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Al Doilea Apel Restrâns  - Aplicația Completă  

Cod proiect ROHU-457 FAF 

Titlu Proiect ROcHUs - Îngrijirea sănătății în județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg 

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 
40 luni (01 August 2020 – 30 Noiembrie 2023) 

Parteneriat 

BP: Spitalul Județean de Urgență Satu Mare (România) 

PP2: Consiliul Județean Satu Mare (România)  

PP3: Spitalul Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg și Spitalul Universitar (Ungaria) 

PP4: Spitalul din Felső-Szabolcs (Ungaria) 

Bugetul 

proiectului 

Total 23.746.994,18 euro, din care FEDR 11.293.841,15 euro 

BP: 236.268,84 euro FEDR, 36.132,47 euro cofin. națională 

PP2: 9.064.320,92 euro FEDR, 1.385.660,49 euro cofin. națională 

PP3: 1.160.908,44 euro FEDR, 204.866,20 euro cofin.națională 

PP4: 832.342,95 euro FEDR, 146.884,05 euro cofin. națională 

Obiectiv 
Proiectul vizează îmbunătățirea serviciilor de sănătate preventivă și curativă în 

județele Satu Mare și Szabolcs-Szatmár-Bereg. 

Contribuția la  

indicatori 

Nr. departamentelor de sănătate modernizate: 17 

Populația care are acces la servicii medicale îmbunătățite: 903.000 

Sumar 

Partenerii vor aborda următoarele provocări: 

 Satu Mare este județul cu cea mai redusă speranță de viață din 

România, puternic afectat de emigrația internă și externă a specialiștilor 

din domeniul medical; 

 cele două locații ale Spitalul Județean de Urgență Satu Mare sunt situate 

la cca. 2,5 km distanță, iar heliportul existent nu are autorizație de 

funcționare permanentă;  

 numărul mare de decese datorate bolilor cardiovasculare în județul 

Szabolcs-Szatmár-Bereg, comparativ cu zona de vest a Ungariei; 

 infrastructura și echipamentele învechite din laboratorul Spitalului din 

Felső-Szabolcs. 

Principalele activități ale proiectului:  

 îmbunătățirea nivelului calității serviciilor medicale în 14 departamente 

ale BP, prin extinderea clădirii spitalului și construcția unui heliport, ca 

și prin achiziționarea de echipamente medicale  
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 îmbunătățirea nivelului calității serviciilor medicale în 2 unități ale PP3, 

prin achiziționarea de echipamente medicale destinate intervențiilor de 

urgență în afecțiuni cardiace 

 servicii medicale îmbunătățite în laboratorul central al PP4. 

Principalele 

rezultate 

Investiții 

 BP, PP2: construirea unei noi aripi a Spitalului Județean de Urgență 

Satu Mare, cu 9 nivele (subsol, parter, 6 etaje, nivel tehnic cu heliport), 

având suprafața desfășurată totală de 13021,63 mp, inclusiv rețeaua de 

utilități și amenajarea spațiului înconjurător (alei, parcări). Valoarea 

investiției: 21,12 mil euro. 

 BP: achiziționarea și instalarea echipamentelor pentru noua aripă a 

Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, astfel încât aceasta să devină 

funcțională, în beneficiul locuitorilor județului. Valoarea investiției: 0,25 

mil euro. 

 PP3: Achiziționarea și instalarea unui echipament combo care să 

conțină o masă de operație universală, pentru centrul vascular al 

Spitalului Jósa András din Níregyháza, membru al PP3, în scopul 

îmbunătățirii procesului de tratament în cazurile de infarct acut. 

Valoarea investitei: 1,32 mil. euro. 

 PP4: renovarea și dotarea cu echipamente medicale și IT a 

laboratorului general de analize medicale al Spitalului din Felső-

Szabolcs, pentru îmbunătățirea serviciilor medicale din zona Kisvárda, 

pe care o deservește. Valoarea investiției: 0,97 mil euro. 

 

Alte activități 

Schimburi de experiență transfrontaliere între specialiștii din sănătate, prin 

organizarea de:  

 module de training online asigurate de specialiștii BP, pentru schimburi 

de bune practici în utilizarea și interpretarea imaginilor generate de 

instrumentul de angiografie cu substracție digitală (DSA);  

 module de training organizate de PP4, pentru a prezenta bunele practici 

în dezvoltare și procedurile de laborator implementate; 

 conferințe medicale anuale în domenii de specializare specifice. 

Valoare: 0,09 mil. euro. 

Nota 

conceptuală 

Cod proiect: ROHU-245 

Perioada de implementare: 01 Septembrie 2018 – 28 Februarie 2020. 

Buget total 349.757,11 euro, din care FEDR 297.293,54 euro. 

Activități pentru elaborarea Aplicației Complete. 


