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Lansarea Programului “Inițiative în domeniul sănătății”

Programul “Inițiative în domeniul sănătății”,  finanțat în cadrul granturilor norvegiene a
fost lansat astăzi, în prezența Ministrului Sănătății, domnul Nicolae Bănicioiu, al Ministrului
Fondurilor Europene, domnul Eugen Orlando Teodorovici și a Ambasadorului Norvegiei în
România, doamna Tove Bruvik Westberg.

Programul, în valoare de 24.828.235 de euro, abordează cele mai importante amenințări în
ceea ce privește bolile infecțioase, cu accent pe tuberculoză, HIV/SIDA, hepatita B și C. și
Programul urmărește, de asemenea, creșterea accesului grupurilor vulnerabile, inclusiv
romii, la servicii medicale de bază.

"Granturile au scopul de a contribui la creșterea calității vieții în România. Accesul la
asistență medicală, printre altele, este o condiție ce trebuie îndeplinită pentru o viață decentă
și bună", a declarat ambasadorul norvegian în timpul lansării de astăzi.

" Colaborarea romano-norvegiana este foarte importanta pentru sistemul nostru. Cu
sprijinul financiar al colegilor din Norvergia am reusit sa elaboram proiecte care vor avea ca
finalitate imbunatatirea starii de sanatate a pacientilor bolnavi de TB si Hiv, dar  si a
persoanelor defavorizate", a declarat Nicolae BĂNICIOIU, ministrul Sănătăţii

 

Programul are ca scop îmbunătățirea stării de sănătate a populației și, de asemenea, să contribuie la
reducerea inegalităților sociale prin inițiative de sănătate publică. Programul conține mai multe
proiecte, care vor aborda probleme de sănătate publică, cum ar fi prevalența mare a tuberculozei și
a tuberculozei rezistente la medicamente (MDR-TB) dar și a altor boli transmisibile și
netransmisibile, cum ar fi HIV/SIDA și hepatita cronică B si C. Asistență medicală de bază pentru
grupurile vulnerabile, precum și măsurile de prevenire, cum ar fi programele de depistare a
cancerului și promovarea unui stil de viață sănătos se numără, de asemenea, printre prioritățile
programului. Din valoarea totală a programului, 85%, adică 21.104.000 Euro, reprezintă
contribuția nerambursabilă a Granturilor Norvegiene și 15 % este co-finanțare de la Ministerul
Sănătății.

Conform cadrului instituțional convenit, Ministerul Sănătății va gestiona fondurile în calitate de
Operator de Program. Proiectele sprijinite în cadrul acestui program au fost dezvoltate și vor fi
puse în aplicare de către instituțiile publice aflate în subordinea Ministerului Sănătății. Fondurile
vor avea, printre altele, o contribuție majoră la eradicarea TB în România: 1000 de pacienți cu
MDR-TB vor fi tratați în timp ce 10 000 de persoane vor fi testate pentru a preveni răspândirea TB
și pentru a spori aderența la tratament. 35 000 de persoane vor beneficia de intervenții orientate pe
reducerea HIV, și hepatita B și C infecții în rândul utilizatorilor de droguri injectabile. Accesul
comunităților vulnerabile la servicii medicale de bază va fi îmbunătățită prin crearea de echipe
mixte de mediatori sanitari romi și asistenți medicali comunitari care lucrează împreună în special



1.10.2014 Ministerul Sanatatii

http://www.ms.gov.ro/comunicate-presa-print.php?id=13438 2/2

pe imunizare și screening. În același timp, proiectele vor reprezenta un sprijin important în
reducerea prevalenței bolilor legate de stilul de viață prin implementarea de campanii de nutriție și
stil de viață sănătos. De asemenea, fondurile vor fi folosite pentru screening-ul cancerului și
înființarea unui registru de boală. (Pentru descrierea fiecărui program vă rugăm să consultați
documentele anexate.)

Programul ”Inițiative în domeniul sănătății publice” este unul dintre cele 22 de programe finanțate
în cadrul SEE și Granturilor Norvegiene din România. Granturile sunt destinate reducerii
disparităților sociale și economice în Europa și de consolidare a relațiilor bilaterale dintre România
și Norvegia. În actuala perioadă de finanțare, 306 milioane euro au fost alocate pentru programe și
proiecte în domenii cum ar fi sectorul justiției și afacerilor interne, protecția mediului, societății
civile și îmbunătățirea situației populației de etnie romă. Astfel, cel puțin 10% din finanțarea în
cadrul programelor relevante (minimum 14 milioane euro), sunt destinate măsurilor de
îmbunătățire a situației populației rome.

Context: Prin Acordul privind Spațiul Economic European (SEE), cele trei țări AELS - Norvegia,
Islanda și Liechtenstein - participă la piața internă europeană și contribuie la dezvoltarea
economică și socială prin intermediul SEE și a Granturilor norvegiene. Norvegia este principalul
donator, contribuind cu 97% din finanțarea totală. Granturile SEE si Norvegia au, de asemenea,
scopul de a consolida relațiile bilaterale dintre statele donatoare și România.

Pentru perioada de finanțare de până la 2012, România a beneficiat de aproximativ 100 de
milioane de euro în asistență pentru sectoare cheie, cum ar fi protecția mediului, producție
sustenabilă, sănătate și îngrijirea copilului, patrimoniu cultural, și sectorul ONG. 65 mari proiecte
individuale și mai mult de 100 de proiecte mai mici ale ONG-urilor au fost implementate cu o rată
de absorbție de aproximativ 85%.

Pentru mai multe detalii referitoare la SEE și Granturile Norvegiene, vă rugăm să vizitați
www.norvegia.ro, www.eeagrants.ro, sau www.eeagrants.org.


