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FIȘĂ DE PROIECT 
 

„Îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență prin extinderea, 
modernizarea și dotarea cu echipamente performante a Unității de Primiri Urgență 
a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara”, Cod SMIS 121113 
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1. Încadrare în program / axă prioritară / prioritatea de investiție  
P.O.R./2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni 
 
Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 succede Programul Operațional 
Regional 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România va putea accesa 
fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. 
 
Axa Prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale 
 
Prioritatea de investiții 8.1 - Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie 
la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la 
serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instiuţionale la 
serviciile prestate de comunităţi. 
 
Obiectivul Specific 8.2  – „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de 
urgență”.  
 
Proiect implementat în baza contractului de finanțare nr. 4281/28.05.2019 încheiat 
între UAT Județul Timiș, în calitate de Beneficiar, Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management POR și Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism Intermediar POR. 
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2. Amplasamentul proiectului 
 
Amplasamentul proiectului se află la Unitatea de Primiri Urgenţă a Spitalului Clinic 
Judeţean de Urgenţă Pius Brânzeu Timişoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 156, Timişoara, 
Județul Timiș, teren aflat în proprietatea Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Timiş şi 
administrarea Consiliului Judeţean Timiş, conform CF 448544.  
 
 
3. Obiectivul general și obiectivele specifice ale proiectului 
 
Obiectivul general al proiectului este: 
Îmbunătăţirea accesului la servicii de sănătate a populaţiei prin modernizarea infrastructurii 
spitalicești de urgență pentru asigurarea creșterii calității vieții și sustenabilității sistemului 
de îngrijire medicală de urgență la nivel regional. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 
1. Creşterea accesibilităţii populaţiei la serviciile medicale de urgenţă prin extinderea şi 
modernizarea Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Județean de Urgenţă Pius 
Brînzeu din Timișoara; 
2. Îmbunătăţirea calităţii actului medical prin dotarea cu echipamente de ultimă generaţie a 
Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara. 
 
4. Indicatorii proiectului 
 

INDICATORI 

 Unitate măsură Valoare țintă 

Rata internărilor acute în 
spital din total internări 

% 
Nu se raportează de către 

beneficiar 

Unități de primiri 
urgențe/compartimente de 
primiri urgențe (nivel terțiar) 

Număr 1.00 

 
 
5. Bugetul estimativ al proiectului: 
Valoarea totală estimată a proiectului este de 6.917.072,68 lei (TVA inclusă), structura 
finanțării proiectului fiind următoarea: 
 
Cheltuieli totale eligibile ale proiectului: 6.837.000,00 lei, din care: 

 finanțare nerambursabilă FEDR: 4.785.900,00 lei 

 cofinanțare de la bugetul de stat: 1.914.359,99 lei 

 contribuție proprie CJT la cheltuieli eligibile: 136.740,00 lei 
Cheltuieli totale neeligibile proiect: 80.072,68 lei 

 
6. Beneficiarii proiectului: 



            
PALATUL ADMINISTRATIV, Bdv. Revoluţiei din 1989 nr. 17, Timişoara, RO 300034; 

Tel: 0256 406300, 0256 406400, 0256 406500; Fax: 0256 406306; 

Adresă de e-mail: cjt@cjtimis.ro; Adresă website: www.cjtimis.ro 

 

 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș 
Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brînzeu Timișoara 

 
7. Impactul asupra comunității UE 

Proiectul se aliniază condiţiilor europene prin: 
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,  
 consumul de energie și materiale prietenoase cu mediul înconjurător (emisii 

poluanţi zero), 
 utilizarea materialelor ecologice, sustenabile și reclabile, cu proprietăți 

ignifuge, atât în reabilitarea vechii clădiri cât și la noua contrucţie, 
 sistemul de eliminare a deșeurilor, atât a celor menajere cât și a celor 

medicale, cu statut de deșeuri periciuloase, va fi proiectat astfel încât să se 
reducă la minimum posibilul impact asupra mediului și/sau sănătății 
populației. 

 
 
 
8. Perioada de referință/implementare a proiectului: 01.02.2018 – 30.04.2022 
(prelungit cu 9 luni contractul de finanțare) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 


