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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte Normale 

Cod proiect ROHU-361 

Titlu proiect StopGerms 

Prevenirea și supravegherea comună a bolilor infecțioase și a infecțiilor 

dobândite în spitale în Arad, Makó și Hódmezővásárhely 

Axă prioritară 4 -Îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii (Cooperarea în domeniul 

sănătăţii şi prevenţiei 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 
50 luni (1 Noiembrie 2019 – 31 Decembrie 2023) 

Obiectiv 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea serviciilor de 

sănătate și siguranța ale pacienților în trei spitale din județele Arad și 

Csongrád-Csanád, oferind în același timp o strategie pentru îmbunătățirea 

condițiilor de igienă și prevenire a infecțiilor spitalicești. 

Parteneriat 

Beneficiarul principal: Consiliul Județean Arad (România) 

Partener de proiect:  

PP2: Centrul de Sănătate Județean Csongrád-Csanád–Hódmezővásárhely -

Makó (Ungaria) 

Buget TOTAL  2.999.996,95 Euro, din care FEDR 2.549.997,40 Euro 

Sumar 

Proiectul ROHU-361 își propune să îmbunătățească serviciile de îngrijire a 

sănătății și siguranța pacienților prin reabilitarea parțială și reorganizarea 

spitalului din Mako (administrat de PP2) și achiziționarea de echipamente 

pentru spitalele din județele Arad și Csongrád-Csanád. 

 

Activitățile principale implementate în cadrul proiectului:  

• Achizitionarea de echipamente medicale pentru diagnostic și 

tratament pentru Departamentul de Boli Infecțioase în cadrul 

Spitalului Clinic Județean Arad, ca de exemplu: 35 paturi de spital, 2 

ecografe, aspirator secreții, 8 monitoare pentru funcții vitale, CT, etc, 

inclusiv echipamente specifice Covid -19; 

• Renovarea și modernizarea secției de chirurgie și medicină internă 

a Spitalului din Mako; 

• Elaborarea unei strategii pentru prevenirea infecțiilor nosocomiale; 
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•  Achiziționarea de echipamente de curățenie și sterilizare pentru 

spitalele din Csongrád-Csanád, ca de exemplu: 1 kit de detectare a 

agentilor patogeni, 1 set complet de decontaminare, 1 scaner pentru 

igiena mainilor, etc; 

• Organizarea a 18 campanii de conștientizare în școli cu privire la 

importanța igienei mâinilor; 

• Organizarea a 2 ateliere de lucru (cu participarea personalului din 

spitale dar și a universitățiilor din domeniu) în România și Ungaria 

privind controlul infecțiilor și asigurarea calității printr-o igienă 

adecvată. 

 

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-361, un număr de 442.155 de persoane beneficiază de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății, iar în 2 spitale din România și 

Ungaria departamentele sunt modernizate/dotate cu echipamente noi 

achiziționate. 

Rezultate 

principale 

Rezultatele principale ale proiectului sunt: 

• achiziționarea de echipamente medicale pentru departamentele 

din cele 3 spitale din România și Ungaria 

• spitalul din Mako va beneficia de lucrări de renovare/ modernizare 

• dezvoltarea unei strategii de prevenire a infecțiilor nosocomiale 

• organizarea a 18 campanii de conștientizare privind importanța 

igienei mâinilor. 

 


