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Al 3lea  Apel Deschis – Proiecte normale   

  Cod proiect ROHU-401 

Titlu proiect HEARTS&LIVES  

Îmbunătățirea standardelor de îngrijire a sănătății în prevenirea, 

identificarea și tratamentul bolilor cardiovasculare și ginecologice în zona 

transfrontalieră 

 Axă prioritară 4 -Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății (Cooperare în domeniul 

serviciilor de îngrijire a sănătății și prevenției) 

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 
27 luni (1 Martie 2019 – 31 Mai 2021) 

Obiectiv 
Obiectivul principal este îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății 

cardiovasculare și ginecologice, preventive și curative din județele Timiș, 

Bihor și Hajdú-Bihar. 

 

Parteneriat 

Beneficiar principal: Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara 

(România) 

Parteneri de proiect:  

PP2: Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea (România) 

PP3: Universitatea din Debrecen (Ungaria) 

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

 

 

 

 

 

Sumar 

 

 

 

 

Proiectul ROHU-401 își propune să îmbunătățească serviciile de îngrijire a 

sănătății din cele trei județe prin achiziționarea și instalarea de 

echipamente medicale moderne și de asemenea, prin prevenirea și 

diagnosticarea bolilor cu frecvență ridicată în zona eligibilă, cu o atenție 

specială pentru grupurile defavorizate. 

 

Principalele activități prevăzute sunt: 

 Achiziționarea și dotarea a 3 secții medicale în cadrul Institutului 

de Boli Cardiovasculare Timișoara (2 camere de Chirurgie 

Cardiovasculară, Cardiologie și Sterilizare),  

 Achiziționarea și dotarea a 2 secții de asistență medicală 

(Chirurgie ginecologică și terapie intensivă) și 10 camere pentru 

pacienții din cadrul Clinicii Județene de Urgență Spital din 

Oradea  

 Achiziționarea și dotarea a 2 secții de asistență medicală 

(Obstetrică – Ginecologie, Cardiologie și chirurgie cardiacă) din 

cadrul Universității din Debrecen; 
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 Organizarea de campanii pentru activități de screening și 

prevenire a sănătății pentru 700 de pacienți, pentru prevenirea 

și diagnosticarea bolilor cu frecvență mare în zona eligibilă;  

 Organizarea unei campanii constând în consultări gratuite oferite 

pentru 200 de persoane cu venituri mici și din grupuri 

defavorizate, pentru îmbunătățirea accesului acestora la 

infrastructura de sănătate  

 Organizareade  schimb de cunoștințe și activități de consolidare a 

capacităților (cursuri de formare și workshopuri) între partenerii 

proiectului pentru 80 de cadre medicale 

 

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 - 401, un număr de 1.601.222 de persoane beneficiază de 

servicii îmbunătățite de îngrijire a sănătății și 7 departamente de îngrijire a 

sănătății sunt mai eficiente folosind echipamente moderne achiziționate 

prin proiect. 

Rezultate 

principale 

Prin proiectul ROHU-401, serviciile medicale cardiovasculare și 

ginecologice, preventive și curative, din județele Timiș, Bihor și Hajdu-Bihar 

sunt îmbunătățite. Grupurile defavorizate au un acces mai bun la 

infrastructura de sănătate. De asemenea, capacitatea departamentelor de 

chirurgie cardiovasculară pentru adulți din județul Timiș crește și se 

îmbunătățește, precum și cea de chirurgie ginecologică și terapie intensivă 

pentru femei din județul Bihor. 
 

Social media: https://www.facebook.com/rohu401 

 

Website/webpage: 

  https://rohu401.spitaljudetean-oradea.ro/ 

 http://www.cardiologie.ro/data_files/proiect-rohu/PROIECT-ROHU-

401.html 

 https://u-szeged.hu/pmi/fejlesztesiprojektek/rohu-397/rohu-397 

 

 

https://www.facebook.com/rohu401
https://rohu401.spitaljudetean-oradea.ro/
http://www.cardiologie.ro/data_files/proiect-rohu/PROIECT-ROHU-401.html
http://www.cardiologie.ro/data_files/proiect-rohu/PROIECT-ROHU-401.html
https://u-szeged.hu/pmi/fejlesztesiprojektek/rohu-397/rohu-397

