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Condiţii mai bune în spitale datorită cooperării transfrontaliere  

Cooperarea transfrontalieră între România şi Republica Moldova a contribuit la implementarea unei noi metode 

de dezinfecţie a spaţiului la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”. 

Instituţia medicală a fost dotată anul trecut cu cinci aparate de nebulizare a soluţiei antiseptice, utilizate în  

secţiile de reanimare şi terapie intensivă, dar şi în alte zone cu risc de infecţie din cadrul instituţiei. Totodată, au 

fost achiziţionate şi circa două tone de dezinfectant pentru aparatele respective.  

Realizarea cu succes a proiectului de dotare cu aparate de nebulizare a spitalelor de pe ambele maluri ale 

Prutului a fost remarcată și în cadrul recentei vizite efectuată de experții Oficiului Antenă al Secretariatului Tehnic 

Comun (STC) la Spitalul Clinic Republican. 

“Oficiul Antenă al Secretariatului Tehnic Comun facilitează obținerea unor rezultate de succes în urma 

implementării proiectelor transfrontaliere, care au o importanță majoră la nivel național. Asemenea proiecte de 

anvergură relativ medie au un impact real și estimabil asupra sănătății cetățenilor”, a declarat Elena 

Veselovscaia, lider de echipă al Oficiului Antenă al STC.  

La rândul său, Marcela Chilianu, şefa Serviciului sanitar-epidemiologic al Spitalului Clinic Republican, a 

menționat că aparatele achiziționate permit efectuarea unei dezinfecţii totale, soluţia ajungând şi sterilizând 

locurile cele mai puţin accesibile ale unei încăperi. De asemenea, sunt dezinfectate echipamentele şi aparatele 

medicale.  

Utilizarea noii metode de dezinfecție scade cantitatea de agenţi patogeni existenţi într-un spaţiu, contribuind 

astfel la reducerea cazurilor de infecţii nosocomiale. Aparatele achiziţionate funcţionează autonom, se 

declanşează automat, se reglează digital, iar peste minimum două ore de dezinfecţie se face aerisirea şi salonul 

poate fi utilizat şi repus în circuit.  
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Dotarea Spitalului Clinic Republican „Timofei Moşneaga” cu nebulizatoare a avut loc în cadrul proiectului 

transfrontalier „Patogenii nu au graniţe” al Programului Operaţional Comun România-Republica Moldova 

2014-2020. Bugetul proiectului este circa 200 mii Euro, dintre care mai mult de 100 mii au fost alocaţi pentru 

achiziţia a 11 nebulizatoare destinate spitalelor de pe ambele maluri ale Prutului.  

Menționăm că Oficiul Antenă al STC şi-a reluat activitatea în mai 2021 la Chișinău, în cadrul IP Oficiului de 

Gestionare a Programelor de Asistenţă Externă. Una din activităţile sale de bază vizează identificarea şi analiza 

necesităților beneficiarilor în procesul de implementare a proiectelor din cadrul Programului Operaţional Comun 

România-Republica Moldova 2014-2020 şi acordarea suportului necesar beneficiarilor naționali în vederea 

asigurării implementării eficiente a proiectelor. 

Pentru informaţii suplimentare:  

Elena Veselovscaia 

Team leader al Oficiului Antenă STC 

Tel.: 076778347 

E-mail: elena.veselovscaia@ogpae.gov.md  

08.07.21 

 

 

 

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Continutul este doar în responsabilitatea 

Oficiului Antenă și nu poate fi considerat, în nicio circumstanță, ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a 

Programului Operaţional Comun România – Republica Moldova 2014 - 2020. 
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