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Fotografia lunii: 

 

Fotografia de copertă a paginii de Facebook @Inimipentru copii, care promovează proiectul ”100 de inimi 

pentru 100 de copiii” al UMF ”Gr.T.Popa” Iași 
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 #InvestEU:  Proiectul ”100 de inimi pentru 100 de copiii” al UMF ”Gr.T.Popa” 

Iași, exemplu concret că fondurile europene salvează, la propriu, vieți 

 

Reprezentanța Comisiei Europene în România, în colaborare cu Ministerul Sănătății și specialiști în 

cardiochirurgie pediatrică, a organizat pe 30 martie 2018, dezbaterea cu tema "#InvestEU – Sprijinul 

Uniunii Europene pentru sectorul medical din România".  

Uniunea Europeană continuă sprijinul reformei sistemului de sănătate din Romania cu proiecte 

concrete, în valoare totală de peste 320 milioane de euro (în perioada 2014-2020). 

În perioada anterioară (2007–2013) au fost susținute peste 600 de proiecte, între care și modulul 

practic „100 de inimi pentru 100 de copii”, parte a campaniei #InvestEU. 

 

„Proiectul "100 de inimi" salvează vieți, la 

propriu. Este o dovadă vie că fondurile 

Uniunii Europene, atunci când sunt folosite, 

când se întâlnesc cu entuziasm, cu hotărâre, 

cu dorință de muncă şi de a reuşi, pot să aibă 

un impact extraordinar asupra societăţii.  

La final autorităţile europene sunt interesate 

nu doar de cheltuirea fondurilor europene, ci 

şi de schimbarea pe care aceste fonduri o 

aduc”, a declarat Angela Cristea, șeful 

Reprezentanței Comisiei Europene în 

România.  Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania/home_ro 

Inițiat în 2015 de către Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa (UMF Iași), în colaborare 

cu Institutul de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. George I.M. Georgescu”, proiectul “Formarea specialiștilor 

în domeniul cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul îmbunătățirii calității vieții”, 

cu modulul practic „100 de inimi pentru 100 de copii”, a primit o finanțare europeană în valoare de 4,7 

milioane euro, pentru formarea unei echipe de medici români specializată în chirurgia pediatrică.  

În programul de formare au participat 75 de medici specialiști și pediatri și 160 de asistenți medicali. 

Majoritatea medicilor pregătiți în cadrul acestui program activează în sistemul public de sănătate.  

Aceștia au beneficiat de instruire alături de specialiști recunoscuți la nivel internațional și au efectuat 

stagii în centre de chirurgie cardiacă pediatrică din lume. 

„Acum, la Iași, sunt realizate operații și pe copii în vârstă de doar două săptămâni. Procesul de 

formare profesională a medicilor și asistenților din Iași a contribuit la reducerea mortalității copiilor cu 

malformații cardiace congenitale” subliniază Mihaela Tomaziu-Todosia, managerul proiectului. 

Cristian Grasu, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății, a declarat: „Ministerul Sănătății 

încearcă să fie placa turnantă pentru banii europeni și în acest sens facem eforturi importante și am găsit 

întotdeauna sprijinul Comisiei Europene. Proiectul „100 de inimi pentru 100 de copii” este o dovadă a 
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faptului că se poate face și în România foarte mult cu finanțare europeană și acest proiect nu este singurul. 

Doar cu un efort comun și o bună înțelegere, ne putem îndeplini toate obiectivele."  

 
Sursa foto: https://ec.europa.eu/romania/sites/romania/files/docs/mihaela_tomaziu_-_todosia_prezentare.pdf 

Iată ce scrie echipa de proiect pe site-ul http://www.inimipentrucopii.umfiasi.ro/, referitor la rezultate și ce se 

întâmplă acum: 

AM REUSIT? DA. CONTINUAM? CU SIGURANTA! 

Am finalizat cu succes un proiect pe cat de greu, pe atat de generos in satisfactii. "100 de inimi 

pentru 100 de copii" si-a atins cele doua obiective majore. In primul rand, vorbim astazi despre existenta, la 

Iasi, a unui nucleu de specialisti in cardiologie pediatrica si chirurgie cardiologica pediatrica instruit de 

unii dintre cei mai buni specialisti ai Europei. Putem investiga, diagnostica si trata astazi, la Iasi, un spectru 

larg de patologii din domeniul cardiologiei pediatrice, iar procesul de formare si transfer de expertiza si 

experienta continua permanent.  

Nu mai putin importante sunt rezultatele modulului practic al proiectului. Alaturi de echipa de 

formatori din centrele de specialitate din strainatate, medicii si asistentii medicali din cadrul proiectului au 

evaluat peste 200 de pacienti. Dintre acestia, 140 de copii au fost diagnosticati, iar 112 dintre ei au fost 

tratati (cateterism, ablatie sau interventie chirurgicala propriu-zisa), cu o rata de succes de 99.1%. 

Nu vorbim asadar despre un sfarsit de proiect, ci despre un inceput de drum. Acest website va 

ramane functional, la fel cum raman valabile datele de contact prin care puteti intra in legatura cu noi 

pentru a ne trimite dosarele medicale ale potentialilor pacienti din sfera patologiei MCC. 

 

#InvestEU - Planul de investiții pentru Europa (sau "Planul Juncker") se alătură sprijinului 

acordat de Uniunea Europeana prin fonduri nerambursabile, cu instrumente financiare menite să atragă 

investiții în sectoare strategice, de la infrastructură și cercetare, până la sănătate, transport, energie și 

economie circulară.  

Planul de investiții pentru Europa are trei piloni: Fondul european pentru investiții strategice (FEIS); 

Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH) și Portalul european pentru proiecte de 

investiții (PEPI). FEIS este pilonul central și susține în România proiecte în valoare totală de 357 de 

milioane de euro, care ar putea atrage investiții de 1,2 miliarde de euro. Este vorba de 8 proiecte mari de 

infrastructură și inovare, precum și 5 acorduri cu intermediari financiari pentru facilitarea accesului la 

creditare a peste 2.500 de IMM-uri românești.  

http://www.inimipentrucopii.umfiasi.ro/
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MEU Iași 2018: tinerii preocupați de viitorul lor în UE au simulat procesul decizional al 

instituțiilor europene 

 

Între 14 și 18 martie 2018 s-a desfășurat, sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în 

România, Model European Union Iași 2018, cea de-a doua ediție a unei inițiative unice în România ce 

simulează procesul decizional al instituțiilor europene. 

MEU Iași 2018 a reunit 75 de participanți din 8 țări, membre ale Uniunii Europene și nu numai. 

Aceștia au avut oportunitatea de a experimenta modul de funcționare și de a simula procesul decizional la 

nivelul Parlamentului, respectiv Consiliului Uniunii Europene, în cadrul unor dezbateri pe teme de 

actualitate de pe agenda europeană, respectiv înființarea Biroului Procurorului European și contractele 

privind tranzacționarea bunurilor pe piața unică digitală. 

  
 Tinerii au învățat despre cum funcționează Uniunea Europeană, ce înseamnă activitatea de dezbatere 

și legiferare a directivelor și regulamentelor adoptate de instituțiile UE, au dobândit sau și-au valorificat 

cunoștințele legate de procedurile instituțiilor europene, și-au îmbunătăți aptitudinile de dezbatere, negociere 

și argumentare în limba engleză și au avut prilejul de a constata cum deciziile UE au efecte asupra vieții de 

zi cu zi a cetățenilor. 

Retrospectiva evenimentului ne permite să afirmăm cu bucurie că acesta a fost un proiect de succes 

și o experiență de învățare complexă, în cadrul cărora participanții și-au valorizat și dezvoltat competențe 

multiple, îmbunătățindu-și, totodată, cunoștințele cu privire la instituțiile și politicile europene. Mai mult 

decât atât, feedback-ul pozitiv al participanților și partenerilor confirmă profesionalismul și calitatea 

proiectului, ne-a declarat Georgiana Crețu, co-organizatoare a MEU Iași 2018, împreună cu Bogdan-

Alezandru Petrescu, studenți ai Facultății de Drept de la Universitatea ”Al.I.Cuza” din Iași, sub coordonarea 

drd. Andreea Șerban, de la Departamentul de Drept privat al aceleiași facultăți. 

MEU Iași 2018 s-a bucurat de prezența unor invitați precum Cătălin Ivan (europarlamentar), conf. dr. 

Ioana Maria Costea (prodecan al Facultății de Drept din UAIC), Paul Matei (coordonator al Centrului de 

Informare Europe Direct Iași) și Bogdan Mureșan (expert în afaceri europene la Institului European din 
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România), în timpul training-urilor premergătoare dezbaterilor și a ceremoniei de final, invitați care au oferit 

participanților prelegeri motivante și un plus de valoare întregului eveniment. 

  

  

MEU Iași 2018 a fost organizat de către Asociația Studenților la Drept din cadrul Universității 

,,Alexandu Ioan Cuza” Iași (ASD-UAIC Iași),  sub Înaltul Patronaj al Reprezentanței Comisiei Europene în 

România, în parteneriat cu Universitatea ”Al.I. Cuza” din Iasi - Facultatea de Drept, BETA e.V. – Bringing 

Europeans Together Association, Institutul European din România, Institutul Francez Iași, Europe Direct – 

filiala Iași, Centrul de Studii Europene (CDE) din cadrul UAIC Iași și Biroul de Informare al Parlamentului 

European în România. 
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Europa ta, drepturile tale - dezbatere cu uniriștii și mironiștii din Pașcani 

 

Pe 12 martie 2018, Echipa Europe Direct Iași a ajuns la Pașcani, la Colegiul Tehnic "CFR" Unirea și 

la Liceul Teoretic "Miron Costin". Invitata întâlnirii a fost Ecaterina Manolache, jurist foarte implicat în 

educația juridică. 

  

Pornind de la Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, am aflat că avem drepturi, ba 

chiar drepturi fundamentale! Ce sunt ele? Ni le cunoaștem? Le folosim în viața noastră de zi cu zi? Unde se 

termină dreptul nostru și începe încălcarea dreptului celuilalt? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care 

au găsit răspuns tinerii din Pașcani, inspirați de Ecaterina, care, în studenție, a fost voluntară în proiectul 

EdJust - Educație juridică în școli, al Asociației Studenților la Drept de la Universitatea ”Al.I.Cuza” din 

Iași. Îi mulțumim Ecaterinei, mai ales că, aflată pentru un alt eveniment la Iași, ne-a donat timpul, pasiunea 

și cunoștințele sale pentru ca tinerii să învețe noțiuni juridice de bază și să afle ce este cetățenia participativă. 

 

De la Iași la Bologna, prin Erasmus pentru tinerii antreprenori 

 

La începutul lunii martie 2018, Daniela Ursu, prietena Centrului de Informare Europe Direct Iași, a 

ajuns la Bologna, în Italia, pentru un stagiu Erasmus pentru tinerii antreprenori. Cu o specializare în 

sociologia modei, Daniela beneficiază de ajutorul unui antreprenor cu experiență, pentru a-şi dezvolta 

abilităţile necesare pentru a-și deschide, mai târziu, propria afacere.  

Daniela are trei mari pasiuni care se îmbină în mod admirabil: moda, programul Erasmus+ și 

voluntariatul. A beneficiat de două de burse Erasmus, una în timpul studiilor de licență, cealaltă în timpul 

masteratului. În 2017 a participat la mai multe activități ale noastre, bineînțeles despre Erasmus, și tot în 

2017 a organizat o campanie umanitară pentru care a fost chelner voluntar timp de o lună. În urma acesteia, a 

donat toate bacșișurile, dar și donațiile făcute, la rîndul lor, de clienții cafenelei la care a lucrat pentru  a 

susține o tânără fără posibilități. De altfel, voluntariatul a preocupat-o dintotdeauna, participând în diverse 

campanii ale Crucii Roșii sau ale Caritas. Ne-a sunat din Italia să ne întrebe cum se poate înscrie în Corpul 

European de Solidaritate, deci știm că se gândește, din nou, să mai facă un pas pentru a fi voluntar. 
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Am profitat de telefonul ei și i-am pus trei întrebări, iar Daniela ne-a răspuns foarte deschis: 

Știm că ești în Bologna, ce faci acolo? 

În luna martie 2018, am inceput un schimb de experiență cu proprietarul unui magazin de rochii de 

mireasa, din orașul Bologna. Am obținut această colaborare prin programul Erasmus pentru Tinerii 

Antreprenori astfel că timp de 6 luni, voi învăța modelul de afacere italian deoarece doresc să deschid în Iași 

un magazin de haine pentru femei. 

  

De ce Erasmus pentru tinerii antreprenori? 

Am ales sa invat sa fac afaceri la nivel european, deoarece in timpul facultatii am plecat in Italia cu 

bursa Erasmus Studiu, unde am invatat managementul organizatiilor timp de 6 luni. Mi-a placut atat de mult, 

incat, în timpul masteratului, am aplicat pentru un stagiu de practică prin Universitatea ”Al. I. Cuza” Iasi, 

astfel că am lucrat la receptia Universității din Parma (Italia). M-am intors în Iași, am căutat informații să 

văd cum aș putea îmbina moda, una dintre marile mele pasiuni, cu antreprenoriatul. Am citit toate 

informațiile de pe pagina https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=ro și, iată, tot Erasmus a 

fost soluția: am  aplicat din nou și iarăși am fost selectată, așa că mă bucur de stagiul pe care îl fac acum, 

Erasmus Antreprenoriat. 

Ce le recomanzi celor care doresc să facă la fel ca tine, dar nu au curaj? 

Recomandarea mea pentru tinerii din România este să caute informații despre programele europene și 

să aplice la toate cele care li se potrivesc. Să încerce! Și nu doar Erasmus -  Antreprenoriat, Studiu sau 

Practică! Orice! Și, cu siguranță, eu pot spune că nu este vorba doar despre un sprijin financiar ca să 

reușească să fie liderii de care societatea noastră are nevoie, e mult mai mult: implică dezvoltare profesională 

și personală, este provocarea de-a ieși din zona de confort și, mai ales, este despre oportunitatea de a-ți vedea 

visul cu ochii!  

 


