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Proiectul:  „Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii prin 

îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea personalului 

medical și dezvoltarea de recomandari” 

 

 

Sistemul românesc de sănătate se confruntă cu decesele unor copii bolnavi cu o speranță ridicată 

de viață care suferă de boli tratabile în condiții normale. Datele indică un mare număr de copii care 

suferă de diferite tipuri de cancer în România comparativ cu alte țări europene. Anual, se înregistrează 

aproximativ 400-500 de cazuri noi la nivel național și aproximativ 5000 de copii și adolescenți sunt sub 

tratament pentru cancer în diferite stadii de evoluție a bolii. Diagnosticul tardiv în stadii avansate duce la 

50% șanse de supraviețuire în România. Diagnosticul tardiv este direct corelat cu absența facilităților 

adecvate în centrele de oncologie pediatrică și de lipsa personalului specializat în tehnici moderne de 

diagnostic și tratament. 

În acest context, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca în calitate de 

promotor al proiectului:  „ Creșterea performanței în diagnosticul și tratamentul cancerelor la copii 

prin îmbunătățirea echipamentului tehnic, achiziția de aparatură modernă, instruirea 

personalului medical și dezvoltarea de recomandari” alături de cei 3 parteneri de proiect (Spitalul 

Clinic de Urgență ”Louis Țurcanu” Timișoara, Institutul Regional de Oncologie Iași și Institutul 

Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București) și partenerul de stat donator (Directoratul Norvegian 

de Sănătate) anunță lansarea acestui nou proiect la nivelul instituției clujene și în cadrul spitalelor 

partenere amintite, instituții active și relevante la nivel regional în oncologia pediatrică.   

Proiectul face parte din domeniul ”Provocări în sănătatea publică la nivel european” finanțat 

prin Mecanismul Financiar economic European 2014-2021 și este conceput pentru a fi implementat 

împreună cu cei 4 parteneri de proiect, cele 4 spitale românești amintite mai sus și Directoratul 

Norvegian de Sănătate. 

Spitalele implicate în proiect au experiență ca parteneri în implementarea mai multor proiecte 

anterioare.  

Operator al acestui program este Ministerul Sănătații, iar Directoratul Norvegian - Partener din  

Statul Donator. Bugetul total al proiectului este de aprox. 3.698.248 de euro și se derulează pe durata a 

24 de luni.  

Prin finanțarea acestui proiect, Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță va achiziționa:  

- un computer tomograf (CT) având capacitate de simulare a tratamentelor de radioterapie; 

- doi roboți de diluție automată pentru prepararea substanțelor utilizate în chimioterapie; 

- un software IMRT pentru aparatele de radioterapie existente cu scopul de a crește eficiența 

tratamentelor radioterapeutice cu reducerea efectelor secundare; 

- două aparate de anestezie utilizate în explorarea CT  și pe parcursul ședințelor de radioterapie 

la copii; 

- 4 ecografe portabile pentru proceduri de diagnostic și monitorizare legate în special de 

cancerele tiroidiene și de părți moi; 

- 2 dispozitive cu sonde gamma pentru proceduri diagnostice și terapeutice (în “tehnica 

ganglionului santinelă”); 



 

- două ecografe Eco Doppler pentru proceduri de diagnostic și monitorizare a diferitelor tipuri 

de cancere (în special ale vaselor sanguine); 

- 3 calculatoare și 2 imprimante multifuncționale pentru a fi utilizate de către personalul 

medical în activitatea medicală curentă (crearea, editarea, imprimarea, scanarea și copierea 

documentelor relevante: rapoarte medicale, scrisori medicale, documente de spitalizare etc.). 

Achiziția acestor echipamente va determina o creștere a capacității de diagnostic și terapie în 

cadrul Departamentului de Hemato-Oncologie al Institutului Oncologic ”Prof.Dr.Ion Chiricuță” Cluj-

Napoca.  

Un alt beneficiu al acestui proiect este elaborarea unui ghid pentru diagnosticul și 

tratamentul tumorilor pediatrice care va avea ca rezultat o creștere a calității serviciilor de 

oncologie medicală pediatrică la nivel național. 

 

De asemenea proiectul include organizarea și desfășurarea unor cursuri de specializare 

pentru medicii care activează sau doresc să lucreze în domeniul oncologiei pediatrice, astfel că vor 

fi instruite 84 de persoane din cele 4 spitale partenere de proiect, cursuri  ce se vor desfășura pe durata a 

12 luni.   

  Dezvoltarea infrastructurii Institutului Oncologic ”Prof. Dr. Ion Chiricuță” (care tratează 

pacienți din toată țara) și formarea de specialiști la nivel național în domeniul Hemato-Oncologiei și 

Radioterapiei Pediatrice este o prioritate pentru serviciile medicale pediatrice și de asemenea, o 

necesitate pentru implementarea standardelor medicale europene în România.   

În contextul actualei Strategii Naționale de Sănătate a României 2014-2020, Ministerul Sănătății 

și Guvernul României vor depune eforturi pentru a lua măsuri concrete de facilitare a accesului la 

servicii de prevenție, urgență, tratament și reabilitare de calitate, în condițiile utilizării eficiente a 

resurselor disponibile și promovării unor standarde ridicate. 

Cu certitudine implementarea acestui proiect va influența pozitiv ratele de supraviețuire a 

copiilor bolnavi de cancer din România. 

 Granturile Spațiului Economic European (SEE) și Norvegiene reprezintă contribuția Islandei, 

Principatului Liechtenstein și Regatului Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale în 

Spațiul Economic European și la consolidarea relațiilor bilaterale cu cele 15 state beneficiare din Estul și 

Sudul Europei și statele baltice. În total, cele trei state au contribuit cu €3,3 miliarde între 1994 și 

2014 și €2,8 miliarde pentru perioada de finanțare 2014-2021. Granturile SEE sunt finanțate în comun 

de toți cei trei donatori, iar Granturile Norvegiene sunt finanțate exclusiv de Norvegia și sunt disponibile 

în cele 13 țări care au aderat la UE după 2003. 

  

Pentru mai multe detalii referitoare la Granturile Spațiului Economic European ( SEE) și Norvegiene 

2014-2021, vă rugăm să vizitați  www.eeagrants.org, www.data.eeagrants.org , www.eeagrants.ro și 

www.ro-sanatate.ms.ro  
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