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Al 3lea Apel Deschis-Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-368 

Titlu proiect JOINTCARE – Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății în Nyírbátor și 

Negrești-Oaș, prin investiții în infrastructură și dezvoltarea comună a serviciilor 

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

sănătății și prevenției) 

Prioritate de 

investiție 

9/a - Investiții 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 24 de luni (01 Mai 2021 – 30 Aprilie 2023) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea stării de sănătate a 

locuitorilor din județul Szabolcs-Szatmár-Bereg și subregiunea Oaș prin 

îmbunătățirea accesului la servicii de sănătate de ultimă generație, 

sensibilizarea publicului la un stil de viață sănătos și îmbunătățirea atractivității 

Nyirbator și Negrești Oaș și zonele înconjurătoare. 

Parteneriat 
Beneficiar Principal: Municipalitatea din Nyírbátor (Ungaria) 

Partener de proiect:  

PP2: UAT Negrești-Oaș (România)  

Buget TOTAL  Total 2.708.029,60 Euro, din care FEDR 2.301.825,16 Euro 

Sumar 

ROHU-368 își propune să îmbunătățească infrastructura medicală din zona 

eligibilă și să sprijine dezvoltarea serviciilor medicale de calitate prin schimburi 

de experiență și bune practici.  

 

Principalele activități din proiect sunt: 

• Extinderea Centrului de Sănătate din Nyírbátor și achiziționarea de 

echipamente (oferind servicii de îngrijire și recuperare pentru tulburări 

cardiovasculare, dermatologice, senzoriale și locomotorii)  

• Construcția noului centru de servicii medicale (permanență) din Negrești-

Oaș  și achiziția de echipament 

• Organizarea unei campanii de sensibilizare pentru a informa publicul 

despre stilul sănătos de viață prin:  

 4 buletine electronice distribuite online și prin intermediul canalelor 

de socializare  

 2 festivaluri pentru sănătatea urbană, câte unul în fiecare oraș  

 1 competiție „Stil de viață sănătos” care implică școlile primare  



 

Parteneriat pentru un viitor mai bun  www.interreg-rohu.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 „vizite bilaterale de 2 zile de evaluare inter pares”, în care specialiștii 

din domeniul sănătății au vizitat cele două orașe pentru a studia 

serviciile și apoi s-au purtat discuții despre potențialul dezvoltării 

comune  

 

Indicatorii de realizare (output) ai Programului sunt 9/a1 Populația care are 

acces la servicii de sănătate îmbunătățite și 9/a2 Numărul de departamente de 

îngrijire a sănătății afectate de modernizare. 

Prin proiectul ROHU - 368, un număr de 616.496 persoane beneficiază de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății prin dotarea departamentelor și un 

număr de 2 departamente medicale sunt mai eficiente folosind echipamente 

modernizate. 

Rezultatele 

principale 

Principalele rezultate obținute prin ROHU-368 sunt: 

-  extinderea Centrului de Sănătate din Nyirbator,  

- noul centru de servicii medicale echipat din Negrești Oaș  

- campania de conștientizare organizată pentru a induce o schimbare 

durabilă și pozitivă în starea generală de sănătate a populației din zona 

eligibilă.  
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene. (A se 

folosi de către beneficiarii proiectului, atunci când este cazul.) 


