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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte Normale      

Cod proiect ROHU-357 

Titlu proiect HEALTH_BHB 

Cooperarea pentru standarde înalte de îngrijire a sănătății în prevenirea, 

identificarea timpurie și tratamentul eficient al bolilor în Euroregiunea 

Bihor-Hajdú Bihar 

 Axă prioritară 

 

4 –Îmbunătățireaserviciilor de îngrijire a sănătății(Cooperarea în domeniul 

sănătății şi prevenției 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. 

 
Perioadă de 

implementare 
38 luni (1 Noiembrie 2019 – 31 Decembrie 2022) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este îmbunătățirea serviciilor de îngrijire medicală 

preventivă, de diagnostic precoce și de îngrijire a sănătății curative pentru 

toată populația județelor Bihor și Hajdu-Bihar. 

 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Spitalul Județean Clinic de Urgență Oradea 

(România) Parteneri de proiect:  

PP2: Spitalul Gróf Tisza István Berettyóújfalu (Ungaria) 

PP3: Orașul Hajdúböszörmény (Ungaria) 

Buget TOTAL  3.000.000,00 Euro, din care FEDR 2.550.000,00 Euro 

 

 

 

 

 

Sumar 

 

 

 

 

Proiectul ROHU-357 își propune să elimine blocajele în activitatea de 

îngrijire a sănătății prin achiziționarea și instalarea de echipamente 

medicale moderne, prevenirea și diagnosticarea bolilor cu frecvență 

ridicată în zona eligibilă, cu o atenție specială pentru grupurile 

defavorizate, prin consolidarea capacității instituționale a partenerilor din 

proiect. 

 

Principalele activități sunt: 

• Achiziționarea și instalarea echipamentului pentru automatizarea 

Laboratorului de Analize Medicale al Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Oradea cu impact asupra a 31 de secții medicale  

• Achiziționarea și instalarea echipamentului necesar pentru 4 secții 

medicale de la Spitalul Grof Tisza Istvan situat în Berettyóújfalu 

(Laborator, Unitate de urgență, Ginecologie și Farmacie)  

• Achiziționarea și instalarea echipamentului medical necesar pentru 

3 secții medicale situate în orașul Hajduboszormeny (Tratamente de 

reabilitare - cardiologie și musculo-scheletice, Spa medical și 

Asistență dentară primară); 
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• Organizarea de acțiuni promoționale pentru screeningul și 

furnizarea de informații pentru prevenirea și diagnosticarea bolilor 

cu frecvență ridicată în zona eligibilă, atât în Oradea, Berettyóújfalu, 

cât și în orașul Hajdúböszörmény. Cel puțin 2.500 de pacienți din 

zona vizată vor beneficia anual de preventie și de diagnosticarea 

timpurie datorită informațiilor interactive disponibile pe site-urile 

partenerilor; 

• Îmbunătățirea accesului la infrastructura de sănătate pentru 

grupurile defavorizate. Cel puțin 1.100 de persoane din grupurile 

defavorizate vor fi informate depre serviciile de îngrijire a sănătății 

de care ar putea beneficia; 

• Prin schimbul de experienta și activități de consolidare a 

capacităților, 60 de medici și asistenți medicali din GTIK (PP2) și 

Hajdúböszörmény (PP3)  participa la vizite de studiu la SCJUO (BL) și 

9 medici din personalul medical al tuturor partenerilor din proiect 

participa la conferințe medicale internaționale. 

 

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 - 357, un număr de 711.343 de persoane beneficiază de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății, iar 38 de departamente de 

îngrijire a sănătății sunt mai eficiente folosind echipamente modernizate 

achiziționate prin proiect. 

 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU - 357, un total de 38 de departamente de îngrijire a 

sănătății sunt dotate cu echipamente moderne, îmbunătățind accesul 

populației din ambele părți ale frontierei, la servicii medicale modernizate. 

Ca urmare, pacienții au acces la un nivel adecvat de servicii medicale în 

cele două județe vecine, indiferent de statutul lor social, situația financiară 

sau reședință. 

Personalul medical al acestor 3 spitale și-a îmbunătățit competențele ca 

urmare a schimburilor de experiență și a participării la evenimente 

medicale internaționale. 

 

Social media: https://www.facebook.com/rohu357 

 

Website/webpage: 

 https://rohu357.spitaljudetean-

oradea.ro/?fbclid=IwAR2pi1vApRPHhTt6_ttE_jpRBWcNTqF9nteAxK3GPIFC

MQyO7GNG9E1ieEg 

 

 

 

https://www.facebook.com/rohu357
https://rohu357.spitaljudetean-oradea.ro/?fbclid=IwAR2pi1vApRPHhTt6_ttE_jpRBWcNTqF9nteAxK3GPIFCMQyO7GNG9E1ieEg
https://rohu357.spitaljudetean-oradea.ro/?fbclid=IwAR2pi1vApRPHhTt6_ttE_jpRBWcNTqF9nteAxK3GPIFCMQyO7GNG9E1ieEg
https://rohu357.spitaljudetean-oradea.ro/?fbclid=IwAR2pi1vApRPHhTt6_ttE_jpRBWcNTqF9nteAxK3GPIFCMQyO7GNG9E1ieEg
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