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RețeauaăEst-European ădeăExcelenț ăpentruăCercetareăşiăDezvoltareăînădomeniulăBoliloră
Cronice CHRONEX-RD 

 
 
CHRONEX-RD este un proiect colaborativ, al Universită ii de Medicina si Farmacie „Grigore T. 
Popa” din Ia i, Universită ii de Medicina Nicolae Testemi anu din Chi inău si al Universită ii 
Na ionala Medicale din Odessa, ce î i propune dezvoltarea economica a regiunii transfrontaliere 
Romania-Moldova-Ucraina prin:  
 

1. Integrarea i consolidarea capacită ilor regionale academice într-o re ea de excelen ă pentru 
managementul bolilor cronice 

2. Eliminarea decalajului între cuno tin e i practică în managementul bolilor cronice prin 
consolidarea capacită ii centrate pe integrare multidisciplinară si multicentrica în domeniul 
cercetării i dezvoltării, educa iei i practicii medicale 

 
 
Parteneriatul 
 

Acest proiect a izvorât dintr-un parteneriat deja existent intre Universitatea de Medicina si 
Farmacie „Grigore T. Popa” din Ia i, Universitatea de Medicina „Nicolaie Testimiteanu” din 
Chi inău si Universitatea Medicala Na ionala din Odessa. Acest consor iu va atrage si alte institu ii 
academice, clinice si de cercetare din cele 3 tari pentru a constitui Rețeauaă Est-European ă deă
Excelenț ă pentruă Cercetareă șiă Dezvoltareă înă domeniulă Boliloră Croniceă (CHRONEX-RD). 
Acest parteneriat va fi formalizat într-o entitate legala, care va coordona eforturile de cercetare si 
dezvoltare din domeniul bolilor cronice in zona transfrontaliera pentru a ob ine sinergie, evita 
eforturile redundante precum si pentru a evita impreciziile tiin ifice inerente activită ilor de 
cercetare efectuate la scara mica.  

Cele trei universită i implicate in proiect au roluri complementare in implementarea 
activită ilor in cele trei tari. În timpul etapelor conceptuale i de planificare ale proiectului, echipele 
celor 3 institu ii fondatoare ale re elei s-au întrunit periodic i au lucrat împreună pentru a stabili 
proiectarea, rolurile specifice i planul de ac iune. Propunerea de proiect a fost rezultatul unei 
ac iuni colective ce a implicat toate echipele prevăzute să participe în implementarea proiectului. 
Activită ile proiectului vor avea loc în toate cele 3 regiuni eligibile ale ărilor participante i vor 
implica toate institu iile partenere. Universitatea de Medicină i Farmacie „Grigore T. Popa” Ia i  va 
asuma coordonarea re elei i dezvoltarea nucleului de cercetare, Universitatea de Stat de Medicină 
i Farmacie „Nicolae Testemi anu” din Chi inău i Universitatea Na ională de Medicină din Odessa 

vor implementa programele de formare pentru profesioni tii din domeniul sănătă ii în 
managementul integrativ al bolilor cronice. Nucleul din Chi inău are avantajul unui „centru nativ de 
limbă”, acoperind, pe lângă limba engleză, limbile materne ale tuturor grupurilor intă (română i 
rusă). 
 
Obiective specifice: 
 

1. Crearea i dezvoltarea uneiă rețeleădeă cercetareă clinice transna ionale în domeniul bolilor 
cronice 

2. Dezvoltareaăcapacit țilorădeă educație regional ă şiă formareaăunuiă corpăde profesioni ti 
pro-activi în domeniul sănătă ii înalt califica i şi competitivi în managementul bolilor 
cronice în zona de frontieră Romania-Moldova-Ucraina. 
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3. Dezvoltareaă capacit țiiă medicilor din medicina primara si secundara de a implementa 
proiecte de cercetare i dezvoltare în îngrijirea bolilor cronice. 

4. Implementarea unui sistem deămanagementăalăcalit ții cercetării i practicii în domeniul 
bolilor cronice adaptat standardelor europene. 

 
Grupurile ținta vizate de CHRONEX-RD:  
 

1. Cercetători (inclusiv doctoranzi/post-doctoranzi) in domeniul tiin elor medicale i a 
sănătă ii publice (30) 

2. Profesioni ti în domeniul sănătă ii specializa i în boli cronice (300). 
3. Medici de familie care să formeze re eaua de cercetare în domeniul îngrijirilor primare i 

comunitare (60) 
 
Beneficiarii finali ai proiectului: 
 

1. Pacien i cu boli cronice în grija profesioni tilor medicali din grupurile intă 
2. Tehnologia sănătă ii şi întreprinderilor farmaceutice 
3. Speciali tii în sănătatea publică i factori de decizie politică din regiune 
4. Manageri în domeniul sănătă ii (în calitate de utilizatori finali în cadrul sistemului de 

management al calită ii) 
 
Ce va realiza concret proiectul 
 

1. Re eaua Est-Europeană de Excelen ă pentru Cercetare i Dezvoltare în domeniul Bolilor 
Cronice (CHRONEX-RD) 

2. Sistemul de management al calită ii cercetării si practicii in medicina primara si comunitara 
3. Personal medical instruit pentru a participa in proiecte de cercetare si dezvoltare in domeniul 

bolilor cronice. 
 

 
Motivația proiectului 

 
Bolile cronice sunt prezente peste tot in lume, iar prevalen a acestora este in cre tere la nivel 

mondial. Raportul întocmit de Forumul Economic Mondial i Harvard School of Public Health 
(2011) arată faptul că bolile cronice (în continuare BC) constituie o amenin are semnificativă asupra 
sănătă ii umane i a cre terii economice. În momentul de fa ă, sunt principalul factor de mortalitate 
la nivel mondial, fiind responsabile pentru 63ș de mor i. Optzeci la sută din aceste mor i au loc în 
ări cu venituri mici i mijlocii. Jumătate din cei care mor din cauza bolilor cronice se află în 

perioada activă a vie ii lor, i astfel, dezabilită ile asociate i vie ile pierdute datorita acestora pun de 
asemenea în pericol competitivitatea industriei. Conform aceluia i raport, în următorii 20 ani, BC 
vor costa mai mult de 30 miliarde de USD, reprezentând 48ș din PIB-ul mondial din 2010 i vor 
împinge milioane de oameni sub limita inferioara a sărăciei. Cre terea prevalen ei i incidentei BC 
este rezultatul unei interac iuni complexe între sănătate, cre tere i dezvoltare economică i este 
puternic asociată cu tendin ele universale de îmbătrânire a popula iei mondiale, urbanizarea rapidă 
si neplanificată precum i globalizarea stilului de via ă nesănătos. De asemenea, au drept rezultat o 
reducere a productivită ii la locul de muncă, dezabilită i prelungite i resurse reduse în cadrul 
familiilor. 
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Situațiaăregional ăesteădescrisă pe scurt în Tabelul 1 de mai jos. 
 
 

SituațiaăBC/Ţar ă(valabilă pentru 2010) România Moldova Ucraina 
Popula ie totală: 21486371 3572885 45448329 
Total Mor i CD (000) 226.5 39,3 648,9 
Mor i CD sub 60 ani ca procent din totalul de 
mor i CD 

16,9% 24,8% 20% 

Mortalitate propor ională (ș din totalul mor ilor, 
toate vârstele) 

91% 87% 86% 

Are o politică/un program/ un plan de ac iune integrat sau bazat pe un subiect specific care este 
momentan opera ional pentru: 

● Boli cardiovasculare Da nu da 
● Cancer Da nu da 
● Boli respiratorii cronice Nu nu nu 
● Diabet Da da da 
● Alcool Da da nu 
● Dietă nesănătoasă/Exces de greutate/Obezitate Nu nu nu 
● Inactivitate fizică Nu nu nu 

Tabelul 1 Organizarea WHO – Profiluri Ţărilor cu CD (situație comparativă) 
 

De i, conform informa iilor din tabel, nu există varia ii semnificative privind magnitudinea 
problemei i abordările na ionale a bolilor conice în aceste trei ări, nu există nici o colaborare 
transfrontieră a managementului sistemelor de sănătate na ională pentru a dezvolta interven ii 
eficiente, comune i unitare pentru promovarea sănătă ii publice si scăderea costurilor aferente BC.  
 
Problemele regionale adresate de CHRONEX-RD 
 
Problema economica - Povara bolilor cronice este resim ita în mod dispropor ional de către 
persoanele dezavantajate. De i descoperirile tiin ifice au condus la cre terea exponen ială a 
numărului i complexită ii preven iei, diagnosticului, monitorizării i tehnicilor de tratament pentru 
BC, răspândirea îngrijirilor ce utilizează tehnologii avansate a accentuat inegalită ile sociale în 
starea de sănătate al pacien ilor cu BC. Aceasta se întâmplă deoarece costurile mari ale acestor 
tehnologii au făcut ca acestea sa fie accesibile în principal persoanelor din spectrul social superior. 
Proiectul nostru are poten ialul de a reduce inegalită ile sociale din sănătate deoarece serviciile de 
îngrijire multidisciplinară integrată a BC reduce costurile îngrijirilor medicale (reducerea numărului 
de erori medicale, reducerea redundan elor etc.) i astfel, măre te accesul la îngrijiri medicale 
pentru persoanele dezavantajate din punct de vedere social. 

 
Problema sociala - Bolile cronice impun o povară economică semnificativă, generând pierderea 
capacită ii de muncă cu diferite grade de severitate având un impact direct asupra for ei de muncă i 
a pie ei muncii. Timpul pierdut pentru tratament i îngrijirile afec iunilor cronice reprezintă o 
pierdere economică netă pentru pacien i, precum i timp ce ar fi trebuit alocat altor activită i 
(pierdere relativă) pentru profesioni tii din sănătate. În plus, tratamentul i îngrijirea BC atrag 
costuri semnificative în sistemul de sănătate. Societă ile împovărate de niveluri ridicate ale 
morbidită ii i mortalită ii sunt mai pu in atractive pentru investi iile străine directe, având o 
competitivitate economică relativ scăzută. Proiectul nostru ar putea reduce povara economică a BC 
deoarece creează premisele cercetării medicale eficiente din punct de vedere al costurilor i 
sănătă ii. Odată stabilit CHRONEX-RD ar putea produce o dezvoltare economică prin promovarea: 
- Intervențiilor medicale cost-eficiente având ca intă pacien ii bolnavi cronic. Exista dovezi care 
arată că îngrijirile medicale i cercetările multidisciplinare integrate produc câ tiguri economice 
directe: o sănătate îmbunătă ită în special în timpul anilor productivi, costuri reduse pentru 
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diagnosticare, tratarea i recuperarea în urma bolilor i productivită ii i a îmbunătă irilor proceselor 
de îngrijire. Există de asemenea, câ tiguri economice indirecte prin: mai pu ine pierderi de 
produc ie datorită unei for e de muncă mai sănătoase, cre tere economică i o bază de cuno tin e 
extinsă. De asemenea, CHRONEX-RD va evita redundan ele între ări, reducând costurile în timp 
ce toate ările implicate in proiect beneficiază în mod egal. 
- Experienței profesioniștilor din domeniile sănătății și cercetării, care va cre te competitivitatea 
economică a sectoarelor sanitar i al cercetării prin asigurarea unui cadru pentru atragerea 
fondurilor în domeniul cercetării i dezvoltării. Astfel, CHRONEX-RD va crea noi slujbe în 
domeniul cercetării i va atrage o for ă de muncă înalt calificată, care la rândul ei, va promova 
serviciile corespunzătoare precum i investi iile private. 
- Competitivitatea instituțională ridicată prin ob inerea i implementarea unui sistem de 
management a calită ii pentru îngrijirile cronice care va deveni un centru puternic atât pentru 
activită ile economice de elaborare i transformare (recrutarea i men inerea cercetătorilor, 
absorbirea fondurilor de cercetare, industria farmaceutică, serviciile medicale private etc.). În plus, 
pe lângă impactul direct pe aceste trei niveluri, proiectul va genera informa iile i con tientizarea la 
nivelul sistemului care va genera la rândul său schimbări ale paradigmelor de alocare a resurselor de 
către autorită ile publice (politici financiare adaptate la schimbările generate). 
 
Problema decalajului dintreă cunoștințeă siă practic  - Există numeroase decalaje în regiune in 
compara ie cu Europa de Vest în ce prive te îngrijirile medicale din acest domeniu complex. 
Nivelurile de finan are scăzute (atât în domeniul public cât i în cel privat) privind cercetarea, 
dezvoltarea i inovarea in domeniul BC au un impact negativ direct asupra cercetării existente i 
dezvoltării infrastructurii din România, Ucraina i Moldova. Regiunea a rămas în urmă din punct de 
vedere al capacită ilor tehnologice i tiin ifice, în timp ce for a de muncă din domeniul cercetării 
este redusă i îmbătrânită. Acest lucru conduce la o performan ă scăzută a activită ilor de cercetare 
i dezvoltare. În plus, finan area redusă din domeniul cercetării a împiedicat accesul întreprinderilor 

farmaceutice pe pia a de cercetare i dezvoltare a regiunii i oportunită ile de transfer a tehnologiei 
pentru noi dezvoltări tehnologice. 

În ciuda expertizei disponibile, activită ile de cercetare din domeniu nu prezintă sinergie şi 
coordonare. Nu există un sistem regulator al procedurilor, standardelor i bunelor practici în 
domeniu în nici una dintre cele trei ări implicate. Cercetările sunt împră tiate în institu ii mici care 
au doar nu impact local sau rezultate redundante, în timp ce transferul de cuno tin e i transferul 
către practica clinică este ineficient datorită lipsei de rela ionare cu institu iile de cercetare. Astfel, 
practica medicală nu este adaptată la provocările i cuno tin ele actuale din domeniul BC, creându-
se astfel, un decalajămajoră întreă cunoștințe și practic .ăAcest proiect are scopul de a elimina  
decalaj dintre cunoștințe și practic ă prin implementarea unui model de cercetare comunitară 
prezentat mai jos.. 
 
 
IMPACTUL CHRONEX-RDăÎNăZONAăTRANSFRONTALIER  
 

CHRONEX-RD are scopul de a îmbunătă ii in mod sustenabil performan a economică a 
regiunii de frontieră dintre Romania, Moldova si Ucraina. CHRONEX-RD va contribui la 
diversificarea plajeiă deă activit țiă în domeniul sănătă ii publice prin stimularea cooperării 
transna ionale între institu ii cheie implicate in cercetare i dezvoltare, institu ii academice cu 
experien ă în educa ia si practica medicală din domeniul bolilor cronice. Acest lucru va avea un 
impact pozitiv si asupra altor sectoare economice (pia a de muncă, industria farmaceutică, servicii 
etc.). În plus, implementarea acestui proiect este structurată în mod ideal cu scopul de a îmbun t țiă
competitivitatea sectoarelor men ionate mai sus, i astfel, competitivitatea economiei regionale. În 
acest fel, proiectul promovează inactivitatea si creativitatea cercetării i dezvoltării în domeniul 
medical i al sănătă ii publice cu scopul de a transformaăzonaătransfrontalieraăîntr-un punct de 
atracțieăpentruăinvestițiileăstr ineădirecteădinăindustriaătehnologieiăfarmaceuticeășiămedicale. 
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Realizarea obiectivelor generale i specifice ale acestui proiect va genera dezvoltarea socială 
i economică a zonei de frontieră. CHRONEX-RD va îmbun t țiă serviciileă deă s n tateă prin 

translarea in practica medicala a rezultatelor cercetării, dezvoltarea unei rețeleă deă cercetareă
conectate la sistemele deăeducațieă i sistemele sanitare din cele 3 tari precum i implicarea in 
acest proces a industriilor tehnologiiloră medicaleă șiă farmaceutice.ă CHRONEX-RD va 
interconectaăsinergicăresurseleăregionaleădeăcercetareășiă îngrijireăaăbolilorăcroniceăprin unirea 
institu iilor clinice si de cercetare într-o re ea multidisciplinară încorporată în comunitatea 
transfrontalieră. Astfel, CHRONEX-RD va antrena în egală măsură persoane din for a de muncă 
activă existentă, precum i persoane care intră pe pia a muncii. Se voră creaă noiă slujbeă înămodă
direct prin intermediul activită ilor proiectate i înămodăindirectăprin dezvoltarea unui nucleu de 
formare profesionala in cadrul re elei. A adar, pia a muncii va fi extinsă prin atragerea fondurilor 
private din industria farmaceutica si a tehnologiilor medicale, precum i fondurile publice sub forma 
granturilor guvernamentale atrase in regiune ca urmare a experien ei acumulate din activită ile de 
cercetare. Industria farmaceutică i companiile străine private vor beneficia de o bază de recrutare 
amplă i consolidată pentru studiile clinice, rezultate tiin ifice solide rapid implementabile practică. 
In schimb institu iile de cercetare din zona transfrontaliera î i vor dezvolta capacitatea de a atrage 
fonduri de cercetare. 

 
Impactul sectorial al CHRONEX-RD in zona transfrontaliera: 

  Îmbunătă irea calită ii serviciilor medicale în regiune i un mai bun acces la servicii 
medicale avansate datorita promovării îngrijirilor medicale integrate multidisciplinar precum 
i prin consolidarea experien ei în cercetarea biomedicală. Astfel, popula ia din zona 

transfrontaliera î i va îmbunătă i starea de sănătate i va cre te capacitatea for ei de muncă. 
Acest lucru va promova cre terea economică prin recuperarea capacită ii de muncă prin 
reabilitarea pacien ilor cu boli cronice sau prevenirea pierderii capacită ii de muncă prin 
interven ii de promovarea sănătă ii. 

 Dezvoltarea managementului institu ional prin consolidarea capacită ii va cre te capacitatea 
de atragere a fondurilor interna ionale printr-o mai bună experien ă în accesarea schemelor 
de finan are complexe. Conform Organiza iei Mondiale a Sănătă ii (WHO), integrarea 
capacită ilor institu ionale privind bolile cronice are drept rezultat costuri de sănătate mai 
mici.  

 Îmbunătă irea eficien ei activită ilor de cercetare – o bază puternică pentru cercetare i 
educa ie pentru universită ile medicale va oferi oportunită i de formare regională mai bune 
pentru popula ia tânără. 

 Eforturile ce cercetare sinergice ce folosesc abordările multidisciplinare vor conduce la o 
productivitate tiin ifică îmbunătă ită i vor avea rezultate cotate i competitive. 

 Cre terea competitivită ii economice regionale prin implementarea re elelor generatoare de 
performan ă ce folosesc o for a de muncă calificată i cresc cererea serviciilor 
corespunzătoare. 

 Externalizări pozitive prin crearea unui mediu fertil pentru dezvoltarea industriilor 
tehnologice farmaceutice i medicale, precum i servicii medicale private. 

 Promovarea diversită ii culturale prin schimburile educa ionale i de cercetare frontalieră pot 
duce la diseminarea bunelor practici medicale şi atitudinilor publice privind bolile cronice. 

 Crearea unui model de succes pentru dezvoltarea altor ări din zonă (în fostele teritorii 
sovietice) 

 
Potențarea politicilor publice din zona transfrontaliera 
 

In Romania, CHRONEX-RD sprijină principala prioritate a Planului Na ional de Dezvoltare 
2007-2013 a competitivită ii economice ridicate i a dezvoltării economiei bazate pe cuno tin e i 
sănătate, ca parte a unui interes mai mare privind resursele umane. Proiectul propune dezvoltarea 
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unei infrastructuri de cercetare care să promoveze intele ării de a dezvolta societatea cunoa terii  i 
sa aloce până la 2ș din PIB pentru programe de cercetare, conform informa iilor prezentate de  
Planul Na ional de Cercetare şi Dezvoltare. La nivel regional, Strategia de Dezvoltare a Regiunii de 
Nord-Est este centrată pe „dezvoltarea infrastructurii de cercetare, transferul de tehnologie i 
societatea informa ională”. În plus, acest proiect contribuie la „Adaptarea resurselor umane la pia a 
de muncă” conform informa iilor prezentate în această strategie. În ceea ce prive te politica de 
sănătate, acest proiect are scopul de a alătura capacită ile regionale, ceea ce este în concordan a cu 
politica de descentralizare a sistemului de sănătate conform informa iilor prezentate de Legea 
95/2006 privind Reforma în Domeniul Sănătă ii: entită ile responsabile în domeniul sănătă ii 
publice se pot asocia în mod liber în conformitate cu serviciile oferite de popula ie. 
 

In Republica Moldova, CHRONEX-RD sprijină priorită ile Codului cu privire la tiin ă i 
Inovare care stipulează în art. 56 i 57 promovarea dezvoltării sociale i economice prin simularea 
i valorizarea poten ialului tiin ific; „integrarea cercetării şi inovării în dezvoltarea economică şi 

socială”; „consolidarea interac iunii dintre tiin ă i educa ie”; „adaptarea tiin ei i inovării la 
nevoile societă ii”; „promovarea parteneriatelor între tiin ă, educa ie, fabricare şi finan e”. Acest 
proiect are drept scop acelea i zone prezentate în Politica Na ională în Domeniul Sănătă ii din 
Republica Moldova, care vizează controlul BC prin consolidarea capacită ilor sistemului de sănătate 
pentru depistare precoce, tratament i monitorizare adecvată. Îmbunătă irea sistemului de sănătate 
se axează pe managementul resurselor umane i utilizarea unei educa ii medicale continue post-
universitare, conform propunerilor proiectului. BC sunt inte strategice pentru un sistem de sănătate 
eficient, deoarece implementarea sistemelor de management a calită ii în sistemul medical este 
echivalent cu realizarea acestui obiectiv. 
 

In Ucraina, acest proiect are ca scop realizarea nevoilor de dezvoltare a sistemului de 
sănătate în Ucraina, proces de reformă a sistemului de sănătate, în timp ce ONMedU este un actor 
cheie în această reformă. Programul „Sănătatea Na iunii” a Ministerului Sănătă ii are drept 
prioritate reorganizarea Sistemului Primar al Sănătă ii precum i estimarea i planificarea eficientă a 
formării speciali tilor medicali. Propunerile proiectul nostru promovează strategiile de dezvoltare 
ale Ucrainei i ONMedU implementate de guvernul Ucrainei: Crearea unui Centru de Sănătate 
Primară  Programul de Reformă Economică pentru 2010-2014, „Plan pentru implementarea 
reformei pentru sprijinul medical”, „Experiment în regiunile pilot”. Legile de Bază ale Ucrainei 
privind sănătatea publică de a îmbunătă i sistemul de sănătate. 
 
Impactul CHRONEX-RDăasupraăuniversit țilorăpartenere 
 

CHRONEX-RD ini iat de Universitatea de Medicina si Farmacie Grigore T Popa va fi 
conectat cu infrastructura de cercetare i programele acestei institu ii. Împreună cu Centrul de 
CercetareăBiomedical ăși CentrulădeăEtic ăși Politici de S n tate, CHRONEX-RD va constitui 
un pol al competitivită ii în sistemul sanitar fiind perfect pozi ionat pentru a aduce atât beneficii 
tiin ifice si economice cat i o cre tere a vizibilită ii universită ii in plan interna ional. În plus, 

re eaua de institu ii academice cu expertiză în cercetarea BC va furniza o platformă puternică de 
interac iune cu serviciile private din sectorul sanitar, precum i cu întreprinderile farmaceutice. Cei 
mai importan i producători de medicamente din zona transfrontaliera sunt localiza i în Ia i i 
Odessa. inând cont de capacitatea cercetării multidisciplinare i de calitatea resurselor umane 
implicate, precum i mediul optim i infrastructura substan iala, acest proiect are toate premisele de 
a ob ine i implementa cele mai înalte standarde de excelen ă în domeniul cercetării din regiune i 
de a deveni un jucător cheie în cercetarea interna ională.  
 
Impactul CHRONEX-RDăasupraăgrupurilorățintaăsiăbeneficiarilorăfinali 
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Proiectul va crea oportunită i semnificative pentru cercetătorii si personalul medical din 
regiunea transfrontaliera: 

 
30 Cercet toriă(10 pentru fiecare regiune/ora  – Ia i, Chi inău, Odessa) vor lucra direct in proiecte 
de cercetare avansată coordonate de nucleulă deă cercetareă biomedical  CHRONEX-RD. 
Componenta educa ionala a re elei va implementa programe de formare specifice ce implică atât 
prelegeri, cât i practica de formare pentru cercetarea avansată i managementul activită ilor de 
cercetare i dezvoltare. Criterii de selectare: Pentru toate cele trei ări, standardele locale de 
excelentă în domeniul cercetării (productivitate tiin ifică, diplomă de masterat ca i cerin e minime, 
angajamentul de a cerceta etc.). Fiecare universitate va avea propriul sistem de selec ie. 
60 de medici de familie (20 de praxis-uri în fiecare regiune) – vor beneficia de formare în 
domeniul managementului cercetării in medicina primara si comunitara. Ace tia vor constitui 
nucleul de cercetare in medicina primara și comunitara a rețelei. Aceste praxis-uri vor beneficia 
de asemenea de implementarea sistemului de management al calită ii pentru îngrijirea BC. În plus, 
15 persoane (din aceste 60) – vor fi educa i pentru a deveni formatori în managementul cercetării, 
managementul bolilor cronice i asigurarea calită ii în practică i cercetare in medicina primara si 
comunitara. Criterii de selectare: Rol marcant în practica medicală (performan ă clinică, 
infrastructură i echipament), angajamentul de a cerceta, experien ă în domeniul cercetării i un 
nivel de expertiză în boli cronice. După caz, va fi promovata o distribuire geografică adecvată a 
acestor praxis-uri pentru a creste nivelul de generalizare la nivel popula ional a datelor de cercetare 
din proiectele in care ace tia vor fi implica i in viitor.  
300ădeăprofesioniștiă inăs n tate (doctoriă înădiferiteăetapeădeăformareăsauăpractic ă (rezidenți,ă
specialiști),ă doctoranziă înă științele medicale) vor beneficia de formare în domeniul 
managementului bolilor cronice . Criterii de selectare: Implicare profesională în îngrijirea BC, 
aptitudini multidisciplinare, angajament spre practica medicala integrata, disponibilitatea de a 
călători i timp pentru formare. 
 
Beneficiari finali (1). Pacien i cu boli cronice în grija profesioniştilor medicali din grupurile intă; 
(2) Tehnologia sănătă ii şi întreprinderilor farmaceutice; (3) Specialişti în sănătatea publică şi 
factori de decizie politică din regiune; (4) Manageri în domeniul sănătă ii (în calitate de utilizatori 
finali în cadrul sistemului de management al calită ii) 

b) nevoi şi constrângeri ale fiecărui grup intă şi beneficiari finali 
Cercetători (inclusiv cei din re eaua de cercetare comunitară) Nevoi: Formare Profesională în 
domeniul cercetării – Stimularea şi un mediu fertil; Acces la bursele de cercetare; Parteneriate în 
domeniul cercetării; Mobilitate pentru cercetare; cooperare multidisciplinară; Acceptarea cercetării 
la nivelul comunită ii; Sistemul de management al calită ii. Constrângeri: Personal restrâns şi 
oportunită i de dezvoltare a carierei; Lipsa unui infrastructuri de cercetare (în special pentru 
Moldova şi Ucraina); Acces deficitar la fondurile de cercetare datorită lipsei de expertiza; cooperare 
de frontieră deficitară; Lipsa unui infrastructuri de cercetare cu centrare multiplă şi interna ională; 
Lipsa cercetării integrate biomedicale, clinice şi în domeniul sănătă ii publice; Cercetarea actuală şi 
sistemul de sănătate nu sunt încorporate în comunitate; 
Nevoile specialiștilor în domeniul sănătății: Formare profesională - ; Existen a unei infrastructuri 
adecvate; Furnizarea unor servicii de calitate în domeniul sănătă ii (o încărcătură semnificativa 
asupra activită ii medicilor specialişti obişnui i); Individualizarea îngrijirilor în func ie de nevoile 
pacientului; Servicii bazate pe probe ştiin ifice şi cooperare între medici cu scopul de a îmbunătă i 
îngrijirea pacien ilor cu boli cronice. Constrângeri: Management neadecvat al îngrijirilor 
pacien ilor cu boli cronice – Sistemul actual este proiectat în principal pentru îngrijiri acute nu 
cronice; Lipsa unor parteneriate formale în domeniul sănătă ii din perspectivă multidisciplinară; 
Sistemul actual se bazează pe abordări „universale”; îngrijire integrată multidisciplinară deficitară. 
Pentru beneficiari finali Pacienți: Nevoi: Îmbunătă irea calită ii vie ii. Îmbunătă irea capacită ii de 
muncă – Constrângeri: >50ș dintre pacien ii cu boli cronice nu primesc îngrijirile de care au 
nevoie; Lipsa accesului la îngrijire coordonată multidisciplinar. 
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Întreprinderi şi industrie: Nevoi: Accesul la baza de cercetare, accesul la fondul comun de 
cercetare a pacien ilor, o înaltă calitate a rezultatelor de cercetare.  Constrângeri: Lipsa accesului la 
setări de cercetare cu sisteme de respectare a procedurilor şi reglementărilor şi de asigurare a 
calită ii. Factori de decizie politică şi specialişti în domeniul sănătății publice: Nevoi: Probe 
Ştiin ifice bazate pe politici medicale; capacitate ridicată de a proiecta politici privind serviciile de 
sănătate în conformitate cu nevoile pacien ilor - Constrângeri: Lipsa infrastructurii de a conduce o 
cercetare în sănătă ii publice de frontieră; cercetare privind serviciile de sănătate regională 
deficitară. Manageri în domeniul sănătății: Nevoi: Management bazat pe probe şi bune practici 
manageriale - Constrângeri: Lipsa unui sistem de management al calită ii. 
Conform informa iilor din sec iunea 1.3, acest proiect va integra într-un mod sinergic cercetători, 
regiuni, institu ii, infrastructură, expertiză multidisciplinară şi niveluri de ac iune (cercetare, 
practică clinică şi educare). Prin implicarea tuturor componentelor unei re ele cuprinzătoare într-o 
zonă de ştiin e medicale de asemenea rela ionată cu interven ia în sistemul de sănătate, acest proiect 
va elimina decalajul dintre cunoştin e şi practică în managementul bolilor cronice şi astfel, va 
elimina constrângerile men ionate mai sus. 

c) procesul de participare ce asigură participarea grupurilor intă şi a beneficiarilor finali 
Acest proiect va creşte motiva ia cercetătorilor prin deschiderea unor noi oportunită i profesionale. 
În plus, angajamentul grupurilor intă de a participa la activită ile proiectului va fi promovat prin 
implicarea corpurilor profesionale şi a asocia iilor în structura consor iului şi în selectarea 
grupurilor intă. În plus,  acest proiect se va focaliza în special pe angajamentul comunitar în mai 
multe modalită i. În primul rând, asocia iile vor fi invitate să participe la consor iu. În al doilea rând, 
proiectul va organiza forumuri care vor reuni asocia ii ale pacien ilor, tehnologia sănătă ii şi 
întreprinderile farmaceutice, factorii de decizie politică şi reprezentan ii universitari cu scopul de a 
identifica interven iile ştiin ifice, medicale şi politice centrate pe nevoile mediale ale pacien ilor şi 
ale comunită ii. Se vor aplica tehnici speciale de consolidare a echipelor şi de angajare a 
comunită ii. În al treilea rând, acest proiect va stabili canale de comunicare şi politici de comunicare 
în cadrul tuturor institu iilor din re ea. Se vor folosi tehnici specifice de angajare a comunită ii. 
 


