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Cod proiect ROHU-450 FAF 

Titlu proiect Dezvoltarea și testarea programelor eficiente de screening și prevenire 

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 

45 luni (01 August 2019 – 30 Aprilie 2023) 

Parteneriat 
BP: Centrul de Sănătate din Județul Csongrád-Csanád – Hódmezővásárhely 
- Makó (Ungaria) 
PP2: Asociația Surorile de Caritate Sf. Vicențiu (România) 

Bugetul 
proiectului 

Total 9.266.172,56 EUR, din care FEDR 7.876.246,67 EUR 
LB: 6.090.959,50 EUR FEDR, 1.074.875,21 EUR co-finanțarea națională 
PP2: 1.785.287,17 EUR FEDR, 273.022,92 EUR co-finanțarea națională 

Obiectiv 
Proiectul vizează atenuarea ratelor de morbiditate și mortalitate a cancerului și a 
bolilor circulatorii, acestea fiind de departe cele mai răspândite cauze de deces 
atât în Europa, cât și în zona transfrontalieră. 

Contribuția la  
indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 13 
Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 1.139.644 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări : 

 starea de sănătate a populației rămasă în urma standardelor UE 

 speranța de viață la naștere în Ungaria și România este de numai 79 și 
78,7 pentru femei respectiv 72,3 și 71,5 pentru bărbați față de UE unde 
(pe baza datelor Eurostat din 2015) este de 83,3 și 77,9 ani pentru femei 
și respectiv bărbați 

 cancerul și bolile cardiovasculare sunt cele mai răspândite cauze de 
deces în ambele țări; 

 diferență majoră în calitatea serviciilor de îngrijire a sănătății la nivelul 
investițiilor în echipamente.  

 
Principalele activități din proiect sunt: 

 LB: extinderea Centrului Județean de Sănătate Csongrád-Csanád - 
Hódmezővásárhely-Makó, cu două etaje suplimentare care să cuprindă 
Departamentul de Medicină Internă și Pediatrie;  

 PP2: îmbunătățirea capacităților de diagnostic și screening ale unităților 
deja existente, precum și îngrijirea prematură a copilului și screening-ul în 
Centrul Fericit János Scheffler; 

 LB, PP2: o investiție semnificativă în echipamente pentru a permite 
activități eficiente de screening, diagnostic și vindecare.  

 LB, PP2: în ambele locații vor fi difuzate diverse programe de screening 
(inclusiv cu autobuze de screening bine echipate și cu implicarea medicilor 
generaliști și a altor instituții din mediul rural) pentru a mări proporția 
populației care a fost examinată 
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Partenerii vor contribui la dezvoltarea unei soluții noi respectiv elaborarea unui 
sistem comun de monitorizare și evaluare precum și la derularea unor activități de 
formare profesională și de comunicare, acoperind o gamă largă de subiecte, 
instrumente și care vizează grupuri diferite. 
 
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, 
1.139.644 de persoane vor beneficia de servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății 
și 13 unități de îngrijire a sănătății vor fi construite / renovate / modernizate și 
dotate cu echipamente noi 

Principalele 
rezultate 

• LB: noua extindere construită la Centrul Județean de Sănătate 
Csongrád-Csanád - Hódmezővásárhely-Makó cu 2 etaje suplimentare 
pentru Departamentul de Medicină Internă și Pediatrie. Valoarea investiției: 
3,95 milioane de euro.  

• LB: îmbunătățirea infrastructurii de diagnostic și terapievîn 8 
departamente (Medicina Internă, Pediatrie, Patologie, Radiologie, 
Dermatologie și Biroul de Dezvoltare a Sănătății din Hódmezővásárhely, 
plus Dermatologia și Biroul de Dezvoltare in Sănătate din Makó), inclusiv 
personalul medical instruit în domeniul Mamografiei și Patologiei in cadrul 
unor evenimente deschise.. Valoare totală: 2,29 milioane de euro.  

• PP2: programe eficiente de screening și prevenire de ambele părți ale 
frontierei, testate și dezvoltate în cadrul a 5 departamente nou echipate: 
Cardiologie, Mamografie / Oncologie, Dermatologie, Gastroenterologie (în 
Centrul János Hám) și Centrul Fericit János Scheffler si camionul de 
screening oncologic mobil, inclusiv instruire și excursii de studiu pentru 
personal. Valoare totală: 1,85 milioane de euro. 

 
Activități de comunicare pentru promovarea serviciilor medicale îmbunătățite și 
importanța prevenirii, având o valoare de 0,12 milioane de euro:  

• 6 comunicate de presă, 75 de publicații offline în ziare locale și regionale, 
• 41.200 de broșuri de sensibilizare și broșuri speciale pt proiecte comune,  
• 12 postere, 4 roll-up-uri, 12 bannere, 3 plăci permanente,  
• 11 evenimente publice și 12 conferințe de presă,  
• 6060 materiale promoționale tipărite,  
• activități digitale, inclusiv website-ul proiectului, apariții radio și reclame pe 

rețelele sociale, scurtmetraje tematice, fotografii profesionale.  

Nota conceptuală 

Cod proiect: ROHU-240 
Perioada de implementare: 01 Septembrie 2018 – 28 Februarie 2019 2019 
Buget total 341.753,00 EUR, din care FEDR 290.490,05 EUR. 
Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. 

 


