
 

 

                                         

 
 
 

Cluj-Napoca, 24 iulie 2018 
 

 
Lansarea proiectului „Creșterea capacităţii instituţionale și a 

competenţelor profesionale ale specialiștilor din sistemul de sănătate în 
scopul implementării Programului Național de screening pentru 

cancerul de sân” 
 
 

 
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 ʺCreșterea capacităţii instituţionale și a competenţelor profesionale ale 
specialiștilor din sistemul de sănătate în scopul implementării Programului Naţional de 
screening pentru cancerul de sân ʺ. 
 
Proiectul este cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional 
Capital Uman 2014-2020, codul SMIS al proiectului 120799. 
 
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de  22.760.659,06 lei din care valoarea asigurată 
de Uniunea Europeană este de 19.218.039,57 lei, iar finanțarea națională este de 
3.542.619,49 lei. Proiectul se desfășoară pe o perioadă de 68 de luni, începând cu data de 
11.05.2018. 
 
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor profesionale în domeniul 
oncologic, în special cu privire la creșterea nivelului de competenţe al personalului medical 
implicat în derularea programelor de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament al cancerului la sân. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

1. Infiinţarea unui centru de referinţă pentru programele regionale de screening al 
cancerului mamar; 

2. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel naţional prin 
elaborarea unei metodologii pentru programele de prevenire, depistare precoce, 
diagnostic și tratament al cancerului de sân, conforme cu standardele europene; 

3. Imbunătăţirea nivelului de calificare pentru 459 de cadre medicale implicate în 
derularea programelor de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al 
cancerului de sân; 

4. Informarea, educarea și conștientizarea populaţiei în general și a grupurilor 
vulnerabile în special cu privire la activitatea de screening al cancerului de sân. 

 



 

 

Grupul ţintă al proiectului este constituit din 459 de specialiști din instituţii publice 
(spitale publice, autorităţi de sănătate publică, institute sau instituţii medicale etc.) 
care furnizează servicii de prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al 
leziunilor mamare incipiente și care provin din toate cele 8 Regiuni de dezvoltare ale 
României. Dintre aceștia  90% vor proveni din regiunile mai puţin dezvoltate (cu 
accent pe Regiunile Nord-Vest, Vest, Nord-Est si Sud-Est) iar 10% vor proveni din 
regiunea dezvoltată București-Ilfov.  

 
Principalele activităţi și rezultate ale proiectului sunt: 
 

1. Organizarea centrului de referinţă pentru programele regionale de screening al 
cancerului mamar, acreditat de Ministerul Sănătăţii și dezvoltarea metodologiilor de 
acreditare a Centrului de referinţă naţional și a centrelor loco-regionale pentru 
programele de screening în vederea depistării precoce a cancerului de sân 

2. Elaborarea de metodologii și protocoale pentru programele de prevenire, 
depistare precoce, diagnostic si tratament al cancerului de sân. Rezultate 
așteptate: 4 metodologii și 5 protocoale 

3. Informatizarea suport a bazelor de date ale screeningului (mamografie, 
biopsie) integrate cu sistemele informatice ale programului naţional și 
realizarea unei platforme informatice  

4. Monitorizarea la nivel național si controlul implementării programelor regionale de 
prevenire, depistare precoce, diagnostic și tratament al cancerului de sân 

5. Furnizarea programelor de formare profesională specifică pentru specialiștii 
implicaţi în derularea programelor de prevenire, depistare precoce, 
diagnostic și tratament al leziunilor mamare incipiente – 10 programe de 
formare, 32 de cursuri 

6. 1 campanie de informare și educare în domeniul oncologiei mamare ce va 
include și servicii de call-center  

 
 
Persoana 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


