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Cod proiect ROHU-240 

Titlu proiect Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire 

Axa prioritară 
4 – Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în 

domeniul sănătăţii şi prevenţiei bolilor)  

Prioritatea de 

investiții 
9/a – Investirea în infrastructura medicală 

Obiectiv 

Proiectul vizează atenuarea ratelor de morbiditate și mortalitate a 

cancerului și a bolilor circulatorii, acestea fiind de departe cele mai 

răspândite cauze de deces atât în Europa, cât și în zona transfrontalieră. 

Partneriat 

Beneficiar Principal: Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ – 

Hódmezővásárhely - Makó (Ungaria) 

Beneficiari:  Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu (România) 

Buget TOTAL 341,753.00 Euro din care FEDR 290,490.05 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- extinderea și îmbunătățirea facilităților existente 

- noua clădire a spitalului din Hódmezővásárhely va fi extinsă cu două 

etaje suplimentare care să cuprindă Departamentul de Medicină Internă 

și Pediatrie 

- un nou Centru de Prevenire Medicală va fi creat prin renovarea unei 

clădiri vechi din Satu Mare 

- îmbunătățirea mediilor de diagnostic și terapeutice 

- dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire 

Rezultate: 

- în ambele locații vor fi difuzate diverse programe de screening (dar și cu 

autobuze de screening bine echipate și cu implicarea medicilor generaliști 

și a altor instituții din mediul rural) pentru a mări proporția populației 

care a fost examinată 

- ca element inovativ, screening-ul va fi extins la generațiile mai tinere 

(adică copiii prematuri) în colaborare cu spitalele locale 

- în general, instituțiile și autoritățile regionale/locale vor putea să 

elaboreze și să pună în aplicare programe de screening și prevenire nu 

numai în zona de frontieră, ci și în ambele țări 
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 Cod proiect ROHU-275 

Titlu proiect 

Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a județului Bihor, 

îmbunătățirea accesului și dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de 

intervenții medicale în situații de urgență 

Axa 

prioritară 

4 – Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în domeniul 

sănătăţii şi prevenţiei bolilor)  

Prioritatea 

de investiții 
9/a – Investirea în infrastructura medicală 

Obiectiv 

Proiectul vizează îmbunătățirea bunăstării medicale a aproximativ 700.000 de 

persoane din zona transfrontalieră a județului Bihor (România) și a zonei 

Berettyóújfalu (Ungaria). 

Partneriat 

Beneficiar Principal: Consiliul Județean Bihor (România) 

Beneficiari:  

Berettyóújfalu Város Önkormányzata (Ungaria) 

Municipiul Oradea (România)  

Municipiul Marghita (România) 

Municipiul Salonta (România)  

Orașul Aleșd (România)  

Municipiul Beiuș (România)  

Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie (România) 

Buget TOTAL 77,197.40 Euro din care FEDR 65,617.79 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- construirea a două centre medicale de urgență în zona montană, Padiș și 

Stâna de Vale (LB) 

- reconstruirea unei clădiri și înființarea unui centru medical modern și a 

centrului de reabilitare (PP2)  

- instituirea unui sistem deschis de telemedicină și echiparea SCJUO cu 

dispozitive moderne de radiografie digitală și ecografie și un angio CT pentru 

chemoembolizare; în plus, echiparea Spitalului Municipal cu un Spect CT 

pentru diagnosticul oncologic și endocrin și un echipament modern de 

căutare pentru localizarea urgențelor în cel mai scurt timp (PP3) 

- echiparea spitalelor locale cu dispozitive moderne de radiografie digitală și 

ecografie și interconectarea spitalelor cu cele din Oradea (PP4, PP5, PP6, PP7) 

- reconstruirea unei clădiri (N. Jiga nr.29, Oradea) și înființarea unui Centru de 

Instruire pentru Educația Medicală Continuă (PP8) 

Rezultate: 

- mai mult de 700.000 de persoane ar beneficia de servicii medicale de calitate 

- 9 centre și departamente medicale ar fi echipate cu dispozitive medicale 

moderne 

- va fi îmbunătățit sistemul de sănătate electronică  

- va fi stabilită telemedicina 
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- va fi înființat un centru de învățare și cercetare transfrontalier 

 

Cod proiect ROHU-329 

Titlu proiect 
Conectarea comunităților la infrastructura TEN-T în zona de frontieră 

româno-ungară 

Axa prioritară 
2 – Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea 

blocajelor (Cooperarea în domeniul accesibilității)  

Prioritatea de 

investiții 

7/b - Îmbunătățirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor 

secundare şi terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale  

Obiectiv 

Proiectul vizează îmbunătățirea accesibilității transfrontaliere prin 

conectarea nodurilor terțiare la infrastructura TEN-T din județele Arad și 

Békés. 

Partneriat 

Beneficiar Principal: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Arad 

(România) 

Beneficiari:  

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (Ungaria) 

Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Curtici (România) 

Buget TOTAL 61,450 Euro din care FEDR 52,232.50 Euro 

Sumar 

Proiectul prevede următoarele activități: 

- construirea a 12.144 km de drumuri noi în județul Arad 

- modernizarea a 20,06 km de drumuri în județul Arad 

- pregătirea a 43 de studii în județul Békés 

  

Rezultate: 

- conectarea directă a nodului terțiar Curtici la DN79 (parte a rețelei TEN-T 

cuprinzătoare) pe partea română 

- pregătirea studiilor pentru îmbunătățirea drumurilor care leagă 20 de 

așezări (noduri terțiare la infrastructura TEN-T) pe partea maghiară 

Drumurile selectate vor îmbunătăți mobilitatea pentru pasageri și 

transport de marfă, conectând localitățile la infrastructura TEN-T, 

abordând în același timp provocările legate de creșterea traficului în zonă. 

 


