
MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE 
Între 

 
Ministerul Sănătăţii  

 
şi  
 

Primăria Municipiului Timişoara 
 
Părţile: 
 
Ministerul Sănătăţii, cu sediul în Bucureşti, str. Cristian Popişteanu nr. 1-3, 
sector 1, cod 010024 Bucureşti, reprezentat legal de Domnul dr. Ovidiu 
BRÎNZAN, ministru, 
 
şi 
 
Primăria Municipiului Timişoara, cu sediul în, B-dul. C.D. Loga nr.1, cod 
300030 Timişoara, reprezentată prin Domnul dr. ing. Gheorghe CIUHANDU, 
primar. 
 
Observaţii preliminare 
 
Părţile semnatare îşi exprimă intenţia de a se asocia în vederea bunei realizări a 
proiectului de Parteneriat Public-Privat (PPP) pentru construcţia şi operarea 
„Spitalului Clinic Municipal Timişoara” 
 
 
1. Obiectivele colaborării şi prestaţiile părţilor 
 
Părţile semnatare se angajează să realizeze  obiectivele ce le revin prin 
prezentul Memorandum de înţelegere, să respecte termenele stabilite şi să-şi 
asume obligaţiile şi responsabilităţile ce decurg din realizarea proiectului. 
 
 
Ministerul Sănătăţii va efectua următoarele: 
 

1. Va elibera acordul de principiu pentru realizarea proiectului 
 

2. va face demersurile necesare pe lângă Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale 
pe sistemul „caz rezolvat” (DRG); 

 
3. Va introduce spitalul în planul Naţional de Paturi şi va elibera avizele de 

funcţionare după realizarea investiţiei; 
 

4. Va integra spitalul în cadrul programelor naţionale de sănătate, pe 
specialităţi, în funcţie de indicatorii de eficienţă ai spitalului, după 
consultarea cu comisiile de specialitate ale ministerului; 

 



5. Va emite, în condiţiile legii, avizul sanitar de funcţionare, atât pentru 
începerea investiţiei, cât şi pentru funcţionarea propriu-zisă; 

 
6. Ministerul Sănătăţii se angajează să supervizeze întreaga procedură de 

atribuire şi desfăşurare a proiectului; 
 

 
7. Ministerul Sănătăţii va acorda sprijin tehnic pe parcursul negocierilor cu 

investitorii şi la încheierea contractului de PPP; 
 

8. Ministerul Sănătăţii va acorda asistenţă juridică în negocierea contractului 
de PPP cu investitorii. 

 
9. Ministerul Sănătăţii va intra ca partener în PPP, în condiţiile legii, dacă se 

va dovedi că în felul acesta proiectul îşi sporeşte şansele de reuşită şi 
eficienţă; 

 
10. Ministerul Sănătăţii va aviza documentaţia de lansare a PPP (studiul de 

prefezabilitate, Anunţul de intenţie,  Documentul Ataşat Anunţului de 
Intenţie); 

 
11. În cazul în care se va dovedi necesar, în conformitate cu prevederile 

bugetare anuale stabilite prin Legea Bugetului de Stat, Ministerul Sănătăţii 
se angajează să sprijine finanţarea serviciilor medicale publice prin 
Programele Naţionale de Sănătate. În cazul rezilierii unilaterale a 
contractului din partea investitorului, Ministerul Sănătăţii va introduce 
spitalul în planul de investiţii şi va finanţa finalizarea investiţiei şi dotarea 
cu echipamente. 

 
12. Ministerul Sănătăţii va desemna reprezentanţi care să facă parte din 

Comisiile prevăzute de Ordonanţa nr. 16 din 24,.01.2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
 
Primăria Municipiului Timişoara 
 

1. Finalizează împreună cu compania PriceWaterhouseCoopers studiul de 
prefezabilitate şi îl va aproba în şedinţa Consiliului Municipal; 

2. Publică în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, intenţia de iniţiere a 
unui proiect în condiţii de parteneriat public-privat; 

3. Va selecţiona cele mai bune oferte exprimate în termeni tehnici, economici 
şi financiari de către investitori; 

4. Pe baza selecţiei scrisorilor de intenţie exprimate, încheie cu fiecare dintre 
investitorii care îndeplinesc condiţiile conţinute în anunţul publicat, câte un 
acord de proiect; 

5. Numeşte prin decizie o comisie de specialişti care să analizeze toate 
aspectele economice, financiare, tehnice şi juridice ale proiectului, care 
vor prezenta rezultatele negocierii condiţiilor de realizare a proiectului; 

6. Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor 
purtate va semna contractul cu investitorul; 



7. Va supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara prezentul 
Memorandum de Înţelegere cu Ministerul Sănătăţii; 

8. Va notifica Ministerului Sănătăţii câştigătorul selecţiei. 
 
 
Prezentul Memorandum de Înţelegere a fost încheiat în două exemplare în limba 
română, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 

 
    Dr. Ovidiu BRÂNZAN dr. ing. Gheorghe CIUHANDU 
 


