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Acest proiect este finanțat 
de Uniunea Europeană

“Uniunea Europeană este formată din 27 de State Membre care au decis să își lege 
treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, într-o perioadă de extindere de 50 
de ani, au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în 
același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană 
se angajează să împărtășească realizările sale și valorile sale cu țările și popoarele de 
dincolo de granițele sale.”

CONFERINȚĂ MEDICALĂ TRANSFRONTALIERĂ,
ORGANIZATĂ DE CONSILIUL JUDEȚEAN GALAȚI

În perioada 8-9 decembrie 2022, s-a desfășurat conferința internațională medicală ”Aspecte particulare 
etiopatogenice, diagnostice și terapeutice la copii și tineri” organizată de Consiliul Județean Galați în cadrul 
proiectului „SĂNĂTATE ÎN MÂINI BUNE - spitale mai mari, îngrijire mai bună și cei mai buni doctori pentru 
populația din zona de graniță România – Republica Moldova”, 1HARD/4.1/24, proiect finanțat în cadrul 
Programului Operațional Comun România - Republica Moldova 2014-2020.

Lucrările conferinței au fost deschise de ș t domnul F  Pre edin ele Consiliului Județean Galați, Costel otea,
alături de partenerul din proiect, Consiliul Raional Hîncești, reprezentat de domnul Iurie Levinschi. De 
asemenea, l  rectorul Universității ”Dunărea de Jos”, conducerea Facultății de a eveniment au fost prezenți și
Medicină și Farmacie din Galați, precum și președintele Colegiului Medicilor Galați, parteneri la organizarea 
conferinței, lucrările c ei fiind e de N onferinț moderat prof. univ. dr. Aurel echita.

Evenimentul s-a bucurat de participarea a peste 150 de cadre medicale (medici specialiști, primari, medici de  
familie și rezidenți) din  Spitalul instituții sanitare din Galați, dar și cadre medicale implicate în proiect, respectiv,
Orășenesc Târgu Bujor și 15 cadre medicale de la Centrul de Sănătate Hîncești, Republica Moldova.

Conferința s-a bucurat de un real suces, temele abordate, precum: ”Monitorizarea pandemiei de Covid la 
copii, în județul Galați”, ”Capcane în diagnosticul meningitei acute la copil”, ”Traumatismele craniene și 
spinale la copii.  Diagnostic și management” etc., venind în sprijinul cadrelor medicale, prin noutăți în 
domeniul medical în ceea ce privește metodele și variantele de diagnostic și tratament ale copiilor și tinerilor, 
împărtășite de specialiști, medici și cadre didactice cu experiență din România și Republica Moldova.

Prin participarea la această conferință, medicii au primit câte un certificat cu 12 credite EMC și diplome de 
participare, din partea organizatorilor. 

Pentru informații suplimentare, persoana de contact este doamna Laura - Delia Angheluță, manager de 
proiect, director executiv al Direcției de Dezvoltare Regională, Consiliul Județean Galați, telefon: 0236-
302536, e-mail: ddr@cjgalati.ro.
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