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FIȘĂ DE PROIECT 
 
„Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă în incinta Spitalului Clinic Județean 
de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru 
departamentele: Unitate Primiri Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă 
(ATI) și Centru de Mari Arși”. 
 

1. Titlul proiectului 

„Interconectarea clădirilor existente și construcție nouă 
în incinta Spitalului Clinic Județean de Urgență «Pius 
Brânzeu» Timișoara în vederea reorganizării circuitelor 
medicale pentru departamentele: Unitate Primiri 
Urgențe (UPU), Chirurgie, Anestezie și Terapie Intensivă 
(ATI) și Centru de Mari Arși”. 
 

2. Localizarea proiectului Amplasamentul obiectivului de investiție este situat în 
județul Timiș, orașul Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 
156, Nr. Cad. 448544 

3. Beneficiarul proiectului Consiliul Județean Timiș pentru  Spitalul Clinic Județean de 
Urgență Pius Brînzeu Timișoara 

 
4. 

 
Obiectivele proiectului 

Construirea unui centru de arşi şi reorganizarea fluxurilor 
medicale ale spitalului pentru o mai bună poziţionare şi 
conectare a departamentelor Urgenţă, ATI şi chirurgie" 
pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” 
Timişoara 

5. Domeniu Social – sănătate; 

 
 
6. 

 
 
Bugetul proiectului 

Conform Devizului General Aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 534 din 9 iulie 2020 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA)250.782 mii lei 
(preţuri valabile la data de 3.12.2019: 1 euro = 4,7762 lei), 
din care: construcţii-montaj 172.535 mii lei  

Toate valorile estimate sunt cu TVA. 

7. Sursele de finanțare 

Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va 
realiza din Acordul de împrumut dintre România şi Banca 
Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare destinat 
Proiectului privind reforma sectorului sanitar - 



îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar, 
asigurat conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare, de la bugetul de 
stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, precum şi din alte 
surse legal constituite, în limita sumelor aprobate anual cu 
această destinaţie, conform programelor de investiţii 
publice aprobate potrivit legii. 

Ministerul Sănătății prin programul de finanțare de la        ( 
BIRD) Acord de împrumut nr.836RO,rectificat prin Legea 
nr. 179/16 decembrie 2014 

8. Stadiul actual al 
obiectivului de investiție 

- Realizat – partea de proiectare : 
Studiu de fezabilitate, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 534 din 9 iulie 2020 ; 
- Proiectul tehnic, , DTAC nr. P013049 din 26.06.2020; 
- Autorizația de Construire nr. 696/18.08.2020; 
- Achiziția Serviciului de consultanță  și managementul 

de contract supervizarea lucrărilor  și, respectiv 
execuția lucrărilor se face de către  Ministerul Sănătății 
prin Unitatea de Management a Proiectelor cu Banca 
Mondială 

9. Durata de realizare  - Durata de execuţie a investiţiei 36 luni  
precizată în Ordinul de Începere a Lucrărilor; 

 
 
 
10. 

Descriere (Date tehnico 
– constructive, 
principalele 
echipamente, dotări;) 

- Capacităţi:    
• suprafaţă construită desfăşurată mp Ac     21.000 
• nr.paturi de spitalizare ATI               55 
•  nr. paturi mari arși                                                       6 
• bloc operator (nr. săli operaţie)               25 
 • nr.posturi create UPU                                    58 
   ( față de 23 posturi în momentul actual) 
Clădirea va fi compusă dintr-un corp de clădire principal și 
un corp de legătură cu Casa Austria, cu o forma geometrică 
adaptată la spațiul rămas între corpul principal și Casa 
Austria, peste care se va amplasa heliportul. 
Regim de înălțime: D+P+4E+Etaj tehnic și Heliport 
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11. 

 
 
 
 
 
 
Rezultate  estimate 
(indicatori ai obiectivului 
preconizați) 

 
- Dezvoltarea infrastructurii în sănătate și de recuperare 

reprezintă un element esențial  în cadrul oricărui efort 
de valorificare a potențialului de creștere și de 
promovare a durabilității zonelor urbane și rurale. 
 

Obiectivul asigură accesibilitatea tuturor păturilor sociale, 
precum și tuturor naționalităților și etniilor existente în 
localitate.  Prin strategia Ministerului, a fost propus 
proiectul de realizare a unui nou spital la Timișoara. 
Proiectul, Interconectarea clădirilor existente si 
construcție noua in incinta Spitalului Clinic Județean de 
Urgenta « Pius Brânzeu » Timișoara (SCJUT) in vederea 
reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele : 
UPU, Chirurgie, ATI si Centru de Mari Arși, are doua mari 
obiective principale, si anume: 

- Construirea unui nou centru pentru arși. 
- Reorganizarea fluxurilor medicale din spitalul 

existent, pentru a conecta funcțional structurile 
din noua clădire si cu celelalte clădiri ale spitalului. 

- O unitate de primiri urgente – care sa deservească 
100.000 de cazuri anual  

- Un centru de arși cu 6 paturi pentru pacienți in 
stare critica, 6 paturi pentru pacienții arși intermediari și 
post-critici și 5 paturi pentru micro-chirurgie și chirurgie 
reconstructiva.  

- O secție ATI cu 55 de paturi  

- 25 de săli de operații 

- Alte spatii/secții care sunt in stricta legătura cu 
departamentele de mai sus sau care, fac parte din fluxul 
medical  

- O farmacie 

- O secție de sterilizare 

- Spatii administrative si de depozitare 

- Heliport realizat la ultimul nivel al construcției  

Aceste noi spatii vor fi integrate in cadrul facilitaților 
existente din SCJUT, a.i. sa se asigure funcționarea practică 
si sigura a întregului spital. 

 
 

 


