
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prin cresterea 

accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale 

de interes general, prin organizarea de programe de sanatate si servicii orientate catre prevenirea, 

depistarea precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al cancerului de san, pentru 30.000 de 

femei, din care minim 16.000 femei apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea NE si SE, pe 

o perioada de 42 de luni. Prin activitatile si obiectivele proiectului se asigura accesul persoanelor de 

sex feminin din grupul tinta la metode de diagnostic, se imbunatateste rata de diagnostic a cazurilor de 

cancer mamar, se incurajeaza tratamentul medical si de support, imbunatatirea capacitatii sistemului 

sanitar de control al cancerului. Toate aceste obiective sunt conforme normativelor Organizatiei 

Mondiale a Sanatatii. Proiectul urmareste sprijinirea grupului tinta, inclusive persoane apartinand 

grupurilor vulnerabile care vor beneficia de programe de sprijin (screening) – in vederea facilitarii 

participarii acestora la tratament (ex. consiliere psihologica, peer-to-peer suport si alte servicii 

adaptate si necesare). 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

OS 1. Asigurarea unui standard unitar de realizare a screeningului la nivel national si consolidarea 

controlului cancerului de san, in regiunea NE si SE prin elaborarea unei metodologii unice, aplicabile la 

nivel national, de screening al populatiei prin metode medicale, avand ca rol principal depistarea 

cancerului mamar in stadii precoce. 
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OS 2. Imbunatatirea starii de sanatate a populatiei prin derularea unui program complex de depistare 

precoce (screening), diagnostic si tratament pentru cancerul de san, pentru 30.000 de femei, din care 

minim 16,000 femei apartinand grupurilor vulnerabile din Regiunea NE si SE, persoane identificate direct 

sau prin referire pasiva, prin asigurarea de servicii si mijloace de suport, peer-to-peer suport, consiliere 

psihologica, prin reevaluarea periodica a pacientelor si elaborarea de rapoarte, studii si propuneri de 

politici publice pe baza datelor obtinute in urma screeningului. 

OS 3. Constientizarea si promovarea necesitatii depistarii precoce, diagnosticarii si tratamentului 

cazurilor de cancer mamar, prin derularea de activitati de informare, educare si constientizare 

specifice, destinate grupurilor tinta si publicului larg, la nivel de persoana, grup si comunitate, avand 

in vedere ca accesul la servicii depinde de adresabilitatea populatiei si de gradul de constientizare al 

propriilor nevoi legate de sanatate si drepturile la serviciile de sanatate. 

OS 4. Infiintarea si functionarea unui centru de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament 

precoce al cancerului de san, care sa deserveasca cele doua regiuni de dezvoltare NE si SE. 

Rezultate asteptate: 

- 30.000 de femei selectate si testate 

- 16.000 femei conciliate 

- 600 biopsii realizate 

- 24 de interventii chirurgicale 

- 30.000 persoane informate 

Grup tinta: 

Grupul tinta al proiectului este format din 30.000 de femei, din regiunile NE si SE, care vor beneficia de 

serviciile oferite prin programele regionale de prevenþie, depistare precoce, diagnostic si tratament al 

leziunilor precanceroase ale sanului, din care 16.000 de femei apartinând grupurilor vulnerabile. 

Totodata, Grupul Tinta al proiectului mai prevede ca minim 8.533 de Persoane din zona rurala vor fi cu 

trimitere la specialist dupa ce au beneficiat de serviciul preventiv/ diagnosticare precoce. 

 

Activitatile proiectului - Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului 

1.  

Organizaţia

  

Activitatile principale si reprezentantive ale proiectului in care este implicat 

fiecare membru al parteneriatului 

Institutul 
Regional de 
Oncologie 
Iasi - Lider 
de proiect  

Activitatea 1: Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente  
 
Sub-activitatea 1.1. Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor 
necesare derulării activităților de screening pentru cancerul de sân, precum şi a celor 
necesare înființării şi funcționării centrelor de prevenție a cancerului mamar. 
 
Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare, informare, mobilizare și de acordare de 
sprijin pentru grupul țintă beneficiar al serviciilor de screening 
 
Sub-activitatea 1.3. Derularea screeningului prin testare mamografică cu dublă citire și 
arbitraj, pe baza metodologiei6 specifice în vederea depistării leziunilor mamare 
incipiente 
Sub-activitatea 1.4. Realizarea evaluărilor ecografice a leziunilor mamare incipiente 
depistate (mamografii declarate pozitive direct sau după arbitraj)  
 



 

Sub-activitatea 1.5. Biopsierea și confirmarea anatomopatologică a leziunilor suspecte 
cu trimitere la tratament a pacientelor confirmate cu diagnostice de leziuni mamare 
incipiente 
 
Sub-activitatea 1.6. Excizia leziunilor sânului (tratament precoce) la pacienții confirmati 
cu diagnostice de leziuni mamare incipiente 
 
Sub-activitatea 1.8. Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân. 
 
Sub-activitatea 1.9. Activități suport pentru derularea screeningului în vederea 
depistării leziunilor mamare incipiente 
 

FUNDAŢIA 

ENABLE 

ROMÂNIA - 

Membru 1 

Activitatea 1: Furnizarea de servicii de sănătate prin programe regionale de prevenție, 
depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor mamare incipiente 
 
Sub-activitatea 1.2. Activități de identificare, informare, mobilizare și de acordare de 
sprijin pentru grupul țintă beneficiar al serviciilor de screening 
 
Sub-activitatea 1.7. Sprijinirea grupului țintă, în special a pacienților diagnosticați în 
programul de screening pentru cancerul de sân, în vederea determinării eficacității 
măsurilor întreprinse și ajustării acestora, după nevoi 
 
ACTIVITATEA 2: Desfasurarea de actiuni specifice de informare, educare, conștientizare 
a grupului țintă al serviciilor de screening pentru cancerul de sân, cu privire la beneficiile 
oferite prin intermediul proiectului. 
 
Sub activitatea 2.1. Informarea persoanelor interesate cu privire la acțiunile derulate în 
cadrul proiectului - organizarea de campanii/acțiuni de informare și conștientizare 
pentru promovarea importanței serviciilor de screening pentru cancerul de sân, cu 
privire la beneficiile oferite prin intermediul proiectului. 
 

 

Buget proiect 

 

Total proiect 
Total eligibil 

proiect 
Total 

nerambursabil 

Total 
contribuție 

proprie 

Intensitatea 
intervenției 

Institutul Regional de 
Oncologie Iasi - Lider de 
proiect 

28,505,614.33 28,505,614.33 27,935,502.02 570,112.31 98.0000 

FUNDAŢIA ENABLE 
ROMÂNIA - Membru 1 

9,669,143.33 9,669,143.33 9,669,143.33 0.00 100.0000 

Total proiect 38,174,757.66 38,174,757.66 37,604,645.35 570,112.31 98.5066 

 


