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Prioritate de 

investiție 
9/a –  Investiții în infrastructura medicală 

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 

Cod proiect 
ROHU-275 NC 

ROHU-449 AF 

Parteneriat 

BP: Consiliul Județean Bihor (România) 

PP2: Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) 

PP3: Municipiul Oradea (România) 

PP4: Municipiul Marghita (România) 

PP5: Municipiul Salonta (România) 

PP6: Orașul Aleșd (România) 

PP7: Municipiul Beiuș (România) 

PP8: Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie (România) 

PA9: Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin 

Asociația Salvatorilor Montani Bihor (România) 

PA10: Spitalul Gróf Tisza István (Ungaria) 

Total buget FEDR 
€ 65.617,79 pentru CN 

€ 7.987.250,81 pentru AF 

Obiectiv 

Proiectul vizează îmbunătățirea stării de sănătate a aproximativ 700.000 de 

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

Berettyóújfalu (Ungaria). 

Contribuția la  

indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 9 

Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 700.000  

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări : 

 Numărul mic al serviciilor medicale de urgență și lipsa infrastructurii 

pentru telemedicină 

 Cererea pentru  centre de învățământ și cercetare în zona transfrontalieră  

 Inegalitatea serviciilor medicale din cele doua tari  

 

Principalele activități din proiect sunt: 

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

și Stâna de Vale (BP) 

 renovarea unei clădiri existente în Berettyóújfalu și înființarea în ea a 

unui centru medical de reabilitare modern și dotarea lui cu 

echipamente (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 
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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) 

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

Instruire pentru Educația Medicală Continuă (PP8) 

 

Rezultatele proiectului:  

 mai mult de 700.000 persoane vor beneficia de asistenta medicala de 

calitate 

 9 departamente medicale vor beneficia de echipamente noi 

 Îmbunătățirea sistemului  medical electronic  

 Înființarea unui sistem deschis de  telemedicină  

 Înființarea unui centru medical transfrontalier de învățământ și cercetare 

 

 

 


