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Universitatea  din Craiova a participat  prin delegaţia alcatuită  din patru 
cadre didactice ale Facultăţii  de Educaţie Fizică şi Sport,  alături de Asociaţia 
Parent  Project  Romania,  la  cea  de-a  doua  întâlnire  internaţională  a 
proiectului  ,,NMD-PRO –  Neuromuscular  diseases:  professional  parents  and 
patients” în Ancona Italia, în perioada 12-18 martie 2012.
Acest  proiect  finanţat  de  Comisia  Europeană  prin  Programul  Operaţional 
Sectorial Grundtvig este realizat în parteneriat cu alte trei instituţii din Europa: 
Action Duchenne – Anglia, Fondazione Ospedali Riuniti Onlus Ancona – Italia, 
University Educational Circle – Letonia şi este coordonat de Universitatea din 
Craiova.

Obiectivul  principal  al  proiectului  este  promovarea  şi  îmbunătăţirea 
cunoştinţelor  medicale  şi  sociale  ale  familiilor  şi  pacienţilor  cu  afecţiuni 
musculare,  reprezentând  o  oportunitate  pentru  dezvoltarea  profesională  a 
furnizorilor de educaţie, implicate în domeniul maladiilor neuro-musculare. 
În cadrul întâlnirii de la Ancona s-au desfăşurat dezbateri şi prezentări privind 
transferul  cunoştinţelor  asupra  sistemului  medical  şi  de  îngrijire,  sistemului 
educaţional  medical,  a  bunelor  practici  în  ţările  participante  la  proiect.  S-au 
vizitat  Spitalul  de  Pediatrie  şi  Obstetrică  Ginecologie  G.  Salesi şi  spitalele 
Ospedali Riunite din Ancona.

Delegaţiile participante au fost primite de Domnul  Fiorello Gramillano, 
primar al Municipiului Ancona şi au fost asigurate de susţinerea domniei sale şi 
a Consiliului Municipal în derularea viitoarelor activităţi.
Prin coordonarea acestui proiect Universitatea din Craiova dovedeşte încă odată 
înaltele standarde educaţionale şi de formare profesională a viitorilor specialişti 
la nivel european, sporindu-şi astfel vizibilitatea internaţională.

This project has been funded with support from the European Commission. This publication 
[communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the information contained therein.
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