Sistem constructiv : Structura mixta, cadre si pereti structurali din beton armat. Planseu tip dala groasa. 

Fundatie tip radier general. 
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Estimarea investitiei Spital CF2 
Cost unitar :  Zona P+12 - 1500 euro/mp fara TVA; 1785 euro/mp TVA inclus. 
             Subsol - 1000 euro/mp fara TVA; 1190 euro/mp TVA inclus 
 
Construire cladire spital, cu 550 de paturi, S+P+12E, Acd = 46.355 mp; Ad = 53.000 mp 
46355mp x 1500 euro/mp  = 69.532.500,00 euro; 6645 x 1000 euro/mp = 6.645.000,00 euro 
 
Valoarea investitiei de baza: 76.177.500,00 euro fara TVA; 90.651.225,00 euro TVA inclus. 
 
Cladirea propusa va fi impartita in 2 zone distincte :  
• Corpul principal, S+P+12E (zona P+2E; zona P+4E; zona P+7E) - UPU, Sali de operatii, laboratoare de analize 
medicale, deverse sectii etaj current, centru de recuperare. 
• Corpul secundar, din fata, S+P+3E+4E retras - cabinete de consultanta pe specialitati (policlinica), faramacii. 
 
Durata minimă de funcţionare   

apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse – 50 ani. 
- nevoi/solicitări funcţionale specifice. 

 UPU, spital, laboratoare, serviciul tehnico administrativ, Policlinica 
 

Schiță temă proiectare: 
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Mentionam ca finalizarea acestui proiect este posibilă printr-un efort conjugat. În urma realizării studiului de 

prefezabilitat, amplasamentul aferent constructiei poate fi predat pe baza de protocol catre MDRAP prin Compania 

Nationala de Investitii ,,C.N.I SA” în vederea realizării proiectului de modernizarea Spitalului Clinic CF nr.2 Bucuresti 

prin transformarea lui in Spital Clinic Regional (spital regional al transporturilor cu servicii de urgenta pentru secțiile 

principale) prin Construirea de Clădire Noua Spital CF2”. 

 
Document elaborat în baza Notei consultative nr 11823/15.10.2018 
 

Director Medical,     
Șef lucrări Dr Adrian V. Comanici 

 


