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În prezent, în majoritatea țărilor dezvoltate, una din opt femei este supusă riscului 

de a fi diagnosticată cu cancer de sân pe durata vieții. Creșterea sprijinului pentru 
depistarea timpurie, pentru tratamente mai eficiente și pentru o mai bună îngrijire 

paliativă au fost subiectele principale ale Lunii sensibilizării cu privire la cancerul de 
sân, acțiune desfășurată în luna octombrie a acestui an. Un domeniu de cercetare 

promițător care a fost abordat într-o serie de proiecte de cercetare finanțate de UE 

este medicina personalizată - adaptarea tratamentului la circumstanțele și la 
condițiile specifice unui pacient.  
 

Din laborator în clinică 
 

Proiectul TRANSBIG, finanțat de UE, a 

realizat o legătură mai strânsă între 
activitatea de laborator și tratament prin 

intermediul cercetării translaționale, a 
declarat Fatima Cardoso, directoarea 

științifică a Centrului Clinic 
Champalimaud din Lisabona, Portugalia: 

„TRANSBIG a contribuit la reducerea 
fragmentării cercetării translaționale în 
domeniul cancerului de sân prin 
intensificarea relațiilor dintre cercetătorii 
europeni de vârf în domeniu. El a 
condus, de asemenea, la lansarea cu 
succes a ceea ce se consideră a fi unul 
dintre cele mai inovatoare trialuri în domeniul cancerului de sân din ultimul 
deceniu.” 
 

Rezultatele trialului, cunoscut sub acronimul MINDACT, vor fi disponibile în 2015. În 
cadrul trialului se investighează dacă analiza genomică poate ajuta medicii să ia 

decizii mai corecte cu privire la posibilitatea ca pacienții să nu mai fie supuși 
chimioterapiei ulterioare intervențiilor chirurgicale pentru cancer de sân. 
 

Trialurile clinice au demonstrat că chimioterapia, deși este eficace, poate conduce la 

cancere secundare, la afecțiuni ale cordului, la menopauză precoce și la funcții 
cognitive diminuate. Toate acestea în condițiile în care se estimează că o proporție 

substanțială de pacienți cu cancer de sân în stadiu timpuriu sunt supratratați, 

afirmă Fatima Cardoso. MINDACT poate însemna evitarea chimioterapiei în cazul a 
10 - 20% dintre pacienți. 
 

În MINDACT au fost înscrise peste 6.600 de femei din 9 țări, studiul fiind condus de 

Organizația Europeană pentru Cercetarea și Tratamentul Cancerului (European 
Organisation for the Research and Treatment of Cancer – EORTC) și conceput în 
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în colaborare cu Grupul Internațional pentru Cercetarea Cancerului de Sân (Breast International Group - BIG), 

coordonatorul proiectului TRANSBIG.  
 

„Sute de mii de femei pot beneficia de pe urma transpunerii descoperirilor majore ale cercetării în tratamente vizând 
cancerul de sân, prin care se salvează vieți”, a declarat comisarul UE pentru cercetare, inovare și știință, Máire 

Geoghegan-Quinn. „Cercetarea în domeniul cancerului a fost o prioritate pentru finanțarea activităților de cercetare 
din fonduri UE. În perioada 2007 - 2013, aproximativ 1,4 miliarde de euro au fost alocate cercetării translaționale în 
domeniul cancerului. Vom continua în această direcție în cadrul programului Orizont 2020, accelerând transferul de 
cunoștințe de bază pentru a îmbunătăți diagnosticarea timpurie, precum și metodele de profilaxie și de tratament.”   
 

Alte proiecte UE de cercetare în domeniul cancerului de sân includ EPIC, în cadrul căruia s-a studiat modul în care 

modificările regimului alimentar ar putea să prevină cancerul de sân. Proiectele CareMore și CTCTRAP urmăresc 
obținerea de informații privind celulele tumorale circulante și ADN-ul din sânge, pentru a ghida diagnosticarea 

timpurie și tratamentul femeilor cu cancer de sân metastatic. Totodată, ASSURE urmărește să identifice metodele de 

ajustare a screeningului cancerului de sân la necesitățile individuale și să dezvolte alternative la mamografie - 
metodă inadecvată pentru depistarea cancerului la femeile cu sâni denși. 
 

În cadrul unui alt proiect, RATHER, se urmărește identificarea unor noi tratamente și a unor tehnici de diagnosticare 

individualizate pentru femeile cu cancer de sân triplu-negativ și lobular invaziv. Aceste cancere sunt dificil de tratat, 
pentru ele neexistând în prezent tratamente țintite. În final, în cadrul proiectului MERIT se urmărește dezvoltarea 

unei metode de tratament a cancerului de sân triplu-negativ cu vaccinuri ARN individualizate, care sunt unice pentru 
fiecare pacient.  
 

Cancerul de sân continuă să fie cel mai frecvent tip de cancer pe plan mondial, determinând decesul mai multor 

femei decât orice alt tip de cancer. În UE, în 2012, un număr record de femei, 364.449, au fost diagnosticate cu 
această boală. UE a investit 160 de milioane de euro în cercetarea cancerului de sân din 2007 până în 2013, iar 

sprijinul va continua prin intermediul programului Orizont 2020, noul program de cercetare și inovare pentru 

perioada 2014 - 2020, lansat la data de 1 ianuarie 2014 de Uniunea Europeană. În cursul următorilor șapte ani, 
aproape 80 de miliarde de euro vor fi investite în proiecte de cercetare și inovare, pentru a sprijini competitivitatea 

economică a Europei și pentru a extinde frontierele cunoașterii umane. Bugetul UE pentru cercetare este dedicat în 
principal îmbunătățirii vieții cotidiene în domenii precum sănătatea, mediul, transporturile, alimentele și energia.  

 

Sursa: www.ec.europa.eu 
 

 
Instrumente de politică europeană și oportunități de finanțare 

pentru investiția în copii  
 

 

În contextul unui seminar, desfășurat în București în data de 20 octombrie, pentru implementarea Recomandării 
Comisiei „Investiții în copii - ruperea cercului vicios al defavorizării”, Comisia Europeană a invitat reprezentanți ai 

autorităților centrale și locale și ai societății civile pentru a discuta instrumentele de politică națională și europeană și 
oportunitățile de finanțare în copii și familiile acestora pe perioada 2014 - 2020. 
 

În România, copiii și familiile acestora au fost afectate în mod deosebit 

de criză, iar aproximativ 49% dintre copii se confruntă cu riscul de 
sărăcie și excluziune socială. Această cifră se situează mult deasupra 

mediei europene. Copiii din familii monoparentale, familiile fără serviciu 

și cei proveniți din familiile roma sunt mai expuși acestor riscuri. 
 

Recomandarea Comisiei „Investiții în copii - ruperea cercului vicios al 
defavorizării” adoptată în 2013 (ca parte a Pachetului de Investiții 

Sociale) subliniază faptul că investiția în copii este nu numai corectă, dar 
constituie și o abordare eficientă din punct de vedere al costurilor care 

contribuie la dezvoltare și creștere economică pe termen lung. În 
contextul Europa 2020, strategia de creștere a Uniunii Europene, 

Comisia Europeană și Consiliul European au solicitat României creșterea investiției în copii și familiile acestora.  
 

Seminarul a evidențiat principalele instrumente financiare care pot susține România în implementarea acestor 
reforme și a prezentat proiecte finanțate din fonduri structurale din perioda 2007 - 2013. Seminarul a oferit 

http://www.ratherproject.com/
http://merit-consortium.eu/
http://www.ec.europa.eu


  

 

autorităților de management și potențialilor beneficiari un spațiu în care să discute despre lecțiile din trecut și 
recomandări pentru a merge mai departe în noua perioadă de programare 2014 - 2020. Cu o finanțare totală de 

4.774 milioane de euro (din care 20% alocate incluziunii sociale), Fondul Social European (FSE) poate suține mai 

multe servicii de îngrijire și educație preșcolară și de mult mai bună calitate. Recent adoptatul Fond European pentru 
Susținerea celor mai Defavorizați (FEAD) poate, printre altele, aborda lipsurile materiale severe cu care se confruntă 

copiii și poate completa acțiunile din FSE. Alocarea financiară a României în cadrul FEAD este de 441 milioane de 
euro. suține mai multe servicii de îngrijire și educație preșcolară și de mult mai bună calitate. Recent adoptatul Fond 

European pentru Susținerea celor mai Defavorizați (FEAD) poate, printre altele, aborda lipsurile materiale severe cu 
care se confruntă copiii și poate completa acțiunile din FSE. Alocarea financiară a României în cadrul FEAD este de 

441 milioane de euro. 

 
Sursa: www.ec.europa.eu  
 
 

Uniunea Europeană impulsionează cercetarea bolii Ebola  
prin alocarea a 24,4 milioane de euro  

 

Comisia Europeană a anunțat alocarea din bugetul UE pentru cercetare a 24,4 
milioane de euro destinate urgent necesarelor cercetări în domeniul bolii 

cauzate de virusul Ebola. Finanțarea va fi direcționată către cinci proiecte, de 

la testarea unui potențial vaccin în cadrul unui trial clinic de mare amploare, la 
testarea unor compuși existenți și noi în tratamentul bolii Ebola. Fondurile 

provenite din programul Orizont 2020, programul UE pentru cercetare și 
inovare, vor fi puse la dispoziție prin intermediul unei proceduri accelerate, 

pentru ca cercetările să înceapă cât mai curând posibil. De asemenea, Comisia 

colaborează cu industria de profil în ceea ce privește crearea de noi vaccinuri, 
medicamente și mijloace de diagnostic vizând boala Ebola și alte febre 

hemoragice în cadrul Inițiativei privind medicamentele inovatoare. 
 

Președintele Comisiei Europene a declarat: „În ceea ce privește boala Ebola, suntem într-o cursă în care timpul se 
scurge în defavoarea noastră și trebuie să abordăm situația atât din perspectiva urgenței, cât și a soluționării ei pe 
termen lung. Prin urmare, am plăcerea să anunț că vor fi puse la dispoziție fonduri suplimentare în valoare de 24,4 
milioane de euro, care vor accelera câteva dintre cele mai promițătoare cercetări vizând crearea de vaccinuri și de 
tratamente."  
 

„În contextul în care Organizația Mondială a Sănătății reunește reprezentanți ai comunității internaționale astăzi în 
Geneva, unul dintre cele mai importante mesaje este acela că trebuie să intensificăm cercetările vizând boala Ebola” 

a declarat  Máire Geoghegan-Quinn, comisarul UE pentru cercetare, inovare și știință. „Aceste proiecte recrutează cei 
mai performanți cercetători din mediul academic și din industria de profil în lupta împotriva acestei boli letale.”  
 

Finanțarea va fi pusă la dispoziție în urma unor propuneri din partea unor echipe de cercetare din întreaga UE și din 

numeroase țări terțe, care au fost evaluate de către un grup independent de experți.  
 

Profesorul Peter Piot, directorul Facultății de Igienă și Medicină Tropicală din 

Londra (London School of Hygiene and Tropical Medicine), unul dintre 

descoperitorii virusului Ebola, a reacționat la anunțul finanțării: „Apreciez foarte 
mult acțiunea hotărâtă a Comisiei de a sprijini o serie de trialuri clinice și de studii 
vizând virusul Ebola ca parte a contribuției Europei de a pune capăt crizei cauzate 
de acest virus, care deja a pus capăt vieții unui număr atât de mare de persoane." 
 

De asemenea, Comisia a solicitat Parteneriatului Dintre Țări Europene și Țări în 

Curs de Dezvoltare Privind Trialurile Clinice (European and Developing Countries 

Clinical Trials Partnership - EDCTP) să includă în planul său de activitate epidemiile 
emergente care reprezintă motive de îngrijorare pentru Africa, incluzând-o pe cea 

cauzată de virusul Ebola. Acest fapt va permite EDCTP să finanțeze trialuri clinice 
în care se testează medicamente, vaccinuri și metode de diagnostic, în cadrul 

viitoarelor cereri de propuneri. 
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Anunțul a avut loc în contextul în care OMS a găzduit o reuniune la nivel înalt la Geneva, implicând comunitatea 

internațională și reprezentanți ai industriei de profil. În cadrul reuniunii au fost discutate accesul la vaccinurile care 
vor fi disponibile în viitorul apropiat, finanțarea campaniilor de vaccinare și de imunizare, precum și concepția, 

capacitatea de realizare și reglementarea trialurilor clinice și protecția juridică în cadrul acestora.  
 

Uniunea Europeană a jucat un rol activ încă de la începutul acestei crize. Comisia Europeană s-a angajat până în 
prezent să contribuie cu 180 de milioane de euro, sub formă de asistență umanitară și de ajutor pentru dezvoltare, 

pentru a ajuta țările afectate de această epidemie. Aceasta se realizează, de exemplu, prin furnizarea de asistență 
medicală imediată comunităților afectate și prin susținerea limitării răspândirii epidemiei prin diagnosticare rapidă și 

prin campanii de sensibilizare cu privire la boală. Pe lângă ajutorul financiar, UE contribuie, de asemenea, la 
combaterea epidemiei prin prezența unor experți la fața locului și prin coordonarea furnizării de materiale și a 

posibilelor evacuări. 
 

Comisia finanțează deja cercetarea bolii cauzate de virusul Ebola, în cadrul celui de - Al Șaptelea Program -Cadru al 

UE (PC7) pentru cercetare și dezvoltare, în următoarele domenii: crearea unor noi medicamente antivirale, 
conectarea laboratoarelor de înaltă securitate, tratamentul clinic al pacienților (în special în Europa) și găsirea unor 

soluții la problemele etice, administrative, de reglementare și logistice care încetinesc obținerea rapidă a unor 
rezultate relevante din activitățile de cercetare.  
 
Sursa: www.ec.europa.eu 

 

 

Sprijin de 39 de milioane de euro din partea UE pentru promovarea produselor agricole 
 
Comisia Europeană a aprobat 27 de programe destinate promovării 

produselor agricole în Uniunea Europeană și în țări terțe. Programele, 

care în marea lor majoritate au o durată de trei ani, sunt prevăzute cu 
un buget total de 77,4 milioane de euro, la care UE contribuie cu 39 de 

milioane de euro. Programele selectate vizează diverse categorii de 
produse, cum ar fi fructele și legumele proaspete și prelucrate, 

produsele lactate, produsele de calitate superioară (DOP, IGP, STG și 

produse ecologice), florile, carnea de calitate superioară și, de 
asemenea, în premieră, carnea de oaie.  
 

Fostul comisarul UE pentru agricultură Dacian Cioloș a declarat: „Mă 
bucur să confirm sprijinul nostru pentru aceste programe de promovare 
noi, care includ, pentru prima oară, carnea de oaie. Sper că aceste 
programe vor stimula consumul și vânzările în această perioadă dificilă. 
În ultimii 5 ani, UE a devenit un exportator net de produse 
agroalimentare, iar valoarea exporturilor a crescut mai rapid decât 
volumul, deoarece consumatorii din alte părți ale lumii apreciază 
tradițiile, standardele de calitate și gusturile Europei. Aceste noi măsuri ne vor spori și mai mult reputația.” 
 

În cadrul sistemului de informare și de promovare, în primul val de selecție de programe din 2014, serviciile Comisiei 

au primit, până la data de 15 iunie 2014, 43 de propuneri de programe care vizau atât piața internă, cât și țări terțe. 
După evaluare, 27 de programe au fost alese pentru cofinanțare, dintre care 21 vizează piața internă, iar 6 vizează 

țări terțe. Țările și regiunile terțe implicate sunt: America de Nord, America Latină, Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est, 
Japonia, Africa de Nord și Turcia. 
 

În plus, două dintre programele acceptate sunt așa-zise programe multinaționale, prezentate de organizații care sunt 

situate în state membre diferite și care derulează împreună o campanie de promovare. În contextul reformei politicii 
de promovare, în privința căreia s-a ajuns recent la un acord, campaniile de promovare de acest tip vor fi și mai 

puternic încurajate. 

 
Mai multe informații pe: www.ec.europa.eu  
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EVENIMENTE 
 
 

Activități în cadrul proiectului „Mediul de afaceri, promovare și dezvoltare sustenabilă” 
 
La nivelul Consiliului Județului Galați se află în curs de implementare proiectul „Mediul de afaceri, promovare și 

dezvoltare sustenabilă”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 
2007-2013. 
 

Pentru elaborarea și derularea acestui proiect, Consiliul Judeţului Galaţi a cooptat ca parteneri Camera de Comerţ, 

Industrie şi Agricultură Galaţi, Consiliul Raional Cahul, Agenţia pentru Cooperare Transfrontalieră şi Integrare 
Europeană, Cahul din Republica Moldova, Agenţia de Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană «Euroregiunea 

„Dunărea de Jos”», Izmail şi Fondul Regional pentru Susţinerea Antreprenoriatului în Regiunea Odesa din Ucraina. 
 

Proiectul are ca obiectiv general promovarea dezvoltării durabile a zonei de frontieră prin intensificarea relaţiilor de 

cooperare şi a schimbului de experienţă în domeniul economic. 
 

În cadrul proiectului sunt prevăzute mai multe activităţi, una dintre acestea vizând organizarea unei campanii 

itinerante în domeniul agro-food în regiunile partenere.  
 

Această campanie a avut ca scop promovarea schimbului de experienţă între reprezentanţii mediului de afaceri din 
regiunea vizată de proiect, respectiv judeţul Galaţi, raionul Cahul din Rep. Moldova şi regiunea Odesa din Ucraina. 

Astfel, oamenii de afaceri din cele trei regiuni au avut posibilitatea să-şi promoveze produsele şi serviciile şi să 

identifice dezvoltarea de noi oportunităţi de cooperare şi să găsească soluţii la probleme comune de afaceri. 
 

În cadrul acestei activităţi au fost organizate trei evenimente, după cum urmează: la Galaţi  în data de 19 octombrie 
2014, la Cahul în data de 21 octombrie 2014 şi Izmail, regiunea Odesa în data de 23 octombrie 2014. La expoziţii au 

participat agenţi economici din Galaţi, Cahul, Odesa şi Izmail care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agro-food. 
Aceştia şi-au prezentat produsele şi serviciile publicului larg precum şi altor firme interesate. 
 

La aceste evenimente au participat reprezentanți ai tuturor organizațiilor împlicate în proiect precum și autorităţi 

locale şi reprezentanţii structurilor de sprijin a fermierilor şi agenţilor economici din domeniul agro-alimentar.  
 

 

 

5 



  

 

CNVA e ZEN  
 

Elevii de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” au organizat în cadrul Zilelor Educaţiei Nonformale expoziţii, ateliere 

de poveşti, târg de carte, întâlniri cu specialişti din diverse domenii. 
 

Cea de-a doua ediţie a Zilelor Educaţiei Nonformale (ZEN) s-a desfăşurat pe 10 octombrie la CNVA, în calendar fiind 

incluse: 

• Galaţi. Love&Hate - Expoziţie PhotoVoice; 
• Atelierul de poveşti - Workshop de Storytelling & Live Painting; 

• Blind date with a book - Târg de carte „anonimă”; 
• TEAROOM - Ceainăria cu suflet (Eveniment caritabil); 

• ZEN_BOOKS - Biliotecă vie, (în colaborare Centrul Europe Direct). 
 

Ceainăria cu suflet - campanie umanitară 
 

Consiliului Şcolar al Elevilor coordonat de profesoara Daniela Nistor, 
au organizat în holul colegiului „Ceainăria cu suflet” şi „Blind Date 

with a Book”, două acţiuni prin intermediul cărora elevii îşi doresc să 
strângă bani pentru a ajuta 13 copii din Suceava, rămaşi orfani în 

urma unui accident rutier. Organizatorii vor vinde ceai cu diferite 

arome sau ciocolată caldă, dar şi cărţi împachetate frumos, pe 
ambalajul cărora au scris câteva indicaţii. „Am pornit de la ideea că 

de multe ori, nici coperta, nici titlul şi nici autorul nu îl ajută pe cititor 
să facă o alegere potrivită. Noi am încercat să fim cât mai sugestivi cu 

putinţă şi am înşirat pe ambalaj cât mai multe cuvinte care ar putea 

trezi în cumpărător o emoţie sau un fel de recunoaştere”, explică 
organizatorii. 
 

Biblioteca vie 
 

Oraganizatorii, în cadrul evenimentului „Biblioteca vie”,  au urmărit 

conștientizarea și motivarea elevilor cu privire la practicarea unor 
profesii/ocupații. Elevii participanți la eveniment au avut ocazia să 

lectureze „cărți vii”, în funcție de interesele lor. Cărțile vii au fost persoane din diverse medii (medici, profesori etc.) 
pe care elevii au încercat să le descopere.  
 
 

Ziua informării EURES  
 
Îndata de 23 octombrie 2014, un reprezentant al Centrului Europe Direct Galați a participat la Ziua informării EURES 
- „European mobility for a successful career” , în cadrul cărei a prezentat progamul ERASMUS+ al Comisiei Europene 
și a oferit celor prezenți materiale de informare. Evenimentul inițiat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de 

Muncă s-a adresat studenților și s-a desfășurat în aula „Virgil Madgearu” a Facultății de Științe Economice din Galați.  
 

Obiectivele acțiunii au fost: 
• oferirea de informații privind mobilitatea forței de muncă în Spațiul Economic European prin intermediul rețelei 

EURES și modalitățile practice de cautare a unui loc de muncă prin EURES; 

• diseminarea de informații despre serviciile oferite de rețelele europene de informare precum și proiectele destinate 
tinerilor de către Centrul Europe Direct Galați și Entreprise Europe Network  
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CONCURS 
  

Concurs destinat tinerilor europeni pentru a participa  
la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru pace 

 
UE a lansat un concurs de desen şi redactare destinat tinerilor între 8 şi 24 de ani, urmând ca cei patru câştigători să 

fie invitaţi la ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru pace la Oslo. Concursul este organizat în parteneriat 

cu Forumul European al Tineretului. Cei patru câştigători vor fi invitaţi de preşedinţii Consiliului European, Comisiei 
Europene şi Parlamentului European să facă parte din delegaţia oficială a UE care va merge la Oslo să ridice premiul 

de anul acesta. 
 

„Pacea, Europa, Viitorul: Ce înseamnă pentru tine pacea în Europa?” Această întrebare le este adresată tinerilor din 
UE şi din ţările aderente sau candidate, cu vârste cuprinse între 8 şi 24 de ani. Copiii cu vârsta între 8 şi 12 ani 

trebuie să îşi exprime ideile într-un desen, tinerii cu vârsta între 13 şi 24 de ani într-un text scurt de maximum 120 
de caractere, în oricare dintre cele 23 de limbi oficiale ale UE. 
 

Înscrierile la concurs se pot face până la 25 noiembrie, la miezul nopţii CET. Forumul European al Tineretului va 

face o preselecţie a celor mai bune candidaturi pentru fiecare categorie de vârstă (8-12, 13-17 şi 18-24). Un juriu va 
selecţiona trei dintre câştigătorii finali (câte unul din fiecare categorie de vârstă) care vor câştiga o călătorie la Oslo. 
 

Cele 16 candidaturi care au trecut de preselecţie din categoriile 8-24 vor fi, de asemenea, postate pe Facebook 

pentru a primi votul publicului. Candidatul cu cele mai multe voturi va fi invitat la Oslo. Acest câştigător va fi, de 
asemenea, invitat la Strasbourg pentru un eveniment special legat de premiul Nobel, pe 12 decembrie, şi la fel şi 

următorii 9 votaţi. 
 

Numele câştigătorilor vor fi anunţate în săptămâna care începe cu 3 decembrie. Câştigătorii vor participa la 

ceremonia oficială din 10 decembrie, precum şi la concertul din 11 decembrie dedicat Premiului Nobel pentru pace. 
 

Participanţii se pot înscrie la concurs şi pot transmite candidaturile lor pe site-ul internet: www.peaceuropefuture.eu    
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