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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Programul Interreg V-A România-Ungaria continuă să sprijine spitalele în 

gestionarea pandemiei COVID-19  

 

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

de Autoritate de Management a Programului, anunță aprobarea unei noi modificări la 

contractul de finanțare, pentru proiectul ROHU-401, din domeniul sănătății, care 

va permite achiziționarea de echipamente medicale, atât de necesare în tratarea 

COVID-19. 

Prin proiectul ROHU-401 ” Îmbunătățirea standardelor serviciilor de îngrijire a sănătății 

în domeniul prevenției, identificării și tratamentului bolilor cardiovasculare și 

ginecologice în zona transfrontalieră”, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea va 

beneficia de încă 2 ventilatoare pentru terapie intensivă, respectiv, 1.500 de kituri  

destinate recoltării în vederea testării COVID-19.  Proiectul, implementat începând cu 

luna martie 2019, are ca obiectiv îmbunătățirea serviciilor preventive și curative în 

județele Timiș, Bihor și Hajdú-Bihar. Bugetul total al proiectului este de 3 milioane de 

euro, din care fondurile nerambursabile FEDR reprezintă 2,55 milioane de euro. 

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

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

managementului riscurilor să identifice soluții similare pentru a veni în sprijinul 

populației, al pacienților diagnosticați cu COVID-19 sau al personalului medical implicat 

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 şi care necesită o abordare comună, 

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

o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi 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 şi Timiş pe partea română a graniței şi, respectiv, județele Békés, 

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

 


