
 

 

                                         
 

 
 
 

Cluj-Napoca, 24 iulie 2018 
 

 
Lansarea proiectului „Integrarea screeningului primar HPV în programul 

național de screening pentru cancerul de col uterin” 
 
 

 
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” din Cluj-Napoca în calitate de beneficiar 
împreună cu Institutul Naţional de Sănătate Publică implementează, începând cu luna mai 
2018, proiectul ʺIntegrarea screeningului primar HPV în programul naţional de screening 
pentru cancerul de col uterinʺ. 
 
Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, codul SMIS al proiectului 120798 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  22.811.228,48, din care valoarea asigurată de 
Uniunea Europeană este de 19.260.738,02 lei, iar finanțarea națională este de 3.550.490,46 
lei. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 68 de luni, începând cu data de 11.05.2018. 
 
Obiectivul general al proiectului se referă la creșterea numărului de persoane care 
beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenire, depistare 
precoce (screening), diagnostic și tratament pentru principalele patologii. În acest scop se 
are în vedere dezvoltarea competențelor profesionale în domeniul oncologic. Acest lucru va 
determina un nivel de competențe îmbunătățit al profesionisților implicați, precum și servicii 
de calitate oferite pacienților, contribuind totodată la obiectivul specific al apelului de proiect 
și anume la creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și 
de servicii orientate către prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament 
pentru principalele patologii. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Asigurarea unui standard unitar de realizare a 
screeningului la nivel național prin elaborarea unor metodologii pentru programele de 
prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col uterin.  
2. Îmbunătățirea nivelului de competențe pentru 440 de persoane implicate în derularea 
programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de col 
uterin. 3. Informarea, educarea, conștientizarea populației în general și a grupurilor 
vulnerabile în special cu privire la activitatea de screening al cancerului de col uterin. 
 
Grupul ţintă al proiectului este format din 440 persoane implicate în furnizarea de servicii de 
prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al leziunilor pre-canceroase ale colului 
uterin. 



 

 

 
 
 
Principalele activităţi și rezultate ale proiectului sunt: 
 
1. Elaborarea metodologiei pentru programelele de prevenire, depistare precoce, diagnostic 

și tratament al cancerului de col uterin (HPV / Babeș Papanicolaou) cu subactivitățile: 
1.1. Dezvoltarea cadrului metodologic necesar implementării programelor de prevenire, 

depistare precoce, diagnostic şi tratament al cancerului de col uterin (HPV / Babeş 
Papanicolaou) 

1.2. Activităţi de informatizare suport al bazelor de date ale screeningului (HPV / Babeş 
Papanicolaou) integrate cu sistemele informatice ale programului naţional, cu 
accesul parolat online al tuturor furnizorilor în scopul identificării CNP-urilor femeilor 
testate în ambele programe. 

1.3. Monitorizarea la nivel naţional - controlul implementării programelor de prevenire, 
depistare precoce, diagnostic şi tratament al cancerului de col uterin 

1.4. Analizarea la nivel naţional a datelor obţinute în urma screeningului prin metode 
statistice specifice şi elaborarea de rapoarte, studii, informări cu privire la rezultatele 
acestuia şi de propuneri de politici publice în domeniul cancerului de col uterin. 

 
Rezultate așteptate: 1 Protocol epidemiologic, 1 Metodologie de screening fundamentată, 
1 Protocol invitare-informare-programare, 1 Protocol recoltare frotiu citovaginal, 1 
Protocol testare HPV, 1 Metodologie finalizare cazuri pozitive, 1 Protocol pentru serviciile 
de sprijin / suport, 1 Metodologie de analiză, 1 Metodologia activităților de informare, 
educare, conștientizare, 1 Platformă integrată, 1 Set de indicatori specifici pentru 
monitorizarea programului de screening, 5 Rapoarte anuale de analiză 
 

2. Furnizarea programelor de formare/ instruire profesională specifică pentru specialiştii 
implicaţi în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi 
tratament al leziunilor precanceroase ale colului uterin cu subactivitățile: 
 

2.1. Elaborare curriculum de formare pe baza metodologiei realizate şi acreditarea 
acestuia conform normelor în vigoare 

2.2. Derularea programului / programelor de formare / instruire pentru specialiştii implicaţi 
în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic şi tratament al 
leziunilor precanceroase ale colului uterin. 

Rezultate așteptate: 9 programe de formare, 35 cursuri de instruire 

 

3. Activităţi de informare, educare, conştientizare a grupului ţintă al serviciilor de screening 
al cancerului de col uterin 

Rezultate așteptate: 1 campanie naţională de informare, educare, conștientizare a 
grupului ţintă al serviciilor de screening al cancerului de col uterin. 

 
Persoane de contact:  
Manager IOCN: As. Univ. Dr. Cătălin Ioan Vlad, Manager proiect: Dr. Florian Alexandru Nicula 
Contact: Tel: 0264 59 83 62/63/64, Fax: 0264 59 83 65  
E-mail: office@iocn.ro, Web: www.office.iocn.ro 
 


