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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

Cod proiect ROHU-407 

Titlu proiect PrimCare RO-HU 

Acces transfrontalier la servicii de urgență de înaltă calitate și asistență 

medicală primară în comunitățile mici 

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

sănătății și prevenției bolilor) 

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 
18 luni (1 Noiembrie 2019 – 30 Aprilie 2021) 

Obiectiv 

Obiectivul principal este dezvoltarea serviciilor de asistență medicală 

comunitară transfrontaliere în cadrul centrului de permanență medicală 

din Ardud și a practicilor de îngrijire primară din Napkor, care să răspundă 

în mod optim nevoilor populației de intervenție de urgență, prevenire, 

identificare timpurie și tratament eficient, concentrându-se pe sistemul 

circulator, boli care reprezintă principala cauză de deces în regiune și la 

nivelul UE. 

 
Parteneriat 

Beneficiar principal: Primăria Comunei Ardud (România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Primăria Comunei Napkor (Ungaria) 

PP3: AsociațiaCREST (România) 

Buget TOTAL 545.102,11 Euro, din care FEDR, 463.336,77 Euro 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

 

 

 

Proiectul ROHU-407 își propune să îmbunătățească condițiile de furnizare 

a serviciilor medicale, dezvoltarea competențelor și abilităților lucrătorilor 

din domeniul sănătății și să creeze și să implementeze orientări 

armonizate de bune practici. 

 

Principalele activități sunt: 

 Renovarea și echiparea (59 de piese de mobilier și dispozitive 

medicale) a centrului de permanență medicală din Ardud;  

 Achiziționarea de echipamente noi (mobilier, echipamente și 

tehnologie, dispozitive medicale) pentru 2 cabinete medicale 

primare de la Napkor;  

 Organizarea unui antrenament interactiv de 2 zile (12 ore) axat pe 

resuscitarea cardio-respiratorie, adaptat nevoilor specifice de 

instruire ale personalului medical din unitățile de asistență 

medicală primară  

 Organizarea unei pregătiri profesionale specializate de 2 zile (12 

ore) privind gestionarea leziunilor vasculare în hipertensiune, 
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adaptate nevoilor specifice de instruire ale personalului medical 

din unitățile de asistență medicală primară  

 Dezvoltarea unor ghiduri armonizate de bune practici în 

resuscitare, la nivelul furnizorilor de asistență medicală primară 

 Elaborarea unor ghiduri armonizate de bune practici în gestionarea 

bolilor sistemului circulator, la nivelul furnizorilor de asistență 

medicală primară 

 

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 - 407, un număr de 29.199 de persoane beneficiaza de 

servicii medicale îmbunătățite și 3 departamente medicale sunt mai 

eficiente folosind echipamente moderne achiziționate prin proiect. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU - 407, starea infrastructurii a 3 centre de asistență 

medicală primară este îmbunătățită și asigură prevenirea, identificarea 

timpurie și tratamentul eficient al bolilor cardiovasculare in zona de 

graniță. Drept urmare, mai mulți pacienți sunt tratați local, deoarece 

proiectul facilitează accesul rapid al populației la îngrijiri medicale sigure, 

furnizate în conformitate cu protocoale standardizate și comparabile cu 

cele în vigoare peste graniță, asigurând servicii de bună calitate pentru toți 

cetățenii din zona eligibila. 

 


