
           Anexa  nr. 1 
             

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI 
 

Modernizare construcţie P+1E pentru proiect „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale 
de excelenţă pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări interioare şi 
exterioare şi semnalistică - documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de către S.C. 
LITHOS GROUP S.R.L. 

   
Valoare proiect 

Valoarea totală a proiectului:   1.429.866,73 euro, din care: 

  IPA:      1.210.244,05 euro 

  Buget de stat:          185.096,15 euro 

  Cofinaţare Buget local cheltuieli eligibile:      28.476,33 euro 

  Valoare eligibilă totală:   1.423.816,53 euro 

  Cheltuieli neeligibile:           6.050,20 euro  

   
Surse de finanţare 
 
Asistenţă financiară nerambursabilă:  

- Finanţare IPA ( 85 % din valoarea eligibilă a proiectului): 1.210.244,05 euro 
- Cofinanţare Buget de Stat ( 13% din valoarea eligibilă):       185.096,15 euro 

Finanţare din bugetul local al Municipiului Timişoara: 
- Cofinaţare 2% din valoarea eligibilă a proiectului: 28.476,33 euro 
- Cheltuieli neeligibile:          6.050,20 euro 

 

 Sumă totală (cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 
28.476,33 euro (cofinanţare cheltuieli eligibile) + 6.050,20 euro (cheltuieli neeligibile) + 492.473,01 
euro (avans în implementare)  = 526.999,54 euro 
 
Avansul necesar execuţiei va fi rambursat de către Autoritatea de Management pentru Programul IPA de 
Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, conform legislaţiei în vigoare în condiţiile 
rambursării/decontărilor ulterioare. 

 

Durata de implementare a proiectului este de 17 luni, din care durata de realizare a investiţiei este de 9 
luni. 
 
Date tehnico-economice ale investiţiei 
 
Valoarea investiţiei (TVA inclus): 5.964.720 lei, din care C+M (TVA inclus) 2.189.397 lei 
 

• Regimul de înălţime:                          P+m+1E+pod 
• Suprafaţa utilă existent:              542,37 mp 
• Suprafaţa utilă propusă:  661,92 mp 

 
 

 



Lucrări de intervenţie propuse    
- consolidarea structurii de rezistenţă 
- lucrări de alimentare cu apă, inel incendiu, reţele de canalizare 
- staţie pompe incendiu, rezervă apă incendiu 
- instalaţii sanitare 
- instalaţii de încălzire, ventilare şi condiţionare 
- instalaţii fluide medicale 
- instalaţii electrice 

  
 

 
       ŞEF S.D.L.I.E,  

    Ec. Daniela Ghinea 
 

 
 


