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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria sprijină spitalele în gestionarea 

pandemiei COVID-19  

 

Programul Interreg V-A România–Ungaria anunță semnarea, de către Ministerul 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din România (MLPDA), în calitate de 

Autoritate de Management, a primelor modificări ale contractelor de finanțare 

pentru proiectele  care vizează sănătatea și managementul riscurilor și al dezastrelor. 

Modificările aprobate vor permite achiziționarea de aparatură și echipamente 

medicale atât de necesare în tratarea COVID-19. 

Astfel, prin proiectul ROHU 361, „Prevenirea și supravegherea comună a bolilor 

infecțioase și infecțiilor intraspitalicești în Arad, Makó și Hódmezővásárhely”, Secția de 

Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad va putea beneficia de 

mai multe echipamente medicale, prin achiziționarea următoarelor: 25 de aspiratoare 

mobile de secreții, 25 purificatoare de aer, 15 cărucioare de urgență și 1 video-

laringoscop. Proiectul implementat începând cu luna noiembrie 2019 are ca obiectiv 

îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a siguranței pacienților în trei spitale din județele 

Arad și Csongrád, prin achiziționarea de echipamente medicale, organizarea de ateliere 

de lucru, dezvoltarea infrastructurii, strategii, instruiri și consultanță. Bugetul total al 

proiectului este de aproximativ 3 milioane de euro, din care fondurile nerambursabile din 

FEDR reprezintă 2,55 milioane de euro. 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad va fi sprijinit în gestionarea epidemiei COVID 

-19 și prin proiectul ROHU 72, „Rețea transfrontalieră pentru rezistență la dezastre și 

gestionarea riscului în situații de urgență”. Vor fi achiziționate peste 160 de piese de 

aparatură, echipamente sau mobilier, cum ar fi: 19 paturi pentru ATI, 50 injectomate, 

35 infuzomate, 2 ventilatoare portabile, 8 monitoare pentru funcții vitale, 3 stații 

de monitorizare centrale, 5 monitoare portabile, 4 transportoare de pacienți 

pliabile, 5 puls-oxigenometre portabile, 2 defibrilatoare, 1 set aspirator pentru 

intubare și aspirație secreții bronhice, 1 EKG portabil, 25 stative pentru perfuzii, etc. 

Proiectul este implementat începând cu luna mai 2019 și are un buget total în valoare de 

aproximativ 2,68 milioane de euro, din care finanțarea FEDR este de peste 2,28 milioane 

de euro. Obiectivul proiectului vizează creșterea capacității de intervenție și achiziția de 

echipamente necesare în gestionarea situațiilor de risc din zona transfrontalieră dintre 

România și Ungaria. 

MLPDA, prin Autoritatea de Management și Secretariatul Comun din cadrul BRECO 

Oradea, încurajează beneficiarii care au proiecte finanțate în domeniul sănătății și al 

managementului riscurilor să identifice soluții similare pentru a veni în sprijinul 
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populației, al pacienților diagnosticați cu COVID-19 sau al personalului cu atribuții în 

gestionarea pandemiei.   

*** 

Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, 

care abordează nevoi identificate pe ambele laturi ale graniței și care necesită o abordare comună, 

precum și soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este 

o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune și dispune de un 

buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care, 189 milioane de euro, reprezintă finanțarea 

nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde 

județele Arad, Bihor, Satu Mare și Timiș pe partea română a graniței și, respectiv, județele Békés, 

Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


