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Comunicat de  presă 

Spitalul „Dr. Victor Babeş” din Timişoara primeşte finanŃare nerambursabilă prin  

Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 

 

 

A fost semnat contractul de finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, 

dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de boli infecŃioase şi 

pneumoftiziologice «Dr. Victor Babeş», Timişoara”. Proiectul are o valoare totală de 
3.790.045,72 lei (0,91 milioane euro) dintre care,  2.979.461,22 lei (0,72 milioane euro) 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile. 
 
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea Ambulatoriului 

Spitalului Clinic de boli infecŃioase şi pneumoftiziologice «Dr. Victor Babeş», Timişoara” 

a primit finanŃare prin Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3 
„ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenŃie 3.1 
„Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.  
 
Proiectul vizează creşterea calităŃii serviciilor medicale acordate pentru tratarea bolilor 
infecŃioase prin reabilitarea infrastructurii, modernizarea şi dotarea ambulatoriului cu 
echipamente şi aparatură medicală de nivel european. Ca urmare a implementării proiectului, 
se estimează o creştere semnificativă a capacităŃii de tratare a pacienŃilor, o reducere a 
duratei de diagnosticare, precum şi a erorii de diagnosticare, accentuarea caracterului 
preventiv al serviciilor medicale şi reducerea costurilor susŃinerii activităŃii medicale. De 
asemenea, în cadrul proiectului se vor realiza 5 noi cabinete medicale şi se vor reabilita şi 
moderniza încă 13, creându-se astfel 15 noi locuri de muncă. 
 
Proiectul se va implementa pe  parcursul a 16 luni, conform cererii de finanŃare depuse la 
sediul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest.  
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Spitalul «Dr. Victor Babeş» este singurul spital clinic de boli infecŃioase şi pneumoftiziologice 

din Regiunea Vest iar contractul de finanŃare semnat pentru reabilitarea şi modernizarea sa 

este cel de-al 2-lea contract de finanŃare semnat în cadrul domeniului major de 

intervenŃie 3.1 al Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest. 
 
Până în acest moment, în Regiunea Vest, au fost contractate 89 de proiecte cu o valoarea 
totală de aproximativ 196 milioane euro, dintre care aproximativ 150 milioane de euro 
reprezintă valoarea finanŃării nerambursabile, iar proiectele aflate în diferite faze de 

evaluare şi selecŃie sau precontractare au o valoare totală a finanŃării de aproximativ 853 

milioane euro, dintre care aproximativ 656 milioane euro reprezintă valoarea finanŃării 
nerambursabile. Alocarea financiară pentru Regiunea Vest, gestionată de ADR Vest, este de 
416,52 milioane euro. 

 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi – persoană de contact: 
doamna Miruna VITCU, Director al DirecŃiei Resurse Umane şi Comunicare, e-mail 
miruna.vitcu@adrvest.ro sau la telefon / fax 0256 – 491.981 / 0256 – 491.923.  
 
Pentru mai multe informaŃii despre POR 2007 - 2013 accesaŃi: www.adrvest.ro, 
www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 


