
"Uniunea Europeană  este formată  din 27 de state membre care au decis să-și
conecteze gradat cunoașterea, resursele și destinele. Împreună, de-a lungul unei
perioade de peste 50 de ani, ele au realizat o zonă  de stabilitate, democrație și
dezvoltare durabilă, cu menținerea diversității culturale, a toleranței și a
libertăților individuale. Uniunea Europeană  se angajează  să  împărtășească
realizările și valorile sale cu țări și popoare de dincolo de granițele sale."
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1.Transmiterea Anexelor O completate către
Secretariatul Tehnic Comun

Liderul de proiect transmite la adresa de email
helpdesk@brctiasi.ro formularele de
înregistrare (Anexa O), pentru toți partenerii
din proiect, atât din România cât și din
Republica Moldova.
De asemenea,  liderul de proiect va transmite
formularul completat pentru  controlorul
(controlorii) din Republica Moldova. 

2. Validarea conturilor 
În urma verificărilor Anexelor O completate,
STC va valida conturile pentru partenerii din
proiect.  
În situația în care informațiile trecute in Anexa
O nu sunt aceleași cu informațiile de înscriere
în sistem pentru cont beneficiar (nume
persoană, adresa e-mail, număr telefon, etc.),
STC va anula contul și toți pașii vor fi reluați;

3. Anexele O pentru controlorii din Republica
Moldova (pentru conturi FLC) vor fi validate de
către Secretariatul Tehnic Comun;

4. Din momentul în care toate conturile EMS ale
beneficiarilor de grant sunt validate, acestea
devin funcționale, iar toți partenerii pot demara
introducerea informațiilor legate de
implementarea proiectului în EMS (rapoarte
narative, financiare etc).

 Reluarea activitatii Oficiului
Antenă al STC, la Chișinău

 
Începând cu data de 5 mai 2021, Oficiul Antenă
Chișinău a devenit funcțional, în cadrul Oficiului de
Gestionare a Programelor de Asistență Externă al
Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova.

Astfel, beneficiarii din Republica Moldova vor putea
apela direct la experții din cadrul Oficiului Antenă,
pentru clarificarea unor aspecte privind vizibilitatea
proiectului sau legislația națională relevantă
aplicabilă.

Beneficiarii din Republica Moldova pot trimite
solicitările de avize de vizibilitate prin intermediul
Oficiului Antenă, care va facilita procesul de avizare
împreună cu responsabilii de comunicare din cadrul
STC Iași.  

Pentru o mai bună  înțelegere a pașilor de urmat pentru
transmiterea invitațiilor de deschidere a conturilor către
parteneri în EMS, vă  invităm să  consultați tutorialul VIDEO pe
care il puteti regasi pe pagina www.brctiasi.ro  

! Pentru probleme/întrebări privind  EMS, vă  rugăm contactați
responsabilii EMS din cadrul STC: ioan.bejan@brctiasi.ro  și 
 ovidiu.ambros@brctiasi.ro

Formularul de inregistrare (Anexa O) este disponibil aici: 

 http://www.brctiasi.ro/deschideri%20conturi%20EMS-a143

Deschiderea conturilor EMS ale beneficiarilor de grant
 

Pentru deschiderea conturilor EMS ale proiectelor, beneficiarii sunt
invitați să parcurgă următorii pași:
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Date de contact Oficiul Antenă  Chișinău: 

E-mail: romd.helpdesk@ogpae.gov.md 

Tel: +373 76778347

 

http://www.brctiasi.ro/
http://www.brctiasi.ro/
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mailto:ovidiu.ambros@brctiasi.ro
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Bolile cardiovasculare reprezintă  prima cauză  de deces
în țările dezvoltate, iar în România 60% din decese sunt
legate de boli cardiovasculare (Societatea Română  de
Cardiologie). 

În condițiile în care atenția publică  s-a centrat pe
pandemia COVID 19, proiectul abordează  probleme
vechi, recurente, care afectează  viața oamenilor din
Republica Moldova și România. 
În acest context, proiectul Cardioscope are în vedere 
 prevenția și tratamentul - cu realizări concrete în zona
transfrontalieră. 

Pregătirea cadrelor medicale din Ungheni și Iași
100 de medici din Raionul Ungheni vor avea competențe
și cunoștințe crescute, ca urmare a participării la
programul de formare, utilizând webinarii și module de
cursuri specializate. 
De asemenea, 200 de asistenți medicali din județul Iași și
raionul Ungheni vor fi pregătiți suplimentar, utilizând un
Manual comun pentru prevenirea și detectarea precoce a
bolilor cardiovasculare.

Tratament performant, indiferent de graniță
Proiectul CARDIOSCOPE prevede achiziția de
echipamente, și mai important, utilizarea lor cu maximă
eficiență. Partenerii din proiect construiesc un model de
servicii îngrijire primară, cu instrumente comune: un
manual pentru prevenirea și detectarea precoce a bolilor
cardiovasculare, protocoale comune moderne, o bază  de
date a bolilor cardiovasculare cuprinzând date medicale
și parametrii pacienților investigați.

Prevenția este esențială
Prevenţia bolilor cardiovasculare reprezintă  astăzi
principalul mijloc de reducere a ratei de apariţie a
manifestărilor şi complicaţiilor acestor boli. În cadrul
proiectului se dezvoltă  protocoale de screening și
monitorizare.
Proiectul Cardioscope urmărește realizarea unui
program comun de screening și monitorizare pentru
1000 de pacienți din județul Iași și din Raionul Ungheni,
în vederea depistării precoce și terapiei bolilor
cardiovasculare în regiunea proiectului.

Colaborarea instituțională  extinsă
Munca partenerilor din România și Republica Moldova în
domeniul tratamentului și prevenției bolilor
cardiovasculare are dimensiuni concrete. Pentru
coerența activităților, dar și pentru o bună  colaborare
transfrontalieră  viitoare, partenerii vor elabora un
Acord instituțional, pentru utilizarea rezultatelor
proiectului pentru îmbunătățirea gestionării bolilor
cardiovasculare.
Un alt instrument de lucru va fi Strategia comună  de
gestionare a bolilor cardiovasculare.

 90% dintre activitățile propuse în cadrul proiectului
CARDIOSCOPE au fost deja efectuate.

Mai multe detalii despre derularea și activitățile
proiectului puteți regăsi: 

-web: https://cardioscope.eu, www.oamr-iasi.ro
-facebook:
https://www.facebook.com/cardioscop.proiect
Twitter https://twitter.com/cardioscopeEU

 

CARDIOSCOPE a reușit să  consolideze managementul bolilor
cardiovasculare (CVD) în regiunea transfrontalieră  Iași-Ungheni
prin implementarea unui cadru integrat de screening,
monitorizare și terapie personalizată. 
CARDIOSCOPE se adresează  populației care locuiește în județul
Iași și Raionul Ungheni din Republica Moldova.

Proiectul este implementat de către Ordinul Asistenților Medicali

Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România - Filiala

Iași, în parteneriat cu Institutul Medico Sanitar Public Spitalul

Raional Ungheni.

"Rețea comună pentru managementul bolilor
cardiovasculare în regiunea transfrontalieră România –

Republica Moldova" - CARDIOSCOPE  
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Accesul limitat al pacienților la îngrijiri
medicale performante reprezintă  o problemă
reală, accentuată  de contextul pandemiei
Covid 19. Telemedicina oferă  soluții concrete
pentru pacienți, facilitând consultațiile
interclinice cu specialiști din diverse centre
medicale. Centrul de consultanță  medicală
prin telemedicină  înființat în cadrul Spitalului
Raional Cimișlia, Republica Moldova
reprezintă  un exemplu de succes.

Cu sprijinul financiar al Programului
Operațional România-Republica Moldova
2014-2020, o aripa nefuncțională  a Spitalului
Raional din Cimișlia a căpătat destinația de
Centru de Telemedicină. Spațiul a fost renovat
și dotat cu echipamente moderne medicale, în
special imagistică  și analize funcționale
diverse. Medicii din Cimișlia beneficiază  de
spații de lucru cu echipamente medicale
performante și de o sală  de teleconferință
medicală  pentru consult interclinic.

Lipsa medicilor specialiști din Spitalul din
Cimișlia limitează  în mod normal accesul
pacienților la îngrijiri. În schimb, Centrul de
Telemedicină  permite completarea
consultațiilor cu utilizarea medicilor
specialiști din România. De exemplu,
interpretarea radiografiilor sau ecografiilor
Doppler, realizate la Spitalul din Cimișlia, se
face cu medicii specializați din Spitalul de
Urgențe Pașcani. Datele medicale se
partajează  pentru consultul interclinic la
medici din România și Republica Moldova, dar
și spre medicii de familie. 

Centrul de Telemedicină  oferă  cetățenilor
servicii medicale în domeniile de specialitate
precum endocrinologia, cardiologia, imagistica
și oftalmologia.

Manager proiect:

Dr. Igor Ciobanu MD MPH 

IMSP Spitalul Raional Cimișlia,

Republica Moldova:

http://srcimislia.md/ 

Centrul de consultanță  medicală  prin telemedicină  in cadrul
Spitalului Raional Cimișlia, Republica Moldova reprezintă  o
realizare importantă  pentru mii de pacienți din aria
programului. 

Proiectul este implementat de către Spitalul Raional Cimișlia din Republica

Moldova în parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență  Pașcani din

Romania.

"Centrul Medical Consultativ Transfrontalier" 
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Peste 3500 de pacienți beneficiaseră
deja de serviciile medicale la sfârșitul

lunii martie 2021.

http://srcimislia.md/


Accesul garantat la servicii echitabile de sanatate  - o
problemă pentru ambele țări

Republica Moldova și România au dificultăți în
asigurarea accesului la servicii de sănătate
pentru familiile vulnerabile. În Republica
Moldova, 30% din copiii de până  la 12 luni nu
sunt monitorizați conform standardelor
medicale, lipsind și vizitele la domiciliu. Conform
Eurostat, România are cea mai mare rată  a
mortalității infantile din UE și o incidență  mare a
sărăciei printre copiii, îndeosebi în zona rurală.

Familiile vulnerabile beneficiază  de acest
proiect
Activitățile proiectului sunt orientate spre
informarea părinților despre importanța
vaccinării copiilor împotriva bolilor grave -
hepatită, difterie, tetanos, poliomielită  și altele. 
Abilitățile de îngrijire a propriilor copii vor fi
îmbunătățite, ceea ce va permite să  fie dezvoltat
un mediu sigur pentru copii; de asemenea, pot fi 
 identificate timpuriu întârzierile în dezvoltarea
copilului sau problemele de sănătate. 

 

Familiile cu copii cu vârsta până  la trei ani și femeile
însărcinate în ultimul trimestru vor avea acces la servicii
de sănătate specializate. Specialiști din domeniul
medical din 4 raioane din Moldova și 3 județe din
România vor desfășura vizite la domiciliu pentru a
monitoriza copiii și familiile lor, dar și a reduce
potențiale riscuri sociale și îmbolnăviri care ar putea fi
prevenite. Estimativ, 1700 de copii și femei însărcinate
vor beneficia de pe urma activităților desfășurate în
cadrul proiectului.

Proiectul este implementat este implementat de

organizația Copil, Comunitate, Familie (CCF) din

Republica Moldova în parteneriat cu Fundația Star

of Hope Romania.

”Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin
vizite la domiciliu”  
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Părinții copiilor cu dizabilități beneficiază  de
informare și suport în a accesa servicii
specializate disponibile în zonă.

Vizite la domiciul familiilor vulnerabile
120 de lucrători medicali din 7 regiuni din cele
două  țări desfășoară  până  în luna septembrie
2021 vizite la domiciliu pentru a reduce
potențiale riscuri, dar și pentru a dezvolta
capacitățile părinților. Regiunile din Republica
Moldova implicate în proiect sunt raioanele
Dondușeni, Drochia, Bălți și Glodeni, iar cele
de peste Prut - județele Iași, Vaslui și Botoșani.

Abilități dezvoltate în comun
Implementarea proiectului înseamnă  
 experiențe partajate și un proces de învățare.
Asistenții medicali și medicii de familie din
România și Republica Moldova își consolidează
cunoștințele și abilitățile în domenii precum
identificarea timpurie a tulburărilor de
dezvoltare, împuternicirea familiei, informarea
de parenting, promovarea imunizării copiilor și
multe altele. Mentoratul realizat cu asistentele
medicale care interacționează  cu familiile
vulnerabile reprezintă  un mare avantaj pentru
viitor. 

 

Proiectul se bucură de o vizibilitate sporită, investind în activități de promovare precum: promovarea periodică
în presa scrisă, realizarea de spoturi audio și video, realizarea unei serii de emisiuni televizate menite să le facă
activitățile cât mai cunoscute.

Vă invităm să îi urmăriți pe următoarele canele de comunicare:
CCF Moldova:
https://ccfmoldova.org/ (Website)
https://www.facebook.com/CCFHHCMoldova/ (Facebook)
Star of Hope România:
http://www.starofhope.ro (Website)
https://www.facebook.com/star.of.hope.ro/ (Facebook)
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Echipa Secretariatului Tehnic Comun Iași vă sprijină în implementarea
proiectelor transfrontaliere; pentru orice neclarități legate de

implementarea proiectelor sau despre program, puteți să ne scrieți la adresa
de e-mail: helpdesk@brctiasi.ro

 
Totodată, pentru a fi la curent cu toate noutățile din cadrul Pogramului

Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, vă rugăm să
accesați periodic:
www.ro-md.net
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