
  

 
MUNICIPIULUI CRAIOVA 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA  
  
  
 

        HOTĂRÂREA NR.____ 
privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate  pentru obiectivul de investiţii-
Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Filantropia” 

Craiova 
 
  

  Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa extraordinară din data 
de 06.07.2021; 
          Având în vedere referatul de aprobare nr.112745/2021, raportul nr.112748/2021 
al Direcţiei Elaborare și Implementare Proiecte și raportul de avizare nr.112803/2021 al 
Direcţiei Juridice, Asistenţă de Specialitate şi Contencios Administrativ prin care se 
propune aprobarea Studiului de Prefezabilitate  pentru obiectivul de investiţii-
Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova;   
 În conformitate cu prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 
          În temeiul art.129 alin.2 lit.b, coroborat cu alin.4 lit.d, art.139 alin.3 lit.h, art.154 
alin.1 și art.196 alin.1 lit.a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ, cum modificările și completările ulterioare; 
 
 
 
            HOTĂRĂŞTE: 
 
 
Art.1. Se aprobă Studiul de Prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii-Construire 

spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova, 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Primarul Municipiului Craiova prin aparatul de specialitate: Serviciul 
Administraţie Publică Locală, Direcţia Elaborare și Implementare Proiecte și 
Spitalul Municipal „Filantropia” Craiova vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

  
 
 
 

            INIŢIATOR, AVIZAT, 
              PRIMAR, 
    Lia-Olguţa VASILESCU 

SECRETAR GENERAL,   
  Nicoleta MIULESCU 

           
 

 

 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 112745/01.07.2021 

 

           

 

REFERAT DE APROBARE 

 

a studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii CONSTRUIRE 

SPITAL Şl FUNCŢIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL CLINIC MUNICIPAL 

"FILANTROPIA" Craiova 

 

 

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova, unul dintre cele mai vechi 

aşezăminte spitaliceşti din tara, datează din timpul stăpânirii austriece, prin 

infintarea a doua case de spital cu 12 paturi. Spitalul incepe sa funcţioneze practic 

din anul 1840 improvizat, in casele Zinicai Golescu. Incepând din anul 1846 au 

demarat lucrările de ridicare a spitalului, construcţia fiind finalizata in anul 1856, 

iar începând din anul 1912 spitalul a fost extins, in urma hotărârii primarului 

Craiovei de la acea vreme. In acelaşi an, cu ocazia vizitei la Craiova a regelui 

Ferdinand, s-a decis botezarea spitalului cu numele de: < Filantropia - in semn de 

iubire pentru om si Dumnezeu. Denumirea spitalului "Filantropia" provine de la 

numele vechii capele a spitalului, situata in incinta acestuia. In timpul primului 

război mondial, era considerat spital judeţean, fiind denumit Spitalul Filantropia 

N17. Dupa construirea noului Spitalului Judeţean in 1973, Spitalul Clinic 

Municipal Filantropia devine independent si cu personalitate juridică. 

Spitalul Clinic Municipal "Filantriopia" este în prezent organizat in sistem 

pavilionar, distribuit astfel: 

-un pavilion in care funcţionează Maternitatea spitalului, din strada Filantropiei nr.l 

si care cuprinde secţiile clinice: Obstetrica Ginecologie I Obstetrica Ginecologie II, 

Neonatologie si Terapie Intensiva Neonatala si Anestezie-Terapie Intensiva; 

-patru pavilioane care se afla in locaţia din strada Filantropiei nr.l si in care 

funcţionează secţiile Cardiologie, Oncologie, Hematologie, Laborator Analize 

Medicale, secţia de Hematologic fiind singura secţie din regiune care deserveşte 5 

judeţe; 

-un pavilion in strada Sarari nr. 28 care cuprinde secţiile clinice: Medicala I. 

Medicala II, Endocrinologie si Diabet si Secţia RMFB; 



 

 

-un pavilion in  strada Brestei nr. 8 in care funcţionează cabinetul de Stomatologie 

Urgente, cabinetul de planning familial, cel de obstetrica ginecologie, Serviciul de 

prevenire si control al infecţiilor asociate asistentei medicale; 

-o locaţie in strada Titulescu nr. 10B in care funcţionează Serviciul de Anatomie 

Patologica cu histopatologia, citologia si Nucleul de cercetare; 

- o locaţie in strada Corneliu Coposu nr.107, in care isi desfăşoară activitatea 

Secţia Clinica Pediatrie (inclusiv punctele de lucru ale Laboratorului de Analize 

Medicale si Radiologie si Sterilizarea aferente acestei secţii}. Ambulatoriul 

Integrat de Specialitate Pediatrica, Farmacia nr.2 cu circuit inchis a spitalului;         

- un pavilion care se afla in strada Mihai Viteazul nr.20 in care isi desfăşoară 

activitatea Ambulatoriul de Specialitate Adulţi al spitalului; 

- un pavilion in care funcţionează sediul administrativ, din strada Titulescu nr. 40. 

Clădirea in care funcţionează maternitatea (corpul C10} este o clădire cu o 

vechime foarte mare, de peste 165 ani, monument istoric, fiind înscrisa in Lista 

Monumentelor istorice, apobata prin Ordinul 2314/2004, la poziţia 178, cod Dj-ll-

m-B-0799, si care prezintă un grad ridicat de uzura ce nu permite integrarea optimă 

a circuitelor intraspitaliceşti, ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi 

tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci şi nu dispune de facilităţi pentru un 

acces fizic adecvat (ex. pentru persoanele cu dizabilităţi). 

Locaţia din strada Corneliu Coposu nr. 107, in care isi desfăşoară activitatea 

Secţia Clinica Pediatrie (inclusiv punctele de lucru ale Laboratorului de Analize 

Medicale si Radiologie si Sterilizarea aferente acestei secţii), Ambulatoriul Integrat 

de Specialitate Pediatrica si Farmacia nr.2 cu circuit inchis a spitalului, se afla in 

proprietatea Consiliului Judeţean Dolj, astfel ca prin Hotărârea nr. 124/05.08.2004 

s-a dat in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia - Clinica de 

Pediatrie Craiova, imobilul situat in str. Corneliu Coposu nr. 107, compus din 

construcţie (S+P+2) in suprafaţa desfăşurata de 3977 mp, suprafaţa utila de 3319 

mp si teren aferent in suprafaţa de 9544 mp. Menţionam ca aceasta clădire in care 

funcţionează Secţia de Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si 

farmacia cu circuit inchis a spitalului nu este independenta din punct de vedere 

structural, fiind parte componenta dintr-o construcţie veche in care isi mai 

desfăşoară activitatea si Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Dolj. 

Organizarea in mai multe clădiri, chiar la adrese diferite, respectiv secţia de 

Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si farmacia cu circuit 

inchis in locaţia din str. Corneliu Coposu, aflata in sudul municipiului Craiova, iar 

pavilionul in care funcţionează Maternitatea si care cuprinde secţiile clinice: 

Obstetrica Ginecologie I Obstetrica Ginecologie II si Anestezie-Terapie Intensiva, 

localizat in strada Filantropiei nr.l, aflat in centrul oraşului, la o distanta de 

aproximativ 3 km fata de secţia de Pediatrie, implică cheltuieli mai mari raportate 

la un necesar mai crescut de personal şi cheltuieli de transport al pacienţilor sau al 



 

 

materialelor între cele 2 locaţii. Vechimea celor 2 clădiri se repercutează de 

asemenea şi prin costul ridicat al utilităţilor, gestionarea acestora neputând fi 

efectuată eficient, generând costuri de regie ridicate. De asemenea, pentru cele 2 

pavilioane, controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact direct asupra 

siguranţei pacientului şi implicând cheltuieli evitabile. 

Astfel, cele 2 clădiri în care se desfăşoară serviciile medicale prezentate 

anterior constituie un pericol pentru pacienţi şi pentru personal, atât din punct de 

vedere al infecţiilor nosocomiale, cât şi din punct de vedere structural şi de 

siguranţă la incendii. In ceea ce priveşte avizarea/autorizarea privind securitatea la 

incendiu pentru cele 2 clădiri in care funcţionează Maternitatea, respectiv Secţia de 

Pediatrie, menţionam ca acestea nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. 

Clinica de Pediatrie nu deţine nici autorizaţie de mediu, iar pentru 

Maternitate, spitalul a iniţiat demersurile de prelungire a valabilităţii acesteia. 

Nu in ultimul rând, dotarea cu echipamente şi tehnologii medicale moderne este 

încă departe de standardele spitalelor europene avansate, iar distribuţia 

echipamentelor şi tehnologiilor existente este dezechilibrată în raport cu nevoile 

locale. 

Infrastructura Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" este, aşadar, 

fragmentată, îmbătrânită şi incompatibilă cu modelele şi sistemele moderne de 

funcţionare a spitalelor generale. Din cauza problemelor menţionate mai sus, există 

un dezechilibru important între cerere şi ofertă la nivelul sistemului de sănătate, 

oferind un motiv foarte puternic pentru intervenţie. Situaţia este corect identificată 

atât în Strategia Naţională de Sănătate şi măsurile propuse sunt destinate să 

remedieze situaţia actuală şi să acopere nevoia nesatisfăcută în prezent a serviciilor 

de sănătate din regiune. 

In prezent, activitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

Filantropia se desfăşoară în cele 33 pavilioane diferite, ceea ce duce adesea la 

întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea ineficientă a 

resurselor, afectând calitatea şi eficienţa îngrijirilor medicale.  

Având în vedere situaţia existentă prezentată, precum şi deficienţele 

identificate, se remarcă o nevoie urgentă pentru: 

-relocarea Secţiilor de Pediatrie si Maternitate şi modernizarea resurselor existente 

într-o nouă unitate spitalicească modernă, care să răspundă standardelor actuale de 

calitate şi să poată oferi cadrul adecvat pentru asigurarea unor servicii medicale de 

calitate, integrate. 

- îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti, care este în prezent fragmentată şi nu se 

ridică la standardele europene actuale { construcţiile in care funcţionează cele 2 

secţii sunt foarte vechi si prezintă un grad avansat de deterioare, se afla la o 

distanta mare una de cealaltă, nu deţin circuite funcţionale eficiente, au risc crescut 

de infecţii nosocomiale, nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu, ambele 



 

 

pavilioane ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din 

cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor, dotarea ambelor secţii este precara 

si depăşita.) 

-dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale de zi şi în regim ambulator, crearea 

unui ambulator integrat funcţional, nefragmentat. 

-dotarea cu echipamente medicale avansate şi noi tehnologii; 

-co-localizarea serviciilor necesare atât diagnosticului (imagistică, explorări 

funcţionale, endoscopie, etc}, cât şi tratamentului (bloc operator, spitalizare 

continuă, etc). 

-furnizarea de servicii medicale interdisciplinare, integrate, după caz. 

In vederea identificarii unor solutii privind cresterea sigurantei pacientului si 

imbunatatirea infrastructurii spitalicesti , Spitalul Clinic Filantropia a elaborat un 

studiu de prefezabilitate prin care s-a urmarit relocarea şi gruparea specialităţilor ce 

funcţionează astăzi în clădiri diferite, împreună cu alte spaţii identificate ca 

necesare pentru buna desfăşurare a activităţii clinice, inclusiv funcţiuni conexe, 

într-o nouă clădire în cadrul Spitalului Clinic Clinic Municipal „Filantropia" 

Craiova, care să răspundă standardelor şi cerinţelor actuale de calitate şi să 

faciliteze abordări integrate ale serviciilor de sănătate. 

Astfel a reiesit necesitatea construirii unui spital de pediatrie prin relocarea 

Secţiilor de Pediatrie si Maternitate ce funcţionează astăzi în pavilioane diferite, la 

adrese diferite, împreună cu alte spaţii identificate ca fiind necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii clinice, într-o nouă clădire, conformă cu standardele 

actuale de calitate, pentru a putea oferi servicii de îngrijiri medicale de calitate, 

integrate.  

 Fata de cele mai sus mentionate , propunem spre aprobare Consiliului Local 

al municipiului Craiova studiul de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii 

CONSTRUIRE SPITAL Şl FUNCŢIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA" Craiova. 

 

 

 

 PRIMAR ,        Pt. Director Executiv, 

Lia Olguta Vasilescu             Pirvu Nelu 

 

 

 

             Pt. Sef Serviciu, 

             Motocu Adriana 



 

 

MUNICIPIUL CRAIOVA 

PRIMARIA MUNICIPIULUI CRAIOVA 

DIRECTIA ELABORARE SI IMPLEMENTARE PROIECTE 

Nr. 112748/01.07.2021 
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Privind aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii 

CONSTRUIRE SPITAL Şl FUNCŢIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA" Craiova 

 

 

 

România are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalităţii infantile din UE 

- 6,7 la 1000 de născuţi vii, comparativ cu media UE de 3,6 în 2017.         

Deficitul considerabil de forţă de muncă în sectorul sănătăţii, inclusiv 

deficitul de medici de familie, precum şi infrastructura medicală depăşita, lipsa 

produselor medicale, formarea insuficientă a personalului medical şi gradul limitat 

de continuitate şi integrare între diferitele niveluri de îngrijire slăbesc rezilienţa 

sistemului de sănătate. 

 In general, unităţile spitaliceşti din Romania nu corespund normelor de 

siguranţă şi normelor igienico-sanitare determinând: risc crescut de infecţii 

asociate actului medical, grad ridicat de nevoi medicale nesatisfăcute, costuri 

crescute cu mentenanţa infrastructurii sanitare. 

Sectorul sanitar din România se bazează pe o infrastructură concepută acum 

50-60 ani, când nevoia de servicii de sănătate era diferită faţă de realităţile de 

astăzi. Una dintre problemele des întâlnite în reţeaua de spitale este fragmentarea-

spitalele pavilionare, ceea ce creează dificultăţi în ceea ce priveşte organizarea 

fluxurilor şi transportul pacienţilor. Clădirile vechi (unele chiar peste 100 ani 

vechime) nu permit integrarea optimă a circuitelor intraspitaliceşti, ridică frecvent 

dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din cauza limitărilor fizice 

intrinseci ale clădirilor şi nu dispun de facilităţi pentru un acces fizic (ex. pentru 

persoanele cu dizabilităţi). 

Astfel, adaptarea infrastructurii la nevoile de servicii de sănătate curente este 

în multe cazuri imposibilă sau mult mai costisitoare decât construcţia unor clădiri 

noi în care sa se transfere activitatea curentă a unor spitale. In plus, mai ales în 



 

 

spitalele vechi cu circuite deficitare, controlul infecţiilor nosocomiale este 

deficitar, cu impact asupra siguranţei pacientului şi provocând cheltuieli evitabile. 

Dotarea cu echipamentele necesare este încă departe de standardele în ţările 

europene avansate, şi deseori distribuţia echipamentelor în profil teritorial este 

insuficient echilibrată şi calibrată în funcţie de nevoi. 

De asemenea, există clădiri în care se desfăşoară servicii medicale, care 

constituie un pericol pentru pacienţi şi pentru personal, atât din punct de vedere al 

infecţiilor nosocomiale, cât şi din punct de vedere structural şi de siguranţă la 

incendii. Pandemia COVID-19 a evidenţiat vulnerabilităţile infrastructurii sanitare, 

suprasolicitarea sistemelor de instalaţii electrice şi de fluide medicale învechite 

generând incendii în secţiile de terapie intensivă.  

Conform unui document de informare adresat Ministerului Sănătăţii de către 

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă la finalul anului 2020, din punct de 

vedere al avizării/autorizării privind securitatea la incendiu la data de 16.11.2020, 

dintr-un număr total de 1392 unităţi sanitare cu paturi, doar 310 deţin autorizaţia de 

securitate la incendiu. 

Se poate afirma astfel ca in vederea creşterii siguranţei pacientului în 

unităţile medicale, fondul construit existent are nevoie de intervenţii integrate 

urgente, care să vizeze măsuri de asigurare a siguranţei la incendiu, a siguranţei 

structurale a clădirii şi a siguranţei la seism, de îmbunătăţire a performanţei 

energetice, cât şi de prevenire a infecţiilor nosocomiale, însă o bună parte a 

clădirilor existente cu funcţiunea de îngrijire medicală nu mai pot fi conformate la 

normele de siguranţă la incendii şi la cele igienico-sanitare, fiind construite în 

prima parte a secolului XX, concepute iniţial pentru a găzdui alte funcţiuni. 

Ca marea majoritatea spitalelor din Romania, Spitalul Clinic Municipal 

Filantropia prezintă o serie de deficiente majore si de aceea, are nevoie de 

intervenţii urgente în infrastructură spitalicească publică nouă, în vederea relocării 

parţiale a unităţii medicale din acele spaţii care pun în pericol pacientul şi care nu 

răspund cerinţelor igienico-sanitare, cu scopul îmbunătăţirii calităţii serviciilor 

medicale furnizate. 

Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova, unul dintre cele mai vechi 

aşezăminte spitaliceşti din tara, datează din timpul stăpânirii austriece, prin 

infintarea a doua case de spital cu 12 paturi. Spitalul incepe sa funcţioneze practic 

din anul 1840 improvizat, in casele Zinicai Golescu. Incepând din anul 1846 au 

demarat lucrările de ridicare a spitalului, construcţia fiind finalizata in anul 1856, 

iar începând din anul 1912 spitalul a fost extins, in urma hotărârii primarului 

Craiovei de la acea vreme. In acelaşi an, cu ocazia vizitei la Craiova a regelui 

Ferdinand, s-a decis botezarea spitalului cu numele de: < Filantropia - in semn de 

iubire pentru om si Dumnezeu. Denumirea spitalului "Filantropia" provine de la 

numele vechii capele a spitalului, situata in incinta acestuia. In timpul primului 



 

 

război mondial, era considerat spital judeţean, fiind denumit Spitalul Filantropia 

N17. Dupa construirea noului Spitalului Judeţean in 1973, Spitalul Clinic 

Municipal Filantropia devine independent si cu personalitate juridică. 

Spitalul Clinic Municipal "Filantriopia" este în prezent organizat in sistem 

pavilionar, distribuit astfel: 

-un pavilion in care funcţionează Maternitatea spitalului, din strada Filantropiei nr.l 

si care cuprinde secţiile clinice: Obstetrica Ginecologie I Obstetrica Ginecologie II, 

Neonatologie si Terapie Intensiva Neonatala si Anestezie-Terapie Intensiva; 

-patru pavilioane care se afla in locaţia din strada Filantropiei nr.l si in care 

funcţionează secţiile Cardiologie, Oncologie, Hematologie, Laborator Analize 

Medicale, secţia de Hematologic fiind singura secţie din regiune care deserveşte 5 

judeţe; 

-un pavilion in strada Sarari nr. 28 care cuprinde secţiile clinice: Medicala I. 

Medicala II, Endocrinologie si Diabet si Secţia RMFB; 

-un pavilion in  strada Brestei nr. 8 in care funcţionează cabinetul de Stomatologie 

Urgente, cabinetul de planning familial, cel de obstetrica ginecologie, Serviciul de 

prevenire si control al infecţiilor asociate asistentei medicale; 

-o locaţie in strada Titulescu nr. 10B in care funcţionează Serviciul de Anatomie 

Patologica cu histopatologia, citologia si Nucleul de cercetare; 

- o locaţie in strada Corneliu Coposu nr.107, in care isi desfăşoară activitatea 

Secţia Clinica Pediatrie (inclusiv punctele de lucru ale Laboratorului de Analize 

Medicale si Radiologie si Sterilizarea aferente acestei secţii}. Ambulatoriul 

Integrat de Specialitate Pediatrica, Farmacia nr.2 cu circuit inchis a spitalului;         

- un pavilion care se afla in strada Mihai Viteazul nr.20 in care isi desfăşoară 

activitatea Ambulatoriul de Specialitate Adulţi al spitalului; 

- un pavilion in care funcţionează sediul administrativ, din strada Titulescu nr. 40. 

Clădirea in care funcţionează maternitatea (corpul C10} este o clădire cu o 

vechime foarte mare, de peste 165 ani, monument istoric, fiind înscrisa in Lista 

Monumentelor istorice, apobata prin Ordinul 2314/2004, la poziţia 178, cod Dj-ll-

m-B-0799, si care prezintă un grad ridicat de uzura ce nu permite integrarea optimă 

a circuitelor intraspitaliceşti, ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi 

tehnologii din cauza limitărilor fizice intrinseci şi nu dispune de facilităţi pentru un 

acces fizic adecvat (ex. pentru persoanele cu dizabilităţi). 

Locaţia din strada Corneliu Coposu nr. 107, in care isi desfăşoară activitatea 

Secţia Clinica Pediatrie (inclusiv punctele de lucru ale Laboratorului de Analize 

Medicale si Radiologie si Sterilizarea aferente acestei secţii), Ambulatoriul Integrat 

de Specialitate Pediatrica si Farmacia nr.2 cu circuit inchis a spitalului, se afla in 

proprietatea Consiliului Judeţean Dolj, astfel ca prin Hotărârea nr. 124/05.08.2004 

s-a dat in administrarea Spitalului Clinic Municipal Filantropia - Clinica de 

Pediatrie Craiova, imobilul situat in str. Corneliu Coposu nr. 107, compus din 



 

 

construcţie (S+P+2) in suprafaţa desfăşurata de 3977 mp, suprafaţa utila de 3319 

mp si teren aferent in suprafaţa de 9544 mp. Menţionam ca aceasta clădire in care 

funcţionează Secţia de Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si 

farmacia cu circuit inchis a spitalului nu este independenta din punct de vedere 

structural, fiind parte componenta dintr-o construcţie veche in care isi mai 

desfăşoară activitatea si Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului Dolj. 

Organizarea in mai multe clădiri, chiar la adrese diferite, respectiv secţia de 

Pediatrie, Ambulatoriul Integrat de Specialitate Pediatrica si farmacia cu circuit 

inchis in locaţia din str. Corneliu Coposu, aflata in sudul municipiului Craiova, iar 

pavilionul in care funcţionează Maternitatea si care cuprinde secţiile clinice: 

Obstetrica Ginecologie I Obstetrica Ginecologie II si Anestezie-Terapie Intensiva, 

localizat in strada Filantropiei nr.l, aflat in centrul oraşului, la o distanta de 

aproximativ 3 km fata de secţia de Pediatrie, implică cheltuieli mai mari raportate 

la un necesar mai crescut de personal şi cheltuieli de transport al pacienţilor sau al 

materialelor între cele 2 locaţii. Vechimea celor 2 clădiri se repercutează de 

asemenea şi prin costul ridicat al utilităţilor, gestionarea acestora neputând fi 

efectuată eficient, generând costuri de regie ridicate. De asemenea, pentru cele 2 

pavilioane, controlul infecţiilor nosocomiale este deficitar, cu impact direct asupra 

siguranţei pacientului şi implicând cheltuieli evitabile. 

Astfel, cele 2 clădiri în care se desfăşoară serviciile medicale prezentate 

anterior constituie un pericol pentru pacienţi şi pentru personal, atât din punct de 

vedere al infecţiilor nosocomiale, cât şi din punct de vedere structural şi de 

siguranţă la incendii. In ceea ce priveşte avizarea/autorizarea privind securitatea la 

incendiu pentru cele 2 clădiri in care funcţionează Maternitatea, respectiv Secţia de 

Pediatrie, menţionam ca acestea nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu. 

Clinica de Pediatrie nu deţine nici autorizaţie de mediu, iar pentru 

Maternitate, spitalul a iniţiat demersurile de prelungire a valabilităţii acesteia. 

Nu in ultimul rând, dotarea cu echipamente şi tehnologii medicale moderne este 

încă departe de standardele spitalelor europene avansate, iar distribuţia 

echipamentelor şi tehnologiilor existente este dezechilibrată în raport cu nevoile 

locale. 

Infrastructura Spitalului Clinic Municipal "Filantropia" este, aşadar, 

fragmentată, îmbătrânită şi incompatibilă cu modelele şi sistemele moderne de 

funcţionare a spitalelor generale. Din cauza problemelor menţionate mai sus, există 

un dezechilibru important între cerere şi ofertă la nivelul sistemului de sănătate, 

oferind un motiv foarte puternic pentru intervenţie. Situaţia este corect identificată 

atât în Strategia Naţională de Sănătate şi măsurile propuse sunt destinate să 

remedieze situaţia actuală şi să acopere nevoia nesatisfăcută în prezent a serviciilor 

de sănătate din regiune. 



 

 

In prezent, activitatea medicală din cadrul Spitalului Clinic Municipal 

Filantropia se desfăşoară în cele 33 pavilioane diferite, ceea ce duce adesea la 

întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la utilizarea ineficientă a 

resurselor, afectând calitatea şi eficienţa îngrijirilor medicale.  

Având în vedere situaţia existentă prezentată, precum şi deficienţele 

identificate, se remarcă o nevoie urgentă pentru: 

-relocarea Secţiilor de Pediatrie si Maternitate şi modernizarea resurselor existente 

într-o nouă unitate spitalicească modernă, care să răspundă standardelor actuale de 

calitate şi să poată oferi cadrul adecvat pentru asigurarea unor servicii medicale de 

calitate, integrate. 

- îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti, care este în prezent fragmentată şi nu se 

ridică la standardele europene actuale { construcţiile in care funcţionează cele 2 

secţii sunt foarte vechi si prezintă un grad avansat de deterioare, se afla la o 

distanta mare una de cealaltă, nu deţin circuite funcţionale eficiente, au risc crescut 

de infecţii nosocomiale, nu deţin autorizaţie de securitate la incendiu, ambele 

pavilioane ridică frecvent dificultăţi majore în adoptarea de noi tehnologii din 

cauza limitărilor fizice intrinseci ale clădirilor, dotarea ambelor secţii este precara 

si depăşita.) 

-dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale de zi şi în regim ambulator, crearea 

unui ambulator integrat funcţional, nefragmentat. 

-dotarea cu echipamente medicale avansate şi noi tehnologii; 

-co-localizarea serviciilor necesare atât diagnosticului (imagistică, explorări 

funcţionale, endoscopie, etc}, cât şi tratamentului (bloc operator, spitalizare 

continuă, etc). 

-furnizarea de servicii medicale interdisciplinare, integrate, după caz. 

In vederea identificarii unor solutii privind cresterea sigurantei pacientului si 

imbunatatirea infrastructurii spitalicesti , Spitalul Clinic Filantropia a elaborat un 

studiu de prefezabilitate prin care s-a urmarit relocarea şi gruparea specialităţilor ce 

funcţionează astăzi în clădiri diferite, împreună cu alte spaţii identificate ca 

necesare pentru buna desfăşurare a activităţii clinice, inclusiv funcţiuni conexe, 

într-o nouă clădire în cadrul Spitalului Clinic Clinic Municipal „Filantropia" 

Craiova, care să răspundă standardelor şi cerinţelor actuale de calitate şi să 

faciliteze abordări integrate ale serviciilor de sănătate. 

Astfel a reiesit necesitatea construirii unui spital de pediatrie prin relocarea 

Secţiilor de Pediatrie si Maternitate ce funcţionează astăzi în pavilioane diferite, la 

adrese diferite, împreună cu alte spaţii identificate ca fiind necesare pentru buna 

desfăşurare a activităţii clinice, într-o nouă clădire, conformă cu standardele 

actuale de calitate, pentru a putea oferi servicii de îngrijiri medicale de calitate, 

integrate.  



 

 

Pentru acest obiectiv este necesară demolarea pavilioanelor C1, - C30, luând 

în considerare păstrarea, reabilitarea şi reorganizarea pavilionului C7 si C10, cu 

valoare istorică şi funcţie de reprezentativitate. De asemenea, se va analiza 

posibilitatea menţinerii si integrarii in ansamblu a pavilionului C5. 

Dimensionarea obiectivului se va realiza luând în considerare funcţiunile 

necesare de relocat, precum şi alte spaţii medicale noi şi funcţiuni conexe, necesare 

bunei funcţionări a spitalului (imagistică, explorări funcţionale, fizioterapie şi 

recuperare medicală, farmacie, sterilizare centrală, spitalizare şi chirurgie de zi, 

etc), ţinând totodată cont de criteriul demografic de adresabilitate al Spitalului 

Clinic Municipal „FILANTROPIA". 

Spitalul nou construit va avea un impact teritorial major si va îndeplini 

nevoile esenţiale ale populaţiei din judeţul Dolj si respectiv din regiunea Oltenia în 

domeniul asistenţei medicale şi de lungă durată, al îngrijirii mamei si copilului, al 

asistenţei medicale a grupurilor vulnerabile care au acces scăzut la serviciile 

primare de sănătate. Astfel, se va acorda o atenţie deosebită mamelor in special din 

mediul rural si a celor din categoriile dezavantajate socio- economic/ vulnerabile 

din judeţul Dolj si regiunea Oltenia. 

Acest proiect se doreşte a fi un proiect complementar proiectului de 

construire a Spitalului Regional de Urgenta Craiova care, in conformitate cu 

Avizul nr. 57/15.10.2019, emis de Consiliul Interministerial de avizare Lucrări 

publice de interes national si locuinţe, prevede 135 paturi aferente Centrului pentru 

mama si copil din structura spitalului, cuprinzând ginecologie, obstretica, pediatrie 

si neonatologie. înfiinţarea celor 2 spitale va contribui la satisfacerea nevoilor de 

asistenta medicala de cea mai inalta calitate pentru mama si copil din regiunea 

Oltenia si va conduce la stoparea fenomenului de migratie in interes medical către 

alte centre de sănătate din tara. 

Construirea noului Spital de pediatrie din Municipiul Craiova se încadrează 

în Pilonul V, Componenta V.l. - Sănătate, Investiţia nr. 2 - Investiţii în 

infrastructura spitalicească publică din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă 

al României (PNRR), având ca obiectiv consolidarea rezilienţei sistemului de 

sănătate din România prin creşterea nivelului de acces, siguranţă, calitate şi 

funcţionalitate a serviciilor medicale şi a infrastructurii sanitare. 

Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României reprezintă una din 

sursele de finanţare pentru domeniul sănătăţii şi este conceput aşa încât să asigure 

un echilibru optim între priorităţile Uniunii Europene şi necesităţile de dezvoltare 

ale României, în contextul recuperării după criza COVID-19 care a afectat 

semnificativ ţara, aşa cum a afectat întreaga Uniune Europeană şi întreaga lume. 

Principalele obiective ale PNRR în domeniul Sănătăţii vizate de proiectul de 

construire a noului Spital de Pediatrie sunt: 

-Creşterea accesului la servicii medicale de calitate 



 

 

-Creşterea siguranţei pacienţilor, a calităţii actului medical şi a accesului la 

serviciile medicale de specialitate prin investiţii în infrastructura spitalicească 

publică 

-Reducerea disparităţilor de acces la servicii medicale de bază. 

Asistenţa medicală a mamei şi copilului reprezintă o prioritate de finanţare  

in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienţă dar si in Programul 

Operational Sănătate.  

Construirea noului Spital de pediatrie din Municipiul Craiova se încadrează 

de asemenea în Axa Prioritară 4. Creşterea eficacităţii sectorului medical prin 

investiţii în infrastructură şi servicii. Operaţiunea A - Investiţii prioritare în 

infrastructură - DOTAREA/ EXTINDEREA/ 

CONSTRUIREA/MODERNIZAREA clădirilor/ infrastructurii unităţilor sanitare 

(neonatologies prematuri) din cadrul Programului Operaţional Sănătate 2021-2027. 

Proiectul de faţă este în concordanţă cu obiectivul general al Programului 

Operaţional Sănătate, respectiv îmbunătăţirea accesibilităţii, eficacităţii, eficienţei 

şi rezilienţei sistemului de sănătate. 

Obiectivele specifice ale Programului Operaţional Sănătate: 

-îmbunătăţirea eficacităţii serviciilor medicale de urgenţă 

-Creşterea accesului la servicii de asistenţă medicală primară, comunitară şi 

servicii oferite în regim ambulatoriu 

-îmbunătăţirea accesibilităţii şi eficacităţii serviciilor de reabilitare/recuperare, 

serviciilor de îngrijire paliativă, serviciilor de îngrijire pe termen lung 

-Creşterea eficacităţii sectorului medical prin investiţii în infrastructură şi servicii 

-îmbunătăţirea eficacităţii şi eficienţei serviciilor medicale prin investiţii în 

cercetare şi în digitalizarea sistemului medical 

-Creşterea gradului de utilizare a metodelor moderne şi inovative de investigaţie, 

intervenţie şi tratament. 

Proiectul de construire a noului Spital de Pediatrie se încadrează în 

categoriile de proiecte semnificative care se vor finanţa în cadrul Programului 

Operaţional Sănătate 2021-2027, respectiv: 

-Măsuri destinate creşterii capacităţii de îngrijire medicală a pacientului critic 

prenatal/ neonatal/ postneonatal 

-Măsuri de diagnosticare precoce şi/ sau tratament antenatal/ neonatal/ postnatal 

(implementarea de programe de urmărire, îngrijire a sarcinii şi diagnosticare 

destinate gravidei şi copilului; implementarea programelor de screening/ 

prevenţie şi tratament pentru retinopatia de prematuritate; implementarea/ 

îmbunătăţirea programului de screening/ prevenţie şi tratament pentru hipoacuzia 

neurosenzorială; implementarea de programe de diagnosticare neonatală pentru 

displazie congenitală; implementarea/ îmbunătăţirea programelor de screening/ 



 

 

prevenţie şi tratament pentru malformaţii congenitale cardiace, diagnosticare 

sindroame metabolice congenitale, boli genetice rare, etc.) 

Realizarea obiectivului general al proiectului va contribui la atingerea 

următoarelor obiective strategice: 

-asigurarea accesului locuitorilor la servicii de sănătate de calitate, integrate, atât în 

regim de spitalizare, precum şi în regim ambulator, pentru toate specialităţile 

deservite de Spitalul Clinic Municipal "Filantropia" Craiova; 

-îmbunătăţirea infrastructurii spitaliceşti prin relocarea, modernizarea şi 

suplimentarea resurselor existente, într-o nouă clădire, care să răspundă 

standardelor actuale de calitate; facilitarea unei abordări holistice, 

multidisciplinare, orientată către pacient; 

-îmbunătăţirea  serviciilor medicale din sfera specialităţilor obstetrică-

ginecologie,pediatrie, neonatologie, prin crearea unui centru dedicat mamei şi 

copilului; 

-îmbunătăţirea capacităţii de diagnostic şi tratament prin realizarea centrelor de 

diagnostic şi tratament, ce vor cuprinde Imagistică, explorări funcţionale şi 

bronhoscopie, endoscopie digestivă, precum şi fizioterapie şi recuperare medicală, 

dotate cu tehnologie şi echipamente performante de ultimă generaţie, accesibile 

atât pacienţilor spitalizaţi, cât şi celor din ambulatoriu. 

- dezvoltarea serviciilor de îngrijiri medicale în regim ambulator, prin realizarea 

unui ambulatoriu integrat pediatric functional, asigurandu-se astfel continuitatea 

asistentei medicale de acest profil in acelaşi centru, prin oferirea de servicii 

medicale care nu sunt disponibile in prezent in regiunea Oltenia. îngrijirile 

medicale ambulatorii vor putea fi acordate în următoarele specialităţi: pediatrie, 

cardiologie pediatrica, nefrologie pediatrica, diabet si boli de nutriţie copii, 

endocrinologie pediatrica, dermatologie pediatrica, psihiatrie pedaitrica, psihologie 

pediatrica, alergologie pediatrica, recuperare medicala pediatrica, genetica 

medicala. 

-dezvoltarea serviciilor medicale în regim spitalizare de zi şi chirurgie de zi. 

-înfiinţarea in cadrul spitalului a unui Centru de Fertilizare in vitro. 

- înfiinţarea unei Baze de recuperare fizica si neuromotorie pediatrica 

Implementarea proiectului privind construirea unui Spital de pediatrie 

privind îmbunătăţirea asistentei medicale pentru mama si copil va conduce la 

îndeplinirea Obiectivului specific 1- Furnizarea si asigurarea unei îngrijiri medicale 

de cea mai buna calitate tuturor pacienţilor cat si a Obiectivului Specific 3 - 

Dezvoltarea serviciilor oferite, creşterea continuă a satisfacţiei pacientului, 

monitorizarea permanentă şi evaluarea indicatorilor, prevăzut in Planul strategic de 

dezvoltare a Spitalui Clinic Municipal Filantropia 2019-2023. 

 In cadrul acestor obiective sunt identificate următoarele acţiuni care vizează 

îndeplinirea obiectivelor specifice 1 si 3, respectiv: reorganizarea secţiilor 



 

 

spitalului astfel incat sa fie atinşi indicatorii de performanta medicala stabiliţi, 

achiziţionarea de aparatura medicala performanta, reorganizarea spatiilor si 

reabilitarea Secţiei de Nou Născuţi. 

In ceea ce priveşte modul în care proiectul se încadrează într-o strategie 

naţională în domeniu, construirea noului spital se încadrează în Strategia Naţională 

de Sănătate 20142020, Aria strategică de intervenţie 1 - Sănătate publică, 

Obiectivul General 1 - îmbunătăţirea stării de sănătate şi nutriţie a femeii şi 

copilului. 

Problemele de sănătate survenite la mamă şi copil se constituie în orice 

societate civilizată în priorităţi majore de sănătate publică. Evidenţele disponibile 

indică un deficit de îngrijiri medicale în perioada prenatală la nivelul medicinii 

primare, mai ales în cazul femeilor vulnerabile, dar nu numai, precum şi un exces 

de servicii chirurgicale la nivel terţiar reflectat de excesul de naşteri prin cezariană 

nejustificat de profilul gravidelor din România. 

In mod prioritar sunt vizate reducerea mortalităţii infantile şi a riscului de 

deces neonatal prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unităţi regionale 

pentru nou-născuţii cu risc de deces neonatal, întărirea componentei de screening 

neonatal (fenilcetonurie, hipotiroidism congenital, surditate, alte boli de 

metabolism ce pot fi depistate neonatal, deficienţe de auz, a retinopatiei la nou 

născut). 

Prin studiul de prefezabilitate au fost identificate doua scenarii care vor fi 

analizate la faza studiului de prefezabilitate , dupa cum urmeaza : 

Primul scenariu, considerat cel mai eficient din punct de vedere al utilizării 

la capacitate maximă a resurselor tehnice, umane şi economice, precum şi scenariul 

cu răspunsul cel mai bun din punct de vedere clinic, este cel descris şi propus în 

cadrul acestui studiu de prefezabilitate, respectiv relocarea şi gruparea 

specialităţilor ce funcţionează astăzi în pavilioane, împreună cu alte spaţii 

identificate ca necesare pentru buna desfăşurare a activităţii clinice, inclusiv 

funcţiuni conexe, într-o nouă clădire a Spitalului Clinic Municipal Filantropia, 

Craiova, care să răspundă standardelor şi cerinţelor actuale de calitate şi să 

faciliteze abordări integrate ale serviciilor de sănătate. Pentru acest obiectiv va fi 

necesară demolarea pavilioanelor existente pe amplasament, pentru a face loc noii 

clădiri, luând în considerare păstrarea, reabilitarea şi reorganizarea pavilionului 

C10, cu valoare istorică şi funcţie de reprezentativitate. 

Un al doilea scenariu identificat este cel în care se reabilitează şi 

reorganizează pavilioanele existente şi se construiesc noi pavilioane pentru spaţiile 

suplimentare identificate ca fiind necesare. 

Acest scenariu are dezavantajul major de a perpetua organizarea şi structura 

fragmentată actuală, ce subminează calitatea serviciilor şi atenuează munca multi-

specialităţi, utilizarea metodelor clinice integrate, eficienţa şi chiar eficacitatea 



 

 

îngrijirii medicale; de asemenea, duce la creşterea timpului de deplasare al 

pacienţilor, la întârzieri în furnizarea serviciilor, la creşterea costurilor şi la 

utilizarea ineficientă a resurselor. Astfel, în acest scenariu nu se vor putea atinge 

toate obiectivele asumate prin prezentul studiu. 

Conform valorilor medii de investiţie estimate de OAR (Ordinul Arhitecţilor 

din România}, Valori medii estimate pentru Spitale Regionale de Urgenta si , 

pentru acest tip de investiţie, valoarea estimată este de 1.535 Euro/mp Scd, fără 

TVA. 

Astfel, pentru o suprafaţă construită desfăşurată estimată la 31 759,00 mp 

(inclusiv spaţii tehnice, parcaje}, valoarea de investiţie estimată va fi de 48 750 

000.00 Euro, fără TVA. 

In următoarea etapă de proiectare - Studiul de Fezabilitate/Dali, se poate 

stabili, pe baza analizei cost- beneficiu, măsura în care obiectele analizate 

contribuie la politica de dezvoltare a sectorului medical din România, precum şi 

dacă calculul indicatorilor de rentabilitate socio-economică ai proiectului este 

favorabil. 

Studiul de prefezabilitate a primit avizul favorabil al Comisiei Tehnico-

Economice constituita la nivelul Primariei municipiului Craiova. 

         In conformitate cu prevederile art. 6 din HG 907/2016 privind etapele de 

elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice studiul de 

prefezabilitate este documentaţia prin care, fără a se limita la datele şi informaţiile 

cuprinse în nota conceptuală şi în tema de proiectare, se analizează, preliminar, 

necesitatea şi oportunitatea realizării obiectivului de investiţii, se identifică 

scenarii/opţiuni tehnico-economice posibile şi se selectează un număr limitat de 

scenarii/opţiuni fezabile pentru realizarea obiectivului de investiţii.   

 
 

    Studiul de prefezabilitate se elaborează pentru obiective/proiecte majore de 

investiţii, cu excepţia cazurilor în care necesitatea şi oportunitatea realizării acestor 

obiective de investiţii au fost fundamentate în cadrul unor strategii, unor master 

planuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori în cadrul unor planuri similare în 

vigoare, aprobate prin acte normative.   

    Studiul de prefezabilitate se aprobă de către ordonatorul principal de credite, 

în cazul administraţiei publice centrale, respectiv de către autorităţile deliberative, 

în cazul programelor de investiţii publice locale.   

            In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 2 , lit. b coroborat cu alin. 4 lit. 

b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ consiliul local aprobă, la 

propunerea primarului documentatiile tehnico - economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii.   



 

 

 Fata de cele mai sus mentionate , in conformitate cu prevederile art. art. 129 

alin. 2 , lit. b coroborat cu alin. 4 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrative si art. 6 din HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiţii finanţate din fonduri publice, propunem : 

 Aprobarea studiului de prefezabilitate aferent obiectivului de investitii 

CONSTRUIRE SPITAL Şl FUNCŢIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL "FILANTROPIA" Craiova conform anexei la prezentul 

raport. 

 

Pt. Director Executiv 

Nelu Pirvu 

Imi asum 

responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in 

solidar cu intocmitorii 

inscrisului 

Data: 

_________________ 

 

Semnatura: 

____________ 

 

 

 

 

 

Pt. Sef Serviciu 

Adriana Motocu 

Imi asum 

responsabilitatea privind 

realitatea si legalitatea in 

solidar cu intocmitorii 

inscrisului 

Data: 

_________________ 

 

Semnatura: 

____________ 

 

 

 

 

Intocmit,  

Livia Violeta Roman 

Imi asum 

responsabilitatea pentru 

fundamentarea, realitatea 

si legalitatea intocmirii 

acestui act oficial 

Data: 

__________________ 

 

Semnatura: 

_____________ 
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