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REFERAT 
privind aprobarea documentelor necesare pentru iniţierea  

proiectului de parteneriat public-privat  „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” 
 
 

Clădirea noului Spitalul Clinic Municipal Timişoara (realizată în proporţie de 30%) a trecut, alături de 
celelalte clădiri în care-şi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal,  din domeniul privat al statului în 
domeniul public al municipiului şi în administrarea Consiliului Local Timişoara în conformitate cu 
prevederile art.1 şi poziţiei nr. 264 din  Hotărârea de Guvern nr.866/16 .08.2002, privind trecerea unor 
imobile din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, în 
domeniul public al municipiilor, oraşelor şi comunelor şi în administrarea consiliilor locale respective.  
 
Finalizarea lucrărilor de execuţie a Spitalului Clinic Municipal, situat în calea Torontalului, dotarea 
acestuia cu aparatură performantă şi asigurarea unor condiţii de funcţionare la nivelul standardelor 
europene pentru populaţia municipiului Timişoara dar şi pentru locuitorii din localităţile periurbane, 
constituie obiectivul unui Parteneriatul Public – Privat (PPP)  pe care Primăria Municipiului Timişoara 
îl propune investitorilor interesaţi.  
 
PPP  intervine atunci când sectorul privat cooperează cu autorităţile publice  pentru a furniza capitalul 
şi experienţa sectorului privat în vederea asigurării unor servicii publice, aducând îmbunătăţiri 
semnificative în ceea ce priveşte performanţa şi metodele de lucru eficiente.  PPP reprezintă unul din 
instrumentele cele mai eficiente de canalizare a fondurilor publice şi private în sistemul de asistenţă 
medicală. 
 
Încheierea contractelor de parteneriat public– privat şi a etapelor ce trebuiesc parcurse este 
reglementată prin Ordonanţa nr. 16 din 24.01.2002 actualizată şi prin H.G. nr.621 din 20 iunie 2002 
privind aprobarea normelor metodologice de aplicare  a ordonanţei. 
 
Iniţiativa unui PPP aparţine autorităţii publice. Etape obligatorii pentru iniţierea unui PPP o constituie 
elaborarea şi aprobarea de către autoritatea publică locală a studiului de prefezabiliate (SPF), a 
anunţului de intenţie şi a documentului ataşat acestuia. Ulterior lansării iniţiativei de constituire a 
parteneriatului este necesară elaborarea Studiului de Fezabilitate. 
În vederea parcurgerii acestor etape PMT a organizat, în conformitate cu prevederile OUG 
nr.60/2001 privind achiziţiile publice, modificată şi aprobată prin Legea 212/2002, o procedură de 
achiziţie publică în urma căreia contractul a fost atribuit firmei „PriceWaterhouseCoopers” 
Management Consultants S.R.L.  
 
Studiul prezentat în anexă fundamentează necesitatea si oportunitatea constituirii unui PPP în 
vederea finalizării lucrărilor de execuţie şi funcţionării la standarde vest-europene a Spitalului Clinic 
Municipal Timişoara. 
 
Studiul cuprinde principalele informaţii tehnice, economice şi financiare ale proiectului public-privat. 
De asemenea, studiul identifică principalele elemente de impact generate prin realizarea proiectului 
public-privat. 
 
Menţionăm că Anunţul  de Intenţie şi Documentul ataşat acestuia au fost întocmite în conformitate cu 
premizele analizate în SPF. 
 
Având în vedere aspectele mai sus menţionate şi cunoscând  faptul că documentele menţionate 
constituie etape premergătoare obligatorii în demararea unui parteneriat public– privat,  
 
 



 
 
 

Propunem 
 

Comisiilor I, II, III, IV,V şi VI ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara:  
 

1. Aprobarea Studiului de Prefezabilitate  pentru proiectul de parteneriat public-privat „Spitalul  Clinic 
Municipal Timişoara” cu principalii indicatori tehnico – economici prevăzuţi.  (Anexa  1)   
 
 2. Aprobarea iniţierii proiectului de parteneriat public-privat  „Spitalul Clinic Municipal Timişoara” prin 
lansarea Anunţului de Intenţie (Anexa nr.2) şi a Documentului Ataşat (Anexa nr. 3).  
 
3. Aprobarea Memorandumului de înţelegere ce urmează a fi semnat între Ministerul Sănătăţii şi 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara (Anexa nr. 4). 
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