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Inaugurarea Centrului medical de excelenţă specializat în diagnosticul 

antenatal al malformaţiilor fetale în Regiunea Timişoara - Vârşeţ 
 

Proiect: Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
specializate în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în regiunea Timişoara-Vârşeţ 

MIS-ETC CODE 1347 
 

Municipiul Timişoara a implementat proiectul „Dezvoltarea unui sistem regional 

transfrontalier de centre medicale de excelenţă specializate în diagnosticul antenatal al 

malformaţiilor fetale în aria Timişoara-Vârşeţ.” Proiectul a fost finanţat de Uniunea 

Europeană în cadrul Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica 

Serbia, Axa Prioritară 1 “Dezvoltare Economică şi Socială”, Măsura 1.1 “Suport pentru 

infrastructura locală/regională economică şi socială”.  

Proiectul, derulat în perioada aprilie 2013 – aprilie 2015, a avut ca obiectiv principal 

dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă pentru 

îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara – Vârşeţ. 

Totodată, proiectul a urmărit asigurarea unei dezvoltări socio-economice echilibrate şi 

îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona Timişoara-Vârşeţ, creşterea calităţii actului 

medical în cele două regiuni şi creşterea nivelului de educaţie în ceea ce priveşte sănătatea 

populaţiei. 

 
Joi – 14 Mai 2015, a avut loc deschiderea oficială a „Centrului Medical de excelenţă specializat 

în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale” din Timișoara, str. Alexandru Odobescu nr. 

1-3,  la care au participat membrii echipei comune de implementare a proiectului împreună cu 

reprezentanţi ai mass-mediei locale.  

 
Noul Centru Medical de Excelență din Timișoara specializat în diagnosticul antenatal al 
malformaţiilor fetale a fost construit prin reabilitarea unei clădiri nefuncţionale, aflată într-o 
stare avansată de degradare, și dotarea acestui nou spațiu cu echipamente medicale de 
specialitate, necesar viitoarelor mămici pentru efectuarea analizelor din timpul sarcinii și 
depistarea cât mai precoce a unor afecțiuni pe care le poate avea viitorul bebe. Centrul 
Medical de Excelență va permite medicilor intervenția și tratarea cât mai rapidă în cazul 
depistării unor afecțiuni ale fătului.  

http://www.romania-serbia.net/
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Proiectul Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 

specializate în diagnosticul antenatal al malformaţiilor fetale în aria Timişoara - Vârşeţ a fost 

realizat în cadrul unui parteneriat transfrontalier româno-sârb între Municipiul Timişoara în 

calitate de Lider de Proiect, Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara - secţia de 

Obstetrică Ginecologie din Timişoara şi Spitalul General din Vârşeţ, Republica Serbia.  

  

Principalele rezultate obţinute prin proiect au fost:  

- construirea unui Centru Medical de Excelenţă în diagnosticul antenatal al 

malformaţiilor fetale în Timişoara, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea cu 

echipamente medicale performante şi mobilier de specialitate a unei clădiri 

nefuncţionale ce avea destinaţia iniţială de spălătorie în cadrul secţiei de obstetrică-

ginecologie a Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara; 

- construirea unui Centru Medical de Excelenţă în diagnosticul antenatal al 

malformaţiilor fetale în Vârşeţ, prin reabilitarea, modernizarea şi echiparea unei 

clădiri în cadrul secţiei de obstetrică-ginecologie a Spitalului General Vârşeţ; 

- implementarea unui sistem informatic comun de cercetare şi diagnosticare online a 

malformaţiilor fetale, prin cooperare permanentă între medicii celor două spitale; 

- un program comun de instruire a cadrelor medicale în domeniul malformaţiilor fetale; 

- rapoarte de cercetare privind frecvenţa şi cauzele malformaţiilor fetale Timişoara-

Vârşeţ; 

- realizarea paginii web a proiectului unde pacientele se pot şi programa prin completarea 

formularului on line (http://prenataldiagnosis.ro/programari/ProgramariOnline.php) şi 

pot beneficia de consultaţie medicală gratuită. 

 
Bugetul total al proiectului a fost de 2.021.055,65 euro, din care 1.712.754,64 euro (85%)  a 

constituit-o finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene prin Intermediul 

Programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia.                

 

Informaţii suplimentare:  

Adriana Deaconu, Manager Proiect, Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională, Primăria 

Municipiului Timişoara, email: adriana.deaconu@primariatm.ro    

Dr. Olimpia Oprea, Coordonator Proiect, email: olimpiaoprea@yahoo.com    

Dr. Sfera Ion, Asistent de Proiect: email: kriment@hotmail.com  

Link fotografii:  (Vor fi șterse în 22 Mai 2015) 

https://www.wetransfer.com/downloads/a83c736a7976696f3f1f504b7923670020150515123159/12e6b2
 4757dcd852a106b13f2005803c20150515123159/9dcd83
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