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Prioritatea de 

investiții 

9/a – Investiții în infrastructura medicală 

Titlu proiect 
ROcHUs - Îngrijirea sănătății în județele Satu Mare și Szabolcs-

Szatmár-Bereg 

Cod proiect ROHU-245 

Partneriat 

BP: Spitalul de urgență Satu Mare 

PP2: Consiliul Județean Satu Mare  

PP3: Spitalul Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg și Spitalul 

Universitar 

PP4: Spitalul din Felső-Szabolcs 

Buget total 

FEDR 

11,763,939.33 Euro 

Obiectiv 
Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate preventivă și 

curativă în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

Contribuția la 

indicatori 

Numărul departamentelor de sănătate dotate cu echipament 

modernizat: 17/32 

Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite: 

903.000 / 3.305.222 

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 timpul îndelungat de furnizare al serviciilor de sănătate în 

Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg 

 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 extinderea clădirii principale a SJUSM cu o nouă aripă și 

construirea unui nou heliport deasupra etajului 6, pentru a 

asigura un transport adecvat în caz de urgențe 

 SJSSBSU va reduce va reduce perioada de așteptare prin 

procurarea unor instrumente medicale performante pentru 

Centrul Vascular  

 SFS va echipa laboratorul general  

 se va dezvolta rețeaua trans-transfrontalieră existentă de 

tele-diagnoză și noua instrumentație pusă în funcțiune la 

SJSSBSU va găzdui module de practică pentru specialiștii 

SMCEH pentru pregătirea profesională 

 specialiștii medicali din cele două județe vor avea ocazia să 

învețe mai multe despre munca celuilalt și despre 

provocările speciale ale unui anumit domeniu în cadrul unei 

conferințe medicale transfrontaliere anuale organizate la 

Satu Mare  

 

Principalele rezultate ale projectului: 



  
 
 
 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 îmbunătățirea nivelului serviciilor medicale în 14 

departamente ale SJUSM 

 îmbunătățirea nivelului serviciilor medicale în 2 unități de 

SJSSBSU 

 servicii medicale îmbunătățite într-o unitate a SFS 

 acces la servicii de sănătate îmbunătățite pentru populația 

județelor Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

 

 

 

Prioritatea 

de investiții 

9/a – Investiții în infrastructura medicală 

Titlu proiect 

Bebeluși transfrontalieri - conectarea serviciilor de sănătate în domeniul 

obstetricii - ginecologiei și îngrijirii neonatale între Spitalul Clinic de 

Urgență Pius Brinzeu Timișoara și Clinica Pediatrică din Szeged 

Cod proiect ROHU-138 

Partneriat 

BP: Consiliul Județean Timiș  

PP2: Universitatea din Szeged 

PP3: Spitalul Clinic de Urgență "Pius Brînzeu" Timişoara 

Buget total 

FEDR 

11,799,999.90 €  

Obiectiv 

Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de prevenire și de îngrijire a 

sănătății în serviciile de obstetrică-ginecologie și neonatologie din zona 

transfrontalieră româno-maghiară prin investiții în infrastructură 

medicală, inclusiv echipamente și implementarea unor măsuri soft care 

rezultă din colaborarea și schimbul de know-how, pentru a reduce 

inegalitățile în materie de sănătate în rândul populației. 

Contribuția Numărul departamentelor de sănătate dotate cu echipament 
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la indicatori modernizat: 15/32 

Populația care are acces la servicii de sănătate îmbunătățite: 1,968,349/ 

3,305,222 

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 reducerea cheltuielilor de sănătate în zona eligibilă 

 echipamente medicale învechite, clădiri vechi 

 lipsa serviciului interconectat de răspuns la situații de urgență  

 migrația personalului din domeniul sănătății din România în 

Ungaria din cauza inegalității în calitatea serviciilor medicale 

 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 construirea și echiparea unei noi clinici de obstetrică-ginecologie 

în Timișoara, reconstituirea și dotarea cu echipamente 

profesionale a celor două secții de sănătate din Szeged 

 armonizarea și îmbunătățirea capacității personalului medical 

transfrontalier prin schimb de experiență / know-how și instruire 

în comun 

 elaborarea unor protocoale medicale comune 

 furnizarea de informații transparente și implicarea semnificativă 

a populației 

 

Principalele rezultate ale projectului:  

 îmbunătățirea infrastructurii și o mai bună expertiză medicală 

 îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății în domeniul 

obstetrică-ginecologie și neonatologie în zona transfrontalieră 

 

 

 

 

 

 

Prioritatea de 

investiții 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural. 

Titlu proiect 
Incubator cultural transfrontalier româno-maghiar pentru arta 

spectacolului 

Cod proiect ROHU-343 

Partneriat 

BP: Primăria Debrecen 

PP2: Teatrul Csokonai  

PP3: Teatrul Szigligeti  

Buget total 

FEDR 

6,359,481.55 Euro 
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Obiectiv 

Proiectul își propune să consolideze atractivitatea zonei de frontieră 

româno-maghiare prin crearea, utilizarea și promovarea valorilor 

comune în arta spectacolului. 

Contribuția la 

indicatori 

Creșterea numărului estimat de vizite la site-urile de patrimoniu și 

atracții culturale: 18,428 / 53,000. 

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 bază infrastructurală și profesională pentru a proteja, dezvolta 

și împărtăși reciproc valorile comune ale artei spectacolului 

 lipsa interconectării între teatrele din zona de graniță 

 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 înființarea unui incubator cultural transfrontalier româno-

maghiar pentru arta spectacolului în Debrecen 

 dezvoltarea infrastructurii Teatrului Szigligeti din Oradea 

 implementarea unor activități culturale comune transfrontaliere 

coordonate de Teatrul Csokonai 

 

Principalele rezultate ale projectului:  

 îmbunătățirea condițiilor elementelor tangibile și intangibile ale 

patrimoniului cultural comun; 

 creșterea atractivității turistice a facilităților culturale afectate; 

 sprijinirea unei destinații turistice comune și integrate, 

atragerea vizitatorilor atât pe plan intern, cât și din afara zonei 

eligibile; 

 numărul crescut de vizitatori și nopți de cazare; 

 consolidarea industriei turistice a zonei de frontieră româno-

maghară 
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Prioritatea de 

investiții 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural. 

Titlu proiect 
Centrul Româno-Maghiar Cultural și Istoric  de Educație 

Transfrontalieră  

Cod proiect ROHU-344 

Partneriat 

BP: Primăria Debrecen 

PP2: Teatrul Csokonai  

PP3: Muzeul Țării Crișurilor  

PP4: Revista Culturală Varad  

Buget total 

FEDR 

8,440,518.08 Euro  

Obiectiv 
Proiectul vizează utilizarea durabilă, protecția și transferul valorilor și 

patrimoniului cultural româno-ungar. 

Contribuția la 

indicatori 

Creșterea numărului estimat de vizite la site-urile de patrimoniu și 

atracții culturale: 24,458/53,000  

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 lipsa cultivării, procesării și prezentării patrimoniului istoric și 

cultural comun în zona transfrontalieră 

 insuficiența cadrului infrastructural și instituțional al cursurilor 

de formare artistică, a cursurilor de masterat și a 

oportunităților practice de învățare 

 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 înființarea Centrului educațional multi-funcțional româno-

maghiar pentru patrimoniul cultural și istoric în Debrecen 

(spațiu de instruire cu sala de spectacol variabil, săli de 

antrenament, etaj pentru clasele de dans) 

 dezvoltarea infrastructurii Muzeului Țării Crișurilor din Oradea 

(de exemplu, înființarea unui sistem nou informatic de expoziții, 

holograme, multimedia) 

 dezvoltarea infrastructurii Centrului Cultural din Oradea (de 

exemplu, stabilirea condițiilor de infrastructură și tehnică 

necesare pentru desfășurarea de cursuri și evenimente 

culturale) 

 implementarea activităților culturale transfrontaliere 

coordonate de Teatrul Csokonai 

 

Principalele rezultate ale projectului:  

 îmbunătățirea condițiilor elementelor tangibile și intangibile ale 

patrimoniului cultural comun 

 creșterea atractivității turistice a facilităților culturale afectate 

 sprijinirea unei destinații turistice comune și integrate 

 numărul crescut de vizitatori și nopți de cazare 
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 consolidarea industriei turistice a zonei de frontieră care 

favorizează dezvoltarea durabilă 

 

 

  



  
 
 
 
 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

Prioritatea 

de investiții 

6/c - Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului 

natural și cultural. 

Titlu proiect 
Ameliorarea Accesului la Descoperirea Sistemică a Originilor și 

Resurselor noastre 

Cod proiect ROHU-349 

Partneriat 

BP: Autoguvernarea Județului Szabolcs-Szatmár-Bereg  

PP2: Agenția Nonprofit pentru Dezvoltare Regională și Managementul 

Mediului Szabolcs-Szatmár-Bereg pentru Agenția de Mediu Nonprofit 

PP3: „KÖLCSEY” Television Program Service Nonprofit Limited Liability 

Company 

PP4: Consiliul Județean Satu Mare  

PP5: Muzeul Județean Satu Mare  

Buget total 

FEDR 

11,782,405.56 Euro 

Obiectiv 

Proiectul vizează dezvoltarea durabilă a regiunii țintă prin organizarea 

unei zone turistice transfrontaliere unice, coerente, bazată pe 

patrimoniul natural, istoric și cultural, având ca rezultat creșterea 

numărului de vizitatori. 

Contribuția 

la indicatori 

Creșterea numărului estimat de vizite la site-urile de patrimoniu și 

atracții culturale: 30,000/53,000. 

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 inițiativele turistice și atracțiile turistice sunt în principal izolate 

unele de altele, operatorii lor cooperează rar și atracțiile acoperă 

zone mai mici sau mai puțin membri ai grupurilor țintă 

 

Proiectul prevede următoarele activități:. 

 stabilirea de expoziții interactive și reînnoirea muzeelor 

 dezvoltarea unui "centru ecologic" cu elementul inovator al 

"drumului educațional", care funcționează pe tot parcursul 

anului pentru reducerea sezonalității în zonă 

 renovarea bisericilor, care va fi legată de rutele tematice deja 

existente 

 stabilirea celei de-a doua faze a unei expoziții istorice, care poate 

fi o legătură / interfață între turismul religios și cultural 

 crearea de centre de marketing / mass-media mici pentru 

promovarea evenimentelor culturale și a atracțiilor bazate pe 

patrimoniul diferitelor părți ale zonei transfrontaliere vizate 

 dezvoltarea unei aplicații de telefonie mobilă, a unui mediu 

informatic (punct de acces integrat) și a unor inițiative de 

marketing de tip "umbrelă" pentru atracțiile turistice din zona 

țintă transfrontalieră 

 dezvoltarea conținutului interactiv al expozițiilor, muzeului etc 
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Principalele rezultate ale projectului:  

 dezvoltarea de inițiative turistice conectate, excursii tematice 

care oferă turiștilor care vizitează regiunea o oportunitate de a 

face parte dintr-o călătorie culturală de mai multe zile, care 

implică programe de ambele părți ale frontierei 
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Prioritatea 

de investiții 

8/b – Susținerea creșterii eficiente a ocupării forței de muncă prin 

dezvoltarea potențialului endogen 

Titlu proiect Inițiativa comună privind ocuparea forței de muncă 

Cod proiect ROHU-355 

Partneriat 

BP: Centrul de training Szeged  

PP2: DKMT Agenția Nonprofit de Dezvoltare Euroregională Dunăre-Criș-

Mureș-Tisa Euroregional  

PP3: Dioceza Romano Catolică Szeged-Csanád 

PP4: Agenția de Dezvoltare Regională Homokhát  

PP5: Consițiul Județean Timiș 

PP6: Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș  

Buget total 

FEDR 

5,728,455.15 Euro 

Obiectiv 

Proiectul își propune să consolideze ocuparea forței de muncă în 

regiunea transfrontalieră româno-maghiară prin crearea condițiilor 

favorabile pentru o piață a muncii echilibrată pe termen lung 

Contribuția 

la indicatori 

Numărul de participanți la inițiative comune de ocupare a forței de 

muncă și formare comună (persoane): 2,685 / 2,685. 

Sumar 

Partenerii doresc să abordeze următoarele provocări în zona 

eligibilă: 

 rata scăzută de activitate a populației  

 șomaj de lungă durată 

 rata ridicată a șomajului în părți importante ale regiunii 

 lipsa muncii calificate 

 instituțiile care oferă formare profesională și formare pentru 

adulți nu pot atrage suficient studenți 

 

Proiectul prevede următoarele activități: 

 communication and dissemination 

 crearea condițiilor optime pentru formarea profesională prin 

dezvoltarea a 5 site-uri pentru astfel de instruiri 

 cartografierea, crearea de rețele și dezvoltarea în comun a pieței 

forței de muncă în zona țintă 

 cooperarea instituțională comună în domeniul angajării și 

formării profesionale 

 comunicare și diseminare 

 

Principalele rezultate ale projectului:  

 condiții îmbunătățite pentru formarea profesională 

 piața comună transfrontalieră a muncii  

 rețea de instituții relevante 

 creșterea mobilității transfrontaliere a forței de muncă. 
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