ROMÂNIA
JUDETUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR
Nr. SC2019EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea cererii de finanţare „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de
specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala” şi a
cheltuielilor aferente
Motivul emiterii proiectului de hotărâre
1. Descrierea situaţiei actuale
Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si
echiparea ambulatoriului de specialitate al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie
Timisoara din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si
extindere orizontala si verticala”, SMIS 126376, în cadrul apelului POR/266/8/1/operatiunea A:
ambulatorii.
Prin adresa ADR Vest nr. 9656/03.05.2019, se solicita pentru etapa precontractuala pregatirea unei
Hotarari a Consiliului Local al Municipiului Timisoara privind aprobarea proiectului si a cheltuielilor
aferente, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente
structurale.
2.
Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea accesibilitaþii serviciilor de sanatate, prin
reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, si dotarea cu echipamente medicale
specifice.
Implementarea proiectului va duce la atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii ambulatoriului de recuperare fizica si
balneologie;
2. Dotarea ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie, cu aparatura medicala de specialitate;
3. Reorganizarea ambulatoriului spitalului conform Ordinului nr. 39 din 16 ianuarie 2008 privind
reorganizarea ambulatoriului de
4. specialitate al spitalului, emis de MINISTERUL SANATAÞII PUBLICE;
5. Ameliorarea siguranþei mediului în ambulatoriu prin realizarea circuitelor funcþionale conform
Ordinului nr. 914 din 26 iulie 2006
6. pentru aprobarea normelor privind condiþiile pe care trebuie sa le îndeplineasca un spital în
vederea obþinerii autorizaþiei sanitare
7. de funcþionare, emis de Ministerul Sanataþii Publice.
8. Cresterea calitaþii serviciilor medicale oferite in regim ambulator;
3. Rezultate asteptate
Rezultatele asteptate in urma implementari proiectului:
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1. Infrastructura ambulatoriului de recuperare fizica si balneologie reabilitata, modernizata si
extinsa;
2. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie dotat cu aparatura medicala de specialitate si
mobilier specific;
3. Ambulatoriu de recuperare fizica si balneologie reorganizat din punct de vedere functional;
4. Cresterea cu 35% fata de anul 2017, a numarului de pacienti care se prezinta in regim ambulator;
5. Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator;
4. Alte informaţii
Implementarea acestui proiect presupune reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea imobilului C4 in
care isi desfasoara activitatea ambulatoriul de recuperare fizica si balneologie , dupa cum urmeaza:











desfacerea partiala a Corpului B (C4) pe zonele B-d, B-e care cuprind sectorul de hidroterapie si
cabinete de tratament, pentru a permite extinderea uterioara prin supraetajarea cu un etaj pe zona
B-a si B-c si extinderea cu un volum D+P+2E capabil sa cuprinda sectia ambulatoriului cu
cabinetele medicilor, cabinete de consultatie, sali de tratament si spatiile de serviciu (vestiare,
grupuri sanitare) amenajate corespunzator de-a lungul cailor de circulatie conform normativelor in
vigoare, in locul fostei zone B-e;
reabilitarea zonelor B-a, B-b, B-c (bazin mare, anexa cu vestiare, grupuri sanitare si legatura cu
corpul A);
extinderea pe verticala cu un nivel utilizand o structura de zidarie confinata, pentru zona B-c;
demolarea Zonei B-d;
demolarea în totalitate a zonei de cladire B-e si realizarea unui corp nou în regim de înaltime
D+P+2E;
lucrari de izolare termica:izolarea termica a peretilor de la parter;
interventii asupra instalatiilor;
lucrari pentru persoanele cu dizabilitati;
dotarea ambulatoriului cu echipamente specifice;

5. Concluzii
În data de 03.05.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala
pentru proiectul cu titlul „Extindere, reabilitare, modernizare si echiparea ambulatoriului de specialitate
al Clinicii de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie Timisoara din cadrul Spitalului Clinic
Municipal de Urgenta Timisoara, prin demolare partiala si extindere orizontala si verticala”, cod SMIS
126376.
Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară aprobarea
tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru implementarea activitatilor
din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din
instrumente structurale.
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