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1. Sumar  executiv  al  proiectului 
 

Poiectul are ca scop  cresterea sanselor tuturor copiiilor cu cancer din Romania prin dezvoltarea unui 
instrument care sa sprijine oferirea unei asistente de calitate si dezvoltarea resurselor pentru a raspunde 
nevoilor.   

Circuitele obișnuite de raportare a îmbolnăvirilor si deceselor nu sunt surse suficiente pentru a cunoaste 
numarul de cazuri de cancer si situația lor  din acest motiv în toate țările se utilizeaza Registre de Cancer, 
care în cazul cancerelor la copii ( si la altor boli rare ) sunt singura modalitate pentru  cunoasterea 
fenomenului, fiind o baza inestimabila atât pentru cercetare cât și pentru elaborarea de politici și 
planificarea serviciilor.In acest sens este sustinuta crearea unei baze de date  : Registru National al 
Cancerelor la Copil,  care sa permita cunoasterea reala a  problematicii cancerului la copil in Romania : 
numar de cazuri, distributie geografica, circuit, rate de supravietuire  - premiza esentiala pentru politica de 
sanatate in domeniu ( programe nationale de sanatate/ contract –cadru/ dezvoltare infrastructura si resurse 
umane de specialitate ) precum si pentru accesul copiiilor din Romania la tratamente novatoare  ( trialuri 
internationale).Conform recomandarilor SIOPE ( Societatea Europeana de Oncologie Pediatrica) existenta 
unui Registru National al Cancerului la Copil este primul criteriu al Standardelor  Europene pentru 
Asistenta Copilului cu Cancer (2008). 
 

Leaderul proiectului este  Asociatia Daruieste Aripi. Proiectul se va desfasura in parteneriat cu Societatea 
Romana de Onco-hematologie Pediatrica –SROHP  (organizatia profesionistilor din domeniul oncologiei 
pediatrice) si Coalitia pentru Cauza Copiilor si Tinerilor cu Cancer (CCCTC), fiind deschis colaborarii si 
participarii tuturor entitatilor care doresc sa contribuie. Durata proiectului  va fi de 3 ani (2018 -2020) . 
Faza de dezvoltare si testare  a conceptului, initiata in iunie 2018,  a avut o durata de 12 luni.  

Principalele activitati ale proiectului sunt : 

2. Evaluarea capacitatii de colectare date la nivelul centrelor OP 
3. Dezvoltare si optimizare Registru   
4. Formare retea  de raportare primara  si  initierea  colectarii de  date 
5. Culegere, procesare si analiza date    
6. Monitorizare si evaluare   
7. Comunicare & Sustenabilizare  

Obiectivele pentru etapa 2018 - 2019  sunt : 

• Alimentarea Registrului cu date complete ( inclusiv retrospectiv din 2010 pana in 
pezent) 

• Optimizarea setului de date pentru a raspunde mai bine nevoilor specifice de 
informatii  in oncologia pediatrica  



• Prelucrare, analiza si comunicare periodica  pe baza datelor inregistrate pentru 
cunoasterea la zi a situatiei copiilor cu cancer din Romania ( in conformitate cu 
cerintele GDPR) 

Pana in prezent  a fost realizat : 
a. Evaluarea capacitatii si a nevoilor in 12 din cele 13 centre de OP din tara prin vizite în teren 

(iunie-noiembrie 2018) si evaluarea structurată a activității de înregistrare (resurse, sisteme 
informatice, bariere, (in) satisfacție cu procesul de înregistrare) 

b. Evaluarea calitatii inregistrarilor de pana in prezent la nivelul bazei centrale de date 

c. Formarea echipei – experti in managementul registrelor de cancer ( parteneriat cu 
Institutul Oncologic Cluj)  si a retelei de registratori la nivelul a tuturor centrelor de OP din 
tara 

d. Stabilirea de contacte internationale – suport si schimb de experienta cu Registrul 
Cancerului Pediatric din Ungaria ( care functioneaza din 1971) , participarea la actiunile 
specifice organizate de SIOPE ( Societatea Europeana de Oncologie Pediatrica) 

e. Afilierea RNCCR la Reteaua Europeana de Inregistrare a Cancerului ( ENCR ) 

f. Evaluarea ajustarilor necesare a fi aduse la formularul de inregistrare astfel incat sa 
corespunda mai bine profilului specific al cancerului la copil ( in prezent setul de date este 
conceput in principal dupa epidemiologia si clinica cancerului la adulti) 

g. Completarea cazuisticii cu toate cazurile noi diagnosticate in perioada 2010 -2017 
neraportate anterior– cca 2000 de notificari de la centrele din intreaga tara (noiembrie 2018 
– ianuarie 2019) 

h. Realizarea modificarilor  platformei de raportare cu setul suplimentar de date specifice 
pentru oncologia pediatrica  (agreat de catre SROHP ) si trainingul registratorilor pentru a 
folosi noul format 

i. Inregistrarea in noul format a cazurilor diagnosticate dupa 1 ianuarie 2018 
j. Procesarea si analiza datelor obtinute, introducerea mecansimelor si nivelurilor de acces 

pentru date agregate ( indicatori cheie accesibili automat )  si cercetare clinica si 
epidemiologica. 

k. Initierea de actiuni de comunicare si advocacy in beneficiul copiilor cu cancer pe baza 
situatei si nevoilor lor reale reflectate de analiza datelor colectate  

 

 

 

 



2. Calendarul actualizat al  proiectului  
 

 

 

 An 1 
An   
2 

An 
3 

Luna 
mai 
2018 

Luna 
iun 
2018 

Luna 
iul 
2018 

Luna 
aug 
2018 

Luna 
sept 
2018 

Luna 
oct 
2018 

Luna 
nov 
2018 

Luna 
dec 
2018 

Luna 
ian 
2019 

Luna 
feb 
2019 

Luna 
mar 
2019 

Luna 
apr 
2019 

1.  Evaluarea capacitatii de colectare 
date la nivelul centrelor OP 

              

2.  Dezvoltare si optimizare Registru                 

3.  Formare retea  de raportare 
primara  si  initierea  colectarii de  
date 

              

4.  Culegere, procesare si analiza 
date    

 

              

5.  Monitorizare si evaluare         
 

        

6.  Comunicare       
 

        

7.  Sustenabilitate       
 

        



3. Activitati in proiect  
Nr  
crt ACTIVITATEA 2018 2019  

1.  Evaluarea capacitatii de colectare date la nivelul 
centrelor OP 
• analiza colectarii de date actuale (cat de 
corecta, completa , ce info se pot obtine din 
valorificarea tuturor campurilor/ datelor 
existente) 
•  vizite de evaluare  
• centralizare si analiza  
• solutii individualizate – nevoi de instruire , 
modalitati de contratare , estimare volum de 
munca , plan de activitate 

 

 
• a fost realizat raportul  privind calitatea colectarii datelor 

in perioada 2010 -2017 , pe baza analizei inregistrarilor 
existente , a  calculului indicatorilor deperformanta 
recomandati de IARC pentru inregistrarea cancerului 
pediatric  si aconcluziile vizitelor de evaluare realizate in 
10 centre de oncologie pediatrca in perioada iunie – 
septembrie 2018 – raportul  a scos in evidenta nevoile de 
imbunatatire a formatului de raportare si de suport 
pentru registratorii care introduc datele  

• au fost finalizate vizitele pe teren – ultimele centre de 
oncologie pediatrica fiind evaluatela :  

- Iasi ( 20 noiembrie) 
- Pediatrie 2 Cluj ( 5 decembrie) 

 

 
 

 
Activitate finalizata. 

2.  Dezvoltare si optimizare Registru   
•  formarea echipei :  – contractare 
(registrator specialist, epidemiolog –
coordonator tehnic, specialist IT-
biostatistica, project manager )  
•  consultari cu specialisti OP si echipa RNCC 
: 
            – identificare schimbari necesare in 
arhitectura  si functionalitatea bazei de date  
            - stabilirea nevoilor de date clinice, 
utilizarii acestra  si transpunere in baza de 
date 
            - stabilirea schimbarilor de interfata 
cu utilizatorii , asigurarea confidentialitatii 
datelor si   configurarea  optiunilor pentru  
regimul de acces si utilizare a acestora   
            - intreprinderea demersurilor 
necesare pentru conformarea cu 

• 1 intalnire de lucru cu specialisti ai Registrului Regional 
de Cancer Nord-Vest           (Institutul Oncologic Cluj –
Napoca) in 22 august  :  

- Intalnire cu analistii programatori Alexandru Todea 
si Marius Sirbu si cu Dr Dana Coza dupa retragerea 
din activitate a dnei Luminita Blaga pentru motive 
personale , stabilire plan de colaborare pentru 
inlocuirea Dnei Luminita Blaga  
 

• decizie de initiere a unui parteneriat oficial cu Institutul 
Oncologic Cluj  prin care raportarea si managementul 
datelor RNCC  sa  se realizeze sub umbrela Registrului 
Regional de Cancer Nord-Vest si sa intre astfel  sub 
incidenta reglementarilor specifice in vigoare emise de 
Ministerul Sanatatii privind functionarea registrelor de 
cancer (inclusiv respectare GDPR) , elaborarea draftului 
de acord, corespondenta cu compartimentul juridic al 
IOCN, finalizare acord (15 octombrie 2018)  
 

• Modificari registru : 

• Operarea si  implementarea modificarilor la nivelul 
platformei de raportare  a RNCC ( perioada ianuarie –
martie 2019) 
• Participare la Workshopul International al 

studiuluipilotJARC privind impelemntarea celor mai noi 
recomandari de stadializare in cancerul pediatric pe 
care intentionam sa le includem in fisa ONC optimizata 
pentru cancerul pediatric ( prima decada -martie 2019) 
• Organizare sesiune de instruire a retelei de 

raportare pentru utilizarea fisei ONC modificate – 
workshop la Bucuresti ( mai 2019 ) 



reglementarile in vigoare privind protectia 
datelor personale  
          - testare si validare registru optimizat ( 
prototip) 

Document  privind  calitatearaportarii datelor pana in 
prezent ( consistenta si grad de completare a campurilor 
fisei ONC in vigoare) – 02 octombrie 2018 
Completare si agreere modificari principale - document 
supus adoptarii SROHP  - 5 decembrie 2018 
 

• Afiliere la ENCR (Reteaua Europeana a Registrelor de 
Cancer) – recunoastere a RNCC ca membru cu drepturi 
depline – 18 octombrie 2018 

 
• Continuarea  corespondentei pentru  organizarea unui 

schimb de experienta cu Registrul Cancerelor din  
Ungaria si participarea la a 13-a Reuniune Regionala de 
Oncohematologie Pediatrică din Europa Centrală și de 
Est (si a 21a Reuniune Romano-Maghiara) de la 
Budapesta in perioada 4–5 octombrie  
- contacte cu presedintele Societatii Maghiare de 
Oncologie Pediatrica si cu Directorul Regsitrului National 
al Cancerelor la Copil in Ungaria  
- pregatirea si acceptarea prezentarii unei lucrari 
originale privind situatia inregistrarii cacnerului la copil in 
Romania si a proiectului nostru in plenul Conferintei de la 
Budapesta 
- includerea  in program , ca urmare a corespondentei 
noastre , a unei sesiuni tematice speciale de 1.5 ore  
privind inregistrarea cancerului la copil in Europa 
Centrala si de Est 
- vizita de documentare a Dr Dana Coza si Ing Alexandru 
Todea (26-27 noiembrie 2018) la sediul Regsitrului 
Maghiar al Cancerelor Pediatrice : demonstratii si discutii 
cu Dr Miklos Garami – director si Dr Jakab Zsuzsanna – 
expert , identificarea de  oportunitati de cercetare 
comuna si colaborare in proiecte viitoare 

3.  Formare retea  de raportare primara  si  initierea  
colectarii de  date 
• Formarea retelei ( persoane care culeg date 

prospectiv si/sau  retrospectiv)   -  Contractare 
si instruire  echipe de colectare a datelor ( 
sesiune training  face-to-face si tutoriale 

• Completarea retelei de registratori cancer pediatric  si 
demonstratii de raportare  pentru Iasi si la Cl Pediatrie 2 
Cluj.  

• Crearea  de conturi si initiere raportare retrospectiva  in 
platforma nwcanportal 

• Contractare, asistenta tehnica si monitorizarea activitatii 

 
Activitate finalizata. 



online)  
• Testare/ajustare  mecansime de raportare  
 

tuturor centrelor de oncologie pediatrica din retea 
• Completarea datelor lipsa pe perioada 2010 -2017 – cca 

1000 de notificari realziate la 10 de cembrie 2018 
4.  Culegere, procesare si analiza date    

 
• Intalnire de planificare a activitatii uletrioare cu Dr Dana 

Coza ( Cluj, 4 decembrie 2018) 
• Validare si analiza a datelor colectate 

retrospectiv ( 2010 -2017) . Concluzii si 
recomandari – ianuarie 2019 

• Prezentare raport consolidat -1 februarie 2019 
• Initiere inregistrare in fisa ONC pediatrica 

optimizata a cazurilor diagnsoticate  incepand 
cu 1 ianuarie 2018  (martie –aprilie 2019) 

• Planificare si implementare analize si studii 
aprofundate prin valorificarea tezaurului de 
date imbogatit prin proiect – ianuarie – mai 
2019 

5.  Monitorizare si evaluare   
 

• Activtate realizata continuu de consultantul pentru 
managementul proiectului cu suport de date din partea 
echipei de experti a RNCC din Cluj- Napoca :  
- vizite teren 
- discutii individuale cu membrii retelei de inregistrare 
- monitorizarea progresului si a calitatii raportarilor la 
RNCC 

• Activtate realizata continuu de consultantul pentru 
managementul proiectului cu suport de date din 
partea echipei de experti a RNCC din Cluj- Napoca :  
- vizite teren 
- discutii individuale cu membrii retelei de 
inregistrare 

- monitorizarea progresului si a calitatii 
raportarilor la RNCC 

6.  7. Comunicare & Sustenabilizare  
 

• Discutii pregatitoare privind valorificarea datelor prin 
mesaje cheie si activitati de  advocacy ( octombrie -
decembrie 2019) 

• Initiere planificare eveniment legat de Ziua 
Internationala a Copilului cu Cancer pentru 2019 -  
pentru comunicarea rezultatelor preliminare ale RNCC si 
sensibilizarea decidentilor pentru politici bazate pe date 
reale privind nevoile copiilor cu cancer. Invitatie lansata 
reprezentantilor ENCR ( organism al Comisiei Europene) 
de a participa la eveniment. 

• Pregatire si desfasurare eveniment cu tema  “ 
Cancerul la Copil in Romania – imaginea completa 
pentru prima oara „- 1 februarie 2019  la Bucuresti  
Vor fi prezentate date esentiale  si mesaje cheie  cu 
participarea tuturor actorilor-cheie reelvanti si a 
mass media ( ianuarie 2019) 

• Pregatire calendar si itemi de comunicare 
sistematica si actualizata a celor mai importante 
probleme privind situatia copiilor cu cancer ( 
ianuarie – martie) 

• Pregatire studii aprofundate privind supravietuirea si 
calitatea serviciilor oferite copiilor cu cancer in 
Romania ( aprilie –mai 2019). Obtinere asistenta 
tehnica din partea Joint Research Center – Cancer 
Information Unit – European Commission .   

• Pregatire tranzitie pentru Anul 2 al Proiectului – 
actualizare strategica si strangere de fonduri . 



4. Rezultate (Outputs)  
 

• Acord de parteneriat cu Institutului Oncologic Ion Chiricuta Cluj-Napoca (IOCN) -  
Formalizarea colabararii cu Registrul Regional de Cancer Nord-Vest din cadrul  IOCN – pentru 
utilizarea platformei nwcanportal pentru raportare si gestionarea in parteneriat a bazei de date a 
RNCC – astfel se asigura concomitent atat un nivel inalt de calitate dar si respectarea tuturor 
prevederilor ce tin de cadrul legal in vigoare ( inclusiv GDPR)  
 

• Raport de  evaluare a calitatii inregistrarii datelor la RNCC 2009 -2017 – propuneri de 
optimizare a raportarii (raport  Daniela Coza si Adela Moldovan). Raportul constituie prima analiza 
cantitativa si calitativa a functionarii modului de inregsitrare a cazurilor de cancer in Romania 
anterior proiectului nostru – atat privind acuratetea si gradul de completare a datelor prevazute de 
formular cat si compararea cu indicatorii internationali recomandati de catre Agentia Internationala de 
Cercetare a Cancerului ( organism al OMS) pentru registrele pediatrice. Raportul a furnizat o baza 
valoroasa de pornire pentru a aduce imbunattirile necesare instrumentului de culegere a datelor ( 
formularul ONC). 
 

• Schimb de experienta cu Registrul Pediatric din Ungaria : 
                  - Budapesta , 4-5 octombrie 2018 - prezentarea proiectului de  dezvolatre a  RNCC în 
cadrul Reuniunii Regionale de Onco-hematologie Pediatrică din Europa Centrală și de Est s-a bucurat 
de apreciere și susținere, atat in plenara  deschizând perspectiva unei cooperări pentru optimizarea 
înregistrării cancerelor pediatrice la nivel central și est-european 
                  -  Budapesta , 26-27 noiembrie , vizita de documentare a  expertilor  IOCN  din proiect  
(Dna  Daniela Coza si Alexandru Todea )  - delegatiei primite de Dr. Miklos Garami, director si Dr. 
Jakab Zsuzsanna , expert principal  al Registrului Oncologic Pediatric Maghiar i-au fost prezentate 
aspecte tehnice si manageriale privind functionarea registrului de-a lungul celor peste 40 de ani de 
functionare:  solutii IT pentru dezvoltarae continua a bazei de date si functionalitatilro acesteia;  
modalitatile de motivare a registratorilor din clinicile de OP maghiare; metode de asigurare a calitatii 
datelor.  
Corolarul acestor vizite este decizia de a initia o colaborare pe termen lung, atat bilateral prin proievte 
de cercetare comune cat si pentru atragerea de fonduri in vederea unui proiect multi-national privind 
inregistrarea cancerului pediatric in  Europa Centrală și de Est. 
 

• Registrul Național al Cancerului la Copil a fost acceptat pentru afiliere de către Rețeaua 
Europeană a Registrelor de Cancer (www.encr.eu) in 18 octombrie 2018. Acest lucru arată că 
RNCC întrunește criteriile de calitate impuse de ENCR pentru registrele de cancer și România va 
participa cu date actuale la statisticile internaționale privind cancerul la copil. Mai mult, expertii 
ENCR si-au exprimat disponibilitatea de a fi prezenti in Romania pentru a sustine si impulsiona 
activitatea RNCC in fata autoritatilor si decidentilor politicilor de sanatate privind cancerul la copil.  
In acest sens a fost transmisa o invitatie de participare la actiunile de comunicare privind situatia 
cancerului la copil in Romania si rolul RNCC in cunoasterea acesteia - in cadrul actiunilor  dedicate 
Zilei Internationale a Copilului cu Cancer in luna februarie 2019.  
 

• Formarea  unei retele de raportare primara  la nivel national acoperind intregul teritoriu al 
Romaniei  -  prin intermediul vizitelor pe teren si al contactelor  ulterioare repetate   s-au realizat 

http://www.encr.eu/


actiuni de identificare, briefing, contractare, asistenta tehnica si monitorizare care a condus la 
formarea  unei retele de registratori la nivelul centrelor de OP din intreaga tara – 11 contracte. 
Reteaua este formata din medici specialisti oncopediatri si asistenti medicali cu experienta in 
inregistrarea cancerului  care in prezent  raporteaza cazurile noi de cancer pediatric prin intermediul  
platformei online specializate si securizate  pusa la dispozitie de Institutul Oncologic Cluj Napoca.  
Aceasta retea va asigura pe termen lung  inregistrarea continua si completa a cazurilor noi de cancer 
la copil pe teritoriul Romaniei si reprezinta un element important pentru  sustenabilitatea si 
durabilitatea pe termen lung a proiectului nostru. 
 

• Elaborarea setului de cerinte pentru modificarea structurii si functionalitatilor RNCC – au fost 
identificate resursele specializate pentru activitatea de optimizare a formularului de raportare online 
(optimizarea formularului ONC). Instrumentul actual de culegere a datelor ( Fisa ONC -recomandata 
de forurile europene  si introdusa la noi prin OMS 2027/2007)  contine un set minimal de date care 
permit descrierea epidemiologica a cazurilor, cu minim de informatii despre stadiu, tratament, 
monitorizare – care sunt universale si au fost create in principal pentru nevoile de inregsitrare a 
cancerului la adulti). Consultarea cu specialistii clinicieni si ultimele evolutii pe plan international  au 
aratat necesitatea  de a optimiza setul de date pentru a captura aspectele specifice oncologiei 
pediatrice si a raspunde mai bine nevoilor de cercetare in domeniu.  Au fost centralizate si retinute 
categoriile de date suplimentare necesar a fi colectate cu precadere privind stadializarea, tratamentele 
specifice si urmarirea specifica in cancerele copilului.Aceste aspecte au fost comunicate Confer inta  
Regionala de Onco-hematologie Pediatrică din Europa Centrală și de Est (4-5 octombrie 2018) si au 
fost discutate  la reuniunea internationala a unui grup de experti la Bruxelles (5-7 martie 2019) pentru 
implementarea celor mai noi consensuri  privind inregistrarea stadiului bolii la copiii cu cancer.  
 

• A fost creata platforma de raportare dedicata  http://oncped.iocn.ro/  care include informatii noi, 
foarte pretioase pentru analiza performantei clinice in tratarea cancerului la copil in Romania cu date 
amanuntite privind stadiul la diagnostic, sursa cazului, circuitul in tara si /sau strainatate, tratamentele 
efectuate, starea copilului la controalele repetate dupa tartament. In 10 mai 2019 a fost realizata la 
Bucuresti instruirea practica a personalului implicat in raportare pentru utilizarea noii 
platforme. 
 
 

• Alimentarea RNCC cu date complete ( inclusiv retrospectiv din 2010 pana in pezent. Cel mai 
important obiectiv de etapa a fost finalizat in orima decada a lunii decembrie a.c prin completarea 
cazuisticii cu toate cazurile noi diagnosticate in perioada 2010 -2017 la nivelul centrelor de oncologie 
pediatrica din tara. Aceasta s-a concretizat in peste 1000 de notificaritransmise  in principal din 
partea unor centre cu participare redusa sau absenta in anii precedenti.  Acest rezultat este deosebit de 
important pentru completarea a aproape 10 ani de studiu a fenomenului oncologic la copil in 
Romania, cu o valoare inestimabila pentru intelegerea problematicii cancerului la copil in tara noastra 
si formularea de raspunsuri adecvate. Totodata este conditia cheie pentru ca RNCC sa isi 
indeplineasca misiunea primoridiala, aceea de a cunoaste si prognoza numarul de cazuri noi asteptate 
pe teritoriul tarii precum si frecventa de aparitie a cancerului la copil in Romania (incidenta) . 
 
In anexa ppt sunt prezentate  cifrele cheie pentru  cele mai importante aspecte privind cazuistica 
raportata in cadrul proiectului. ( nr de notificari, nr de cazuri, distributie pe ani/pe centre, etc) 

 

 

http://oncped.iocn.ro/
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