
FONDUL SOCIAL EUROPEAN  
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020  
 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Prioritatea de investiție 9 i.v.: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei 
forme de discriminare  
Apel de proiecte POCU/760/4/9/ Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a 
oricărei forme de discriminare 
Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de 
sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și 
tratament precoce pentru principalele patologii 
 
Titlul proiectului: Fii responsabila de sănătatea ta – programe regionale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân - etapa II - 
Regiunile de dezvoltare: Nord-Vest, Vest, cod proiect 136480 
Contract nr. POCU/760/4/9/136480 
Beneficiar: Institutul Oncologic Prof.Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca / Spitalul Clinic Municipal de 
Urgentă Timișoara 
E-mail: secretariat@smtm.ro   
 

Parteneri în proiect   
 

1. Institutul Oncologic Prof.Dr.I.Chiricuta Cluj-Napoca, cu sediul Municipiul Cluj-Napoca, 
România, Str. Republicii nr. 34-36, județul Cluj, cod poștal 400015, România, codul 
fiscal 4547125, având calitatea de  Lider parteneriat, 

1. Spitalul Clinic Municipal de Urgentă Timișoara, cu sediul în str. Hector nr, 1, Municipiul 
Timișoara, jud. Timiș, codul fiscal 4483447, având calitatea de Partener I , 

 

Valoarea totală a proiectului: 38,255,781.03 lei 

Durata proiectului : 42 luni( Iulie 2020 - Octombrie 2023 ) 

Obiectiv general : creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate 
si de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament 
precoce pentru cancerul de sân. 
 
 
Obiective specifice: 

OS. 1.Cresterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate si de servicii 

orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce 

pentru cancerul de sân. 
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OS. 2. Înființarea a doua centre loco-regionale de prevenție, depistare precoce, diagnostic si 

tratament precoce al cancerului de sân, în regiunea Nord-Vest si în regiunea Vest, centre de 

nivel 3, conform Metodologiei derulării programelor regionale de screening - etapa I 

OS. 3. Dezvoltarea de programe de identificare, informare mobilizare si acordare de sprijin la 

nivelul Regiunilor Nord-Vest si Vest pentru cel puțin 40.000 de persoane, din care cel puțin 50% 

fac parte din grupuri vulnerabile 

OS.4.Furnizarea de servicii de screening si, după caz, evaluare pentru persoanele din grupul 

țintă identificat din Regiunile Nord- Vest si Vest. Aceste servicii vor include efectuarea de 

mamografii cu dubla citire si arbitraj la toate persoanele invitate care s-au prezentat pentru 

testare si a următoarelor servicii de evaluare suplimentara a leziunilor mamare incipiente 

depistate prin testarea mamografică inițiala: evaluare ecografica, biopsierea si confirmare 

anatomo-patologica a leziunilor suspecte, excizia leziunilor identificate si trimiterea la 

tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente 

OS.5. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile programelor de prevenție, 

depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru cancerul de sân prin 

intermediul unei campanii de informare, educare si conștientizare a populației în general si a 

grupurilor vulnerabile, în special din regiunile Nord-Vest si Vest cu privire la activitatea de 

screening pentru cancerul de sân 

 

Obiectiv general : creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate 
si de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament 
precoce pentru cancerul de sân. In acest sens, prin prezentul proiect se are în vedere demararea 
tuturor activităților necesare în scopul derulării unui program organizat de screening pentru 
cancerul de sân în vederea depistării leziunilor mamare incipiente, la nivelul regiunilor Nord-
Vest si Vest. 

 
 

 

Principalele activități preconizate: 

 

• Managementul proiectului 



• Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor necesare derulării 
activităților de screening pentru  cancerul de sân, precum si a celor necesare înființării 
si funcționarii centrelor de prevenție a cancerului mamar 

• Activități de identificare, informare, mobilizare si de acordare de sprijin pentru grupul 
țintă beneficiar al serviciilor de screening 

• Derularea screeningului prin testare mamografică cu dubla citire si arbitraj, pe  baza 
metodologiei6 specifice în vederea depistării leziunilor mamare incipiente 

• Realizarea evaluărilor ecografice a leziunilor mamare incipiente depistate  
• Biopsierea si confirmarea  anatomopatologica a leziunilor suspecte cu trimitere la 

tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare incipiente 
• Excizia leziunilor sânului (tratament precoce) la pacienții confirmați cu diagnostice de 

leziuni mamare incipiente 
• Sprijinirea grupului țintă, în special a pacienților diagnosticați în programul de  screening 

pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacității masurilor întreprinse si 
ajustării acestora, după nevoi 

• Sprijin pentru înființarea si funcționarea centrelor de prevenție, depistare precoce, 
diagnostic si tratament precoce al cancerului de sân 

• Activități suport pentru derularea screeningului în vederea depistării leziunilor mamare 
incipiente 

• Informarea, educarea si  conștientizarea grupului țintă al serviciilor de screening pentru 
cancerul de sân 

• Prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 
Rezultate preconizate :  

 
 

• 1 unitate mobila ce furnizează servicii de efectuare de mamografii de screening 
• Un mamograf fix achiziționat 
• 138.000 femei identificate pentru a primi scrisori de invitare în zonele geografice 

(clusterele) incluse în proiect - La nivelul reg. NV si V 
• 40.000 femei care au făcut mamografie de screening 
• 2 Centre de evaluare regionale certificate, unul în regiunea N-V si unul în regiunea V 
• Campanie de informare, educare si conștientizare a grupului binta realizata continu la 

nivelul Regiunilor Nord Vest si Vest 
 
 


