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Nr. SC2019- 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cererii de finanţare „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii 

ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ” şi a cheltuielilor aferente  
 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

1.       Descrierea situaţiei actuale 
Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea 
infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente”, SMIS 
126783, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de 
investiții 8.1, Obiectiv specific 8.1,Operatiunea A, apel de proiecte POR/266/8/1/Operatiunea A: 
ambulatorii;. 
 
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
Obiectivul general al proiectului contribuie consolidarea bazei piramidei sistemului de sănătate 
pentru a putea prelua o proporţie din cazuistica medicală (afecțiuni de gravitate mică etc.) și/sau 
pentru a asigura prevenția necesară, pentru ameliorarea stării de sănătate și sporirii incluziunii 
sociale a persoanelor. Prin plusul de calitate a infrastructurii, se va crește calitatea serviciilor 
medicale specifice din cadrul ambulatoriului, capabilă să furnizeze îngrijire primară continuă. 
Aceasta va conduce atât la eficientizarea sistemului de sănătate, prin reducerea internărilor 
evitabile, cât și la accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului. Astfel, se 
urmărește reducerea inegalităților în ceea ce privește starea de sănătate a populației prin 
diagnosticarea bolilor în stadiul incipient şi tratarea cu succes a unor afecţiuni mai ușoare, 
prevenind agravarea lor și ducând la scăderea ponderii persoanelor cu nevoi medicale neacoperite.  
 
Rezultate așteptate: 
- Infrastructura ambulatoriului O.R.L. reabilitata si extinsa. 
- Ambulatoriu O.R..L dotat cu aparatură medicală de specialitate si mobilier specific 
- Scaderea timpului de diagnostic si tratament a pacientilor care se prezinta in regim ambulator 
- Creșterea numarului de pacienți care se prezinta in regim ambulator.  
 

3.   Alte informații 
Documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenții pentru această investiție a fost aprobată prin 
HCL nr. 482/19.10.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici-faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitarea, 
extinderea si dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţe"  
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4.   Concluzii 
În data de 25.04.2019, Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a a demarat etapa precontractuala 
pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea, extinderea și dotarea infrastructurii ambulatoriului O.R.L. 
din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgente ”, SMIS 126783 
 
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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