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Al Doilea Apel Restrâns  - Aplicația Finală                                                                                                                          

Cod proiect ROHU-449 AF 

Titlu proiect 
Proiect integrat pentru dezvoltare durabilă în zona montană a județului Bihor, 
îmbunătățirea accesului și dezvoltării serviciilor de sănătate în caz de intervenții 
medicale în situații de urgență 

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 

36 luni (01 August 2019 – 31 Iulie 2022) 

Parteneriat 

BL: Consiliul Județean Bihor (România) 
PP2: Orașul Berettyóújfalu (Ungaria) 
PP3: Municipiul Oradea (România) 
PP4: Municipiul Marghita (România) 
PP5: Municipiul Salonta (România) 
PP6: Orașul Aleșd (România) 
PP7: Municipiul Beiuș (România) 
PP8: Universitatea din Oradea - Facultatea de Medicină și Farmacie (România) 
PA9: Serviciul Judetean Salvamont Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin 
Asociația Salvatorilor Montani Bihor (România) 
PA10: Spitalul Gróf Tisza István (Ungaria) 

Bugetul 
proiectului 

Total 9,717,383.06 EUR, din care FEDR 7,987,250.81 EUR 
LB: 997,749.04 EUR FEDR, 152,570.17 EUR co-finanțarea națională 
PP2: 742,861.26 EUR FEDR, 87,390.62 EUR co-finanțarea națională 
PP3: 4,060,717.73 EUR FEDR, 62,1003.18 EUR co-finanțarea națională 
PP4: 228,072.00 EUR FEDR, 34,878.92 EUR co-finanțarea națională 
PP5: 230,917.80 EUR FEDR, 35,314.13 EUR co-finanțarea națională 
PP6: 228,072.00 EUR FEDR, 34,878.92 EUR co-finanțarea națională 
PP7: 232,279.60 EUR FEDR, 35,515.93 EUR co-finanțarea națională 
PP8: 1,266,581.38 EUR FEDR, 193,700.91 EUR co-finanțarea națională 

Obiectiv 
Proiectul vizează îmbunătățirea stării de sănătate a aproximativ 700.000 de 
persoane din zona transfrontalieră a județului Bihor (România) și a zonei 
Berettyóújfalu (Ungaria). 

Contribuția la  
indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 9 
Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 700.000  

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări : 

 Numărul mic al serviciilor medicale de urgență și lipsa infrastructurii 
pentru telemedicină  

 Cererea pentru  centre de învățământ și cercetare în zona transfrontalieră  

 Inegalitatea serviciilor medicale din cele doua tari  
 

Principalele activități din proiect sunt: 

 BL: construirea a două centre medicale de urgență în zona montană, 
Padiș și Stâna de Vale  
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 PP2: renovarea unei clădiri existente în Berettyóújfalu și înființarea în ea 
a unui centru medical de reabilitare modern și dotarea lui cu echipamente  

 PP3: instituirea unui sistem deschis de telemedicină și echiparea SCJUO 
cu dispozitive moderne de radiografie digitală și ecografie și un angio CT pentru 
chemoembolizare; în plus, echiparea Spitalului Municipal cu un Spect CT 
pentru diagnosticul oncologic și endocrin și un echipament modern de căutare 
pentru localizarea urgențelor în cel mai scurt timp  

 PP4, PP5, PP6, PP7: echiparea spitalelor locale cu dispozitive moderne 
de radiografie digitală și ecografie și interconectarea spitalelor cu cele din 
Oradea  

 PP8: renovarea unei clădiri (N. Jiga nr.29, Oradea) și înființarea unui 
Centru de Instruire pentru Educația Medicală Continuă  
 
Partenerii contribuie, de asemenea, la stabilirea unui sistem unitar care să 
conecteze și să stocheze informațiile pacienților de la toate clinicile de urgență 
într-o bază de date standardizată, accesibilă tuturor profesioniștilor din 
domeniul medical și a unei rețele de telemedicina. De asemenea vor organiza 
2 cursuri de formare pentru profesioniștii din medicina, români și maghiari, în 
centrul de instruire nou construit și echipat. 

 
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-450, 
700.000 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății 
și 9 unități de îngrijire a sănătății vor fi construite / renovate / modernizate și dotate 
cu echipamente noi 

Principalele 
rezultate 

• LB: 2 puncte de prim ajutor nou construite în zona montană a județului Bihor 
(în Stâna de Vale și Padiș), operate permanent de AP1. Ambele clădiri echipate 
cu echipamente de salvare specifice: vehicul de transport, ATV, targă, pungi 
termoprotectoare, truse de prim ajutor pentru intervenție, truse de salvare 
montană, defibrilator conectat la infrastructura de telemedicină. Valoarea 
investiției: 0,79 milioane de euro.  
• LB: servicii îmbunătățite de asistență medicală și salvare de urgență în 
județul Bihor și servicii de urgență dotate cu echipamente moderne de căutare 
și salvare: vehicul de teren și vehicul aerian fără pilot, cu transmisie în timp real, 
cameră video termică / infraroșu, defibrilator extern automat, sisteme de iluminat 
și seturi individuale de căutare-salvare pentru siguranță și protecție. Valoare: 
0,47 milioane de euro. 
 • PP8: centru de instruire medical transfrontalier nou construit, extins și 
echipat, cu 8 module echipate pentru procesul de învățare: anatomie, medicină 
generală, chirurgie, ecografie, farmacie, medicină dentară, medicină de urgență, 
endoscopie. Valoarea investiției: 1,48 milioane de euro.  
• PP2: secțiile de medicină fizică și reabilitare ale Spitalului Gróf Tisza 
István complet echipate și funcționale, cu paturi de tratament, scaune pentru 
medici, dispozitive de electroterapie de joasă frecvență, dușuri cu laser, 
dispozitive combinate de electroterapie / vid / ultrasunete, dispozitiv de extensie, 
dispozitiv de terapie cu laser, interior echipamente de exerciții, dispozitive și 
echipamente utilizate în balneoterapie, EKG, defibrilator, dispozitive și 
instrumente de ergoterapie. Valoare: 0,85 milioane de euro.  
• PP3: servicii de asistență medicală de urgență imbunatatite în Oradea cu 
echipamente moderne de screening de urgență (ambulanță echipată pentru 
intervenții medicale, laringoscop video cu ecran LCD și stocare de date, 
dispozitive digitale de radiologie, dispozitiv CT, paturi de spital pentru pacienții 
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din unitatea de terapie intensivă) crearea unei infrastructuri de telemedicină (un 
sistem cu un centru de date, seturi de telemedicină și toate spitalele județene 
conectate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Oradea). Valoare: 2,37 
milioane de euro. 
 • PP3: servicii de oncologie preventivă și curativă îmbunătățite în Spitalul 
Județean de Urgență din Oradea, folosind un CT SPECT și un ANGIO CT în 
diagnosticul și tratamentul afecțiunilor oncologice. Valoare: 2,39 milioane de 
euro.  
• PP4, PP5, PP6, PP7: calitate îmbunătățită pentru serviciile de asistență 
medicală de urgență și diagnostic în orașe și împrejurimi, utilizând 
echipamente de radiografie digitală și ecografie conectate la Spitalul Județean 
de Urgență în timp real. Valoare: 0,98 milioane de euro (0,246 milioane / 
partener).  
Alte activități:  
Activități de comunicare, prin organizarea:  
• Activități de start-up, inclusiv o strategie de comunicare a proiectului,  
• Evenimente publice (conferință de lansare / închidere a proiectului în România 
și Ungaria),  
• Publicații și materiale promoționale,  
• Activități digitale, inclusiv website-ul proiectului și producția de videoclipuri. 
Valoare: 0,09 milioane de euro. 

Nota conceptuală 

Cod proiect: ROHU-275 
Perioada de implementare: 01 Octombrie 2018 – 31 Martie 2019 
Buget total 77.197,40 EUR, din care FEDR 65.617,79 EUR. 
Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. 

 

 

 


