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R E F E R A T 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea investitiei „Extindere Corp B –Sectia de 

prematuri si laborator de explorari paraclinice” a Spitalului clinic de urgente pentru copii 
„Louis Turcanu” din Timisoara 

 
 In prezent Clinica de Neonatologie-Prematuri si Sectia de Ftiziopediatrie, functioneaza in 
cladiri ce nu apartin spitalului, iar Laboratorul de Analize Medicale al spitalului , se afla si el intr-o 
cladire revendicata. 

Pentru a reglementa aceasta situatie si a muta Clinica de Neonatologie-Prematuri, propunem 
extinderea Corpului B. 

Amplasamentul actual este delimitat de str.Republicii, str.Dr.Iosif Nemoianu, str.Dr.Liviu 
Gabor si str.Panait Istrati. 

In Corpul B, care a fost construit in anul 2005 pe baza unei finantari externe,  functioneaza in 
prezent Centrul Familial al Clinicii de Oncohematologie. Acesta ocupa doar o suprafata de 75% din 
fundatia existenta(aproximativ 200 mp), turnata in urma cu mai mult de 10 ani. Subsolul intregii 
cladiri(Corpul B) poate fi utilizat, iar  portiunea ramasa libera(25%) a fundatiei poate suporta o cladire 
de maxim P+3. 

Elaborarea unui astfel de proiect de extindere si mutarea Clinicii de Neonatologie-Prematuri 
intr-o cladire noua, aflata in incinta spitalului, ar da  posibilitatea asigurarii conditiilor optime de 
investigare a nou nascutilor prematuri, a transportului alimentelor si produselor patologice, ceea ce ar 
insemna un mai mare grad de functionalitate al cladirii.  
 Subsolul va putea fi folosit si el pentru mutarea unor sectoare de explorari paraclinice 
apartinind spitalului, precum si alte compartimente. 
  
 Faţă de cele de mai sus, 

P r o p u n e m : 
 

1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea investitiei „Extindere Corp B –Sectia de 
prematuri si laborator de explorari paraclinice” a Spitalului clinic de urgente pentru copii, Louis 
Turcanu” din Timisoara, cu indicatorii prezentati in ANEXA la prezentul. 
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