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Reabilitarea și modernizarea serviciilor de sănătate în regiunea
transfrontalieră Ungheni-Iași în vederea îmbunătățirii tratării și a detectării
de caz a tuberculozei
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dotarea cu echipamente, tehnică și aparatură
medicală de ultimă generație a Secției “Pașcanu” din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Iași.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Investiții 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;
 Alt obiectiv specific este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de
tuberculoză, prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a
aderenței la tratament, în conformitate cu recomandările OMS.
Obiectivul major al Programului îl constituie oprirea cât mai rapidă a răspândirii infecției
în rândul populației, prin diagnosticarea cât mai promptă a tuberculozei la persoana simptomatică
și tratarea ei până la vindecare.
Scopul principal este cel de reducere a incidenței și mortalității provocate de tuberculoză,
prin asigurarea serviciilor de prevenire, depistare, tratare și creștere a aderenței la tratament, în
conformitate cu recomandările OMS. Cu toate progresele înregistrate în ultimii ani, România este
țara Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a tuberculozei (de 4 ori peste media UE), având
una dintre cele mai mici rate de vindecare și, corelativ, prezentând o creștere anuală a rezervorului
de pacienți infecțioși.
Strategia își propune ca obiectiv final asigurarea condițiilor pentru eliminarea tuberculozei
ca problemă de sănătate publică în România, până în 2050. În 2017, România a înregistrat cea mai
mare incidență a tuberculozei din Uniunea Europeană (de cinci ori peste media UE), cu
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aproximativ 20% din cazurile de tuberculoză raportate in UE, in condițiile in care deține doar 4%
din populația UE.
Sursa de finanţare
Programul Operaţional Comun (POC) România-Republica Moldova 2014 – 2020
Obiectivul tematic 8: Provocări comune în domeniul siguranței și securității
Prioritatea 4.1: Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate și a accesului la sănătate
Consiliul Județean Iași, are calitate de partener, Lider de proiect fiind Consiliul Raional
Ungheni.

Valoarea proiectului
Valoarea totală a proiectului este 1.651.517,00 euro, din care aproximativ 504.758.00 euro revin
partenerului de proiect, Consiliul Județean Iași.

Stadiul proiectului
Cererea de Finanțare pentru acest proiect a fost depusă la BRCT Iași, care este Organismul
Intermediar în urma evaluării a primit un punctaj de 155 puncte, locul 5 din 18 pe lista de rezervă.
Organismul Intermediar: Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră România –
Republica Moldova: B.R.C.T. Iaşi
Adresa: Str. Dimitrie Ralet, nr. 2A, Iaşi, judeţul Iaşi
E-mail: office@brctiasi.ro
Telefon: +40 232 270646
Web: http://www.brctiasi.ro

