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Fonduri norvegiene pentru Îmbunătățirea asistenței medicale in domeniul hematologiei si oncologiei
pediatrice in România, prin asigurarea infrastructurii de baza pentru un număr de 4 centre regionale
din țara.
București, 18 decembrie 2015, Institutul Oncologic “Prof. Dr. Al. Trestioreanu” București lansează
un proiect finanțat din Granturi norvegiene 2009 - 2014, In cadrul Programului R019 ,,Inițiative în
sănătatea publică", gestionat de Ministerul Sănătății în Proiectul R019.11 intitulat „Imbunătățirea
serviciilor acordate in domeniul hematologiei si oncologiei pediatrice in România, prin achizitia de
bunuri, servicii si lucrări de specialitate” ce se va desfășura până la sfârșitul lunii aprilie 2016.
Bugetul total al proiectului este de aprox. 5.655.653 euro, sumă din care contribuția norvegiană este
de 85%, iar cea a Guvernului României de 15%.
Rezultatele principale ale proiectului vor fi crearea unor centre dotate corespunzător pentru
diagnosticul precoce complet si complex, conform standardelor actuale, premisa esențială pentru
stabilirea planului de tratament oncologic multidisciplinar a cazurilor de hematologie si oncologie
pediatrică, monitorizarea evoluției acestor cazuri, dar și crearea și asigurarea suportului la nivel de
resurse umane. Aceste rezultate se vor regăsi la nivelul celor patru centre dotate la nivel national:
București, Iași, Cluj, Timișoara.
Managerul proiectului este d-nul. Dr. Cirimbei Ciprian, iar din echipa fac parte: Ec. Stancu Ramona
– coordonator de proiect; Ec. Bob Madeline – expert tehnic, Trache Cristina – expert monitorizare.
Prin Acordul pentru Spațiul Economic European (SEE), trei dintre țările AELS - Norvegia, Islanda si
Liechtenstein, fac parte din piața internă europeană și contribuie la dezvoltarea socială și economică
prin intermediul granturilor SEE și norvegiene, de care beneficiază 15 state membre din estul, centrul
si sudul Uniunii Europene. Norvegia este principalul stat donator, contribuind cu 97% din totalul
finanțărilor. Obiectivele majore ale granturilor SEE si norvegiene sunt reducerea disparităților sociale
si economice in Spatiul Economic European, respectiv lntărirea relațiilor bilaterale dintre stateIe
donatoare și cele beneficiare.
Pentru mai multe detalii referitoare la granturile SEE si norvegiene, vă rugăm să vizitați
www.norvegia.ro, www.eeagrants.org, www.eeagrants.ro sau www.norwaygrants.ro.
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