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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-392 

Titlu proiect 
IRMA - RĂSPUNS INTEGRAT PENTRU ASISTENȚA MEDICALĂ ÎN REGIUNEA 

TRANSFRONTALIERĂ 

Axă prioritară 
4 - Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperarea în domeniul 

îngrijirii și prevenirii sănătății) 

 

Prioritate de 

investiție 

9 / a - Investiţii în infrastructura medicală și socială, care contribuie la 

dezvoltarea națională, regională și locală, reducând inegalitățile în ceea ce 

privește statusul de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul 

îmbunătățit la serviciile sociale, culturale și recreative și tranziția de la 

serviciile instituționale la cele comunitare. 

 Perioada de 

implementare 
28 luni (1 Noiembrie 2019 – 28 Februarie 2022) 

Obiectiv 

Obiectivul principal este creșterea calității serviciilor de sănătate în Moftin 

și Nyíradony și împrejurimile acestora cu o investiție complexă în 

infrastructură și achiziționarea de echipamente speciale, care contribuie la 

stabilirea unor servicii de sănătate comunitare adecvate în zona de 

frontieră 

 

Parteneriat 
Beneficiar principal: Comuna Moftin (România) 

Partener de proiect: BP2: Consiliul Local Nyíradony (Ungaria) 

Buget TOTAL 1.251.969,00 Euro, din care FEDR, 1.064.173,65 Euro 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

Proiectul ROHU-392 își propune să îmbunătățească calitatea infrastructurii 

de sănătate din Moftin și să dezvolte un serviciu de sănătate de urgență în 

Nyíradony prin construirea unei stații de ambulanță. Prin acest parteneriat, 

relațiile transfrontaliere dintre instituțiile publice de sănătate și parteneri 

sunt consolidate. 

 

Principalele activități sunt: 

• Modernizarea unui total de 8 secții medicale: în Moftin, 6 secții de 

asistență medicală: 3 secții de medicină de familie (1 în Moftinu Mic, 1 în 

Moftinu Mare, 1 în Domănești), 1 secție de explorări funcționale, 1 secție 

de medicina de laborator, 1 secție de stomatologie. În Nyradony 1 secție 

de medicină de urgență; serviciu de transport medical specializat; 

• Dezvoltarea unei rețele de asistență medicală rurală (formată din 3 

centre de asistență medicală rurală în 3 dintre cele mai mari sate ale 

comunei Moftin) și a Serviciului de ambulanță din Nyradoni; 

• Achiziționarea de echipamente medicale; 

• Organizarea unui număr de 12 evenimente pe tema măsurilor de 

îngrijire a sănătății pentru populație (6 întâlniri de prevenire a sănătății 

în Moftin și 6 zile de sănătate în Nyíradony)  
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• Organizarea a 3 acțiuni de screening, 2 ateliere transfrontaliere de 

prevenire și 1 eveniment de formare în prim ajutor în Moftin 

• Dezvoltarea unei pagini web a Rețelei de Sănătate Rurală care conține 

informații despre preventia mai multor boli, sfaturi pentru un 

comportament sănătos în viață etc. 

 

Indicatorii de realizare (output) ai programului sunt „9 / a 1 Populația care 

are acces la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9 / a 2 Numărul de 

departamente de sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin 

proiectul ROHU - 392, un număr de 54.828 de persoane beneficiaza de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății și 7 departamente de îngrijire a 

sănătății sunt mai eficiente folosind echipamente moderne achiziționate 

prin proiect. 

 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU - 392, noua infrastructură de sănătate construită în 

Moftin, echipamentul medical nou și noul serviciu de sănătate creat în 

Nyíradony au un efect pozitiv asupra unui număr total de 16 localități din 

România și din Ungaria. Un numar de 54.000 de cetățeni din zona de proiect 

relevantă sunt beneficiarii direcți care pot utiliza serviciile de sănătate 

modernizate. 

Următoarele ramuri medicale sunt afectate pozitiv: medicina de familie 

(dezvoltarea unei rețele medicale rurale în Moftin); explorări funcționale; 

medicină de laborator; stomatologie; medicină de urgență; serviciu 

specializat de transport medical. 

 


