NOTA DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre a Guvernului
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții
„CLINICĂ MULTIFUNCȚIONALĂ ˮDR. CALISTRAT GROZOVICIˮ CORP A ȘI CORP B”
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, instituție aflată în subordinea
Ministerului Sănătății, conform Anexei 2, Litera A, secțiunea a II-a din Hotărârea de Guvern cu
nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările și
completările ulterioare, este cel mai mare centru de tratament și prevenție a patologiei
infecțioase din România, de interes strategic național, așa cum stabilesc prevederile HG nr.
1106/2002 pentru declararea unor unităţi sanitare de interes public naţional, aflate în domeniul
public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările și
completările ulterioare.
Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş“, Bucureşti este o instituţie de
interes public naţional, cu personalitate juridică, şi a fost înfiinţat în anul 1999, preluând
numele profesorului Matei Balş. Institutul funcţionează în sistem pavilionar, în clădiri construite
începând cu anul 1898 pentru cel mai vechi spital de boli infecţioase din ţară.
Institutul este parte din planul internaţional de măsuri privind emergenţa şi reemergenţa bolilor
infecto-contagioase (SARS, gripa aviară, gripa cu noile virusuri nCOV şi H7N9) în sensul
intervenţiei rapide în caz de situaţii speciale şi coordonează – din partea Ministerului Sănătăţii
– Programele de gripă şi de intervenţie pre-pandemică şi pandemică faţă de virusuri greu de
identificat şi izolat.
Obiectivul face parte din Strategia națională de sănătate 2014 – 2020 și din Planul de
acțiuni pe perioada 2014 – 2020 pentru implementarea Strategiei naționale privind
îmbunătățirea calității serviciilor medicale prin reabilitarea infrastructurii serviciilor de sănătate,
prin asigurarea monitorizării calității serviciilor medicale , prin promovarea cercetării și inovării
în sănătate.
2. Schimbări preconizate
Conducerea Institutului Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș, preocupată
permanent de asigurarea condițiilor optime de desfășurare a actului medical precum și de
punerea în practică a ultimelor rezultate în domeniul cercetării bolilor infecțioase, a realizat o
documentație tehnică privind construirea unei clinici multifuncționale, clinică ce va purta
numele Dr. Calistrat Grozovici.
Prin realizarea investiţiei se va înfiinţa în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase
„Prof. Dr. Matei Balş“ o clinică multifuncțională în domeniul bolilor infecţioase şi infectocontagioase limitatoare de viaţă. Clinica va cuprinde două corpuri de clădire, Corp A și Corp
B, conectate între ele. Prin dotarea noii clinici cu aparatură şi echipamente de cercetare dezvoltare moderne şi performante, la nivel european, Clinica multifuncțională ˮDr. Calistrat

Grozoviciˮ vine ca o completare necesară Centrului Român de Cercetare Bio-Moleculară
aplicată Bolilor infecțioase în sistem PIII – P IV, Centru realizat prin accesarea fondurilor
europene.
Astfel, se va schimba în totalitate managementul infecțiilor așa-zise cronice gen endocardite
infecțioase subacute, osteomielite, abcese cerebrale, hepatopatii cronice, hepatocarcinoame,
etc. prin abordare chirurgicală precoce și antibioticoterapie specifică adecvată imediată.
Pentru atingerea scopului propus este necesară o infrastructură de înaltă tehnologie, dotare
cu echipamente adecvate nevoilor de îngrijiri de sănătate de profil precum și de training
pesonalizat.
Construirea Clinicii multifuncționale ˮDr. Calistrat Grozoviciˮ va răspunde următoarelor
deziderate: primirea și cazarea pacienților; preluarea pacienților în vederea diagnosticării;
îngrijiri de sănătate pe specialități; personalizarea abordării terapeutice; monitorizarea în
ambulator a pacienților; managementul resurselor umane aferente.
Totodată, construirea noii Clinici multifuncționale va evidenția elementele de particularitate, și
abordare în domeniul sanitar:
- Unicitatea abordării holistice a pacientului cu infecții sistemice severe și/sau de organ;
- Standarde de calitate foarte înalte, prin alocarea a 105-110 m2 / pat de spital;
- Introducerea sistemului de pat mobil/spital și nu pat/fix/secție –sistem care răspunde imediat
la nevoia de îngrijiri specifice cu dirijarea pacientului cu pat cu tot acolo unde are nevoie și
nu acolo unde sunt paturi libere;
- Sistem tampon la nivel de secții.
Cele două corpuri vor avea o arie construită de aproximativ 6.000 mp şi o arie construită
desfăşurată de peste 51.000 mp, ambele fiind încadrate în clasa de importanţă A (cf.
Normativ P100-1/2013).
Clinica va avea 636 paturi, multiple cabinet de consultaţie, săli de operaţie, laboratoare
de cercetare, săli de învăţământ etc. precum şi cele mai moderne dotări în scopul
asigurării unui act medical de înaltă calitate.
În noua Clinică multifuncțională se va acoperi patologia infecțioasă cu potențial de cronicizare
a sistemului nervos central, sistemului cardio-vascular, sistemului osteoarticular, a aparatului
digestiv, a aparatului uro-genital și a sistemului hemato-poetic și oncoterapia pentru
afecțiunile induse de HIV/SIDA.
3. Alte informații
Nu sunt.
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normative
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Impactul asupra mediului de afaceri
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

21. Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
22. Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Impactul asupra mediului
Impactului asupra mediului este unul pozitiv. Clinica va avea la baza conceptul de clădire
verde care propune o construcţie nouă, sustenabilă, durabilă, non-toxică cu un impact
minim asupra mediului înconjurător, cu eficienţă energetică ridicată, consum de apă redus,
confort interior sporit şi emisii reduse de noxe. Pentru realizarea acestui deziderat se
propun:
•se va prevedea un sistem tip pompe de caldură - tip apă -apă
• se va dispune un sistem avansat de management al consumurilor prezente în clădire
de tip BMS cu sistem centralizat de control al clădirii, inclusiv sistemele antiefracție și
pază; se va gestiona modul de iluminat interior pentru asigurarea unei eficiențe sporite
(reducerea consumurilor);
• pentru creșterea eficienței energetice se vor prevedea sisteme pasive de tip parasolare
pentru protecția solară pe timpul verii (reducerea consumurilor cu climatizarea) și
asigurarea de aport solar pe timpul anotimpului rece;
•pe terasa clădirii se vor amplasa panouri solare foto-voltaice pentru asigurarea necesarului
de energie electrică pentru funcționarea echipamentelor, a sistemelor de climatizare,
lifturi, și alți consumatori ; se va studia un
• pentru eficientizarea consumurilor se vor folosi corpuri de iluminat cu sisteme tip LED;
•spațiile verzi și plantațiile se vor face cu specii locale rezistente și se va asigura un
sistem de management al spațiilor verzi, pentru reducerea impactului de consum de apă
și întreținere minimă;
• sistemele de anvelopare a clădirii vor fi cu materiale izolatoare cu eficiență ridicată pentru
reducerea consumurilor cu climatizarea;
• amplasarea clădirilor va asigura iluminatul natural;
• materialele puse în opera nu vor conține compuși de tip VOC (volatile organic compounds)
și se vor folosi materiale care să incorporeze un minim de 20% materiale reciclate, acolo
unde este posibil.
5. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru
anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.
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ii.
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i.
contribuţii de asigurări
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i.
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ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
i.
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ii.
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ii.
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6.
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detaliate
privind
fundamentarea
modificărilor
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7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului
de act normativ;
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul
proiectelor ce transpun prevederi comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente,
făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare
internaţională ori la alt document al unei organizaţii internaţionale:
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 6-a
Consultări efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute
de cercetare şi alte organisme implicate.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a
modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte
normative.
Pentru promovarea la aprobare a documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului
de investiţie s-a obţinut avizul Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de
Interes Naţional şi Locuinţe nr. 26/09.10.2018, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 150/2010
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări
Publice de Interes Naţional şi Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ : Nu este necesar avizul Consiliului Legislativ.
b) Consiliul Suprem de apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
6. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act
normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act
normativ
S-au respectat prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică, cu modificările și completările ulterioare.

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra securităţii
cetăţenilor sau diversităţii biologice
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Nu sunt.
Secţiunea a 8-a
Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile
administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau
extinderea competenţelor instituţiilor existente
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii
Nu sunt.
Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivul de investiții „CLINICĂ
MULTIFUNCȚIONALĂ ˮDR. CALISTRAT GROZOVICIˮ CORP A ȘI CORP B”, pe care îl
supunem spre aprobare.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII,
SORINA PINTEA

Avizăm favorabil:

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE
EUGEN ORLANDO TEODOROVICI
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