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Cod proiect ROHU-443 FAF 

Titlu Proiect 

BABYROHU -  Bebeluși transfrontalieri - conectarea serviciilor de sănătate în 

domeniul obstetricii - ginecologiei și îngrijirii neonatale între Spitalul Clinic de 

Urgență Pius Brinzeu Timișoara și Clinica Pediatrică din Szeged 

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

sănătății și prevenției) 

Prioritate de 
investiție 

9/a –  Investiții în infrastructura medicală 

Perioada de 
implementare 

39 luni (01 Decembrie 2019 – 28 Februarie 2023) 

Parteneriat 

BP: Consiliul Județean Timiș (România) 
PP2: Universitatea din Szeged (Ungaria) 
PP3: Spitalul Clinic de Urgență "Pius Brînzeu" Timişoara (România) 

Bugetul 
proiectului 

Total 13.813.965,84 EUR, din care 11.741.870,95 EUR FEDR 

LB:   7.715.999,90 EUR ERDF, 1,180,003,34 EUR co-finanțarea națională 

PP2: 1.475.871,05 EUR ERDF, 260.447,84 EUR  co-finanțarea națională 

PP3: 2.550.000,00 EUR ERDF, 389.970,00 EUR  co-finanțarea națională 

Obiectiv 

Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de prevenire și de îngrijire a sănătății în 

serviciile de obstetrică-ginecologie și neonatologie din zona transfrontalieră 

româno-maghiară prin investiții în infrastructură medicală, inclusiv echipamente și 

implementarea unor măsuri soft care rezultă din colaborarea și schimbul de know-

how, pentru a reduce inegalitățile în materie de sănătate în rândul populației. 

Contribuția la  
indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 15 

Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 1.976.348 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări: 

 cheltuielile de îngrijire a sănătății reduse (sub media UE de 8,5%) în 

ambele țări, 

 echipamente medicale învechite, clădiri vechi și necorespunzătoare, 

 lipsa unui serviciu de intervenție de urgență interconectat, 

 discrepanțele dintre calitatea serviciilor de îngrijire a sănătății din Ungaria 

și România, rezultând un fenomen de migrație în îngrijirea sănătății.  

Principalele activități ale proiectului:  

 LB, PP3: lucrări de construcție și dotare cu echipament medical pentru 

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara  

 PP2: reconstrucția și dotarea Departamentului de Obstetrică-Ginecologie 

și instalarea unui sistem electronic de evidență a pacienților pentru secția 

de  terapie intensivă a Clinicii de pediatrie a Universității din Szeged  

 LB, PP2, PP3: achiziționarea și instalarea de echipamente și mobilier 

medical nou.  

Partenerii vor contribui, de asemenea, la dezvoltarea elementelor soft ale 

proiectului:  
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 schimburi de experiențe (know-how) prin conferințe medicale specializate 

(videoconferințe și ateliere)  

 armonizarea ghidurilor terapeutice și recomandărilor din RO și HU în 

domeniul obstetrică-ginecologie și neonatologie, pentru a dezvolta cadrul 

comun de cooperare  

 campanii de conștientizare a populației rurale din județul Timiș și întâlniri 

profesionale în Szeged  

 promovare și publicitate.  

Indicatorii de output (realizare) ai programului sunt „9/a1 Populația care are acces 

la servicii de sănătate îmbunătățite” și „9/a2 Numărul de departamente de 

sănătate afectate de echipamente modernizate”. Prin proiectul ROHU-443, 

1.976.348 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății 

și 15 unități de îngrijire a sănătății vor fi construite / renovate / modernizate și 

dotate cu echipamente noi. 

Principalele 
rezultate 

 LB, PP3: infrastructură de asistență medical  îmbunătățită  pentru 

Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara, prin construirea unei noi 

clinici de obstetrică-ginecologie, situată pe un amplasament de 5000 mp 

lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, având 6 etaje și 126 paturi pentru 

pacienți și 13 secții medicale echipate și mobilate (peste 200 de 

echipamente medicale performante și peste 2400 bucăți de 

mobilier/echipamente), îmbunătățind astfel calitatea serviciilor medicale. 

Valoarea totală a investiției: 12,06 milioane de euro. 

   PP2: infrastructură de asistență medicală îmbunătățită pentru 

Departamentul de Obstetrică-Ginecologie și Clinica de Pediatrie a 

Universității din Szeged, prin reabilitarea unei săli de operații a 

Departamentului de Obstetrică și Ginecologie și dotarea a 2 secții medicale 

cu 75 de echipamente moderne. Valoarea totală a investiției: 1,58 milioane 

de euro. 

 LB, PP2, PP3:  cunoștințe îmbunătățite în domeniul obstetricii, 

ginecologiei și neonatologiei pentru personalul ambelor spitale, prin 

organizarea a 6 ateliere și prelegeri medicale, instruiri practice online, 

elaborarea a 2  ghiduri și recomandări medicale comune și desfășurarea a 2 

campanii de sensibilizare și educare pentru populație  

Activități de comunicare pentru a obține o mai largă diseminare a rezultatelor, 

în valoare de 0,01 milioane de euro:  

• 3 evenimente publice și conferințe de presă, 2 comunicate de presă,  

• 1.600 de broșuri și pliante de sensibilizare, 102 postere,  

• 2000 de materiale promoționale (brățări și bodies pentru bebeluși). 

Nota 

conceptuală 

Cod proiect: ROHU-138 
Perioada de implementare: 01 Octombrie 2018 – 30 Aprilie 2019 
Buget total 68.387,00 EUR, din care FEDR 58.128,95 EUR. 
Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. 


