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Comunicat de  presă 

S-a semnat contractul de finanŃare prin  
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 pentru  

proiectul ambulatoriului clinicii de chirurgie Cranio - Maxilo – Facială din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal de UrgenŃă din Timişoara 

 
 
AgenŃia pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru 

Programul OperaŃional Regional în Regiunea Vest anunŃă semnarea contractului de 
finanŃare pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio  – Maxilo - Facială din cadrul spitalului 

Clinic Municipal de UrgenŃă Timişoara” realizat de Municipiul Timişoara. 
 
Proiectul are o valoare totală de aproximativ 3,32 milioane lei (0,78 milioane euro) 
şi o valoare aproximativă a finanŃării nerambursabile de 2,61 milioane lei (0,62 

milioane euro). 
 

Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului 

Clinicii de Chirurgie Cranio – Maxilo - Facială din cadrul spitalului Clinic Municipal 

de UrgenŃă Timişoara” primeşte finanŃare în cadrul domeniului major de 
intervenŃie 3.1 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 

serviciilor de sănătate”, axa prioritară 3 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii sociale”. 

 
Proiectul „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului 

Clinicii de Chirurgie Cranio – Maxilo - Facială din cadrul spitalului Clinic Municipal 

de UrgenŃă Timişoara” vizează realizarea unei investiŃii substanŃiale ce va determina 

efecte pozitive asupra comunităŃii precum: reducerea ponderii pacienŃilor spitalizaŃi, 

reducerea duratei de diagnosticare şi a costurilor de susŃinere a activităŃii medicale. 
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Prin proiect se asigură creşterea caracterului preventiv al serviciilor de sănătate, 

îmbunătăŃirea actului medical prestat prin prisma dotării cu echipamente superior 

calitative, asigurarea de servicii medicale de calitate la costuri mai mici de către 

personal de specialitate înalt calificat, scăderea numărului de pacienŃi redirecŃionaŃi 

datorită lipsei de dotări şi a unei capacităŃi reduse, ameliorarea diagnosticului clinic şi 

monitorizarea eficientă a pacienŃilor. Proiectul se va implementa pe parcursul a 9 de 

luni. 

 

*** 

 

InformaŃii detaliate cu privire la stadiul implementării Programului OperaŃional 

Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest pot fi consultate pe pagina de internet a 

AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest – www.adrvest.ro, la butonul POR 2007 – 

2013.  

InformaŃii despre POR 2007 - 2013 pot fi accesate la adresele www.adrvest.ro, 

www.inforegio.ro sau www.mdrt.ro. 

 

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.  
 

 


