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 INFORMAŢII GENERALE  

 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI 

PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL 

SANITAR (SNSPMPDS) este o instituţie 

publică cu tradiţie în formare, cercetare şi 

consultanţă în domeniul sănătăţii publice şi 

managementului serviciilor de sănătate.  

SNSPMPDS este specializată în programe 

de formare post-universitară în sănătate 

publică, management şi administraţia 

serviciilor de sănătate şi asigură acreditarea, 

organizarea şi certificarea programelor de 

educaţie medicală continuă şi dezvoltare 

profesională pentru personalul din sistemul 

sanitar.  

Cercetarea ştiinţifică şi operaţională este un 

alt domeniu important de expertiză al 

SNSPMPDS, rezultatele fiind utilizate atat 

în fundamentarea curriculară a programelor 

de pregătire cat şi la documentarea 

rapoartelor de consultanţă.  
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Viziune 

Şcoala Naţională de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar va deveni un 

centru de excelenţă la nivel naţional şi internaţional în sănătate publică şi management, pentru 

următoarele domenii: formare, cercetare, consultanţă şi asistenţă tehnică, precum şi dezvoltare 

profesională pentru angajaţii din sănătate.  

 

OBIECTIVE STRATEGICE pentru anul 2011 

 Imbunătăţirea ofertei de cursuri şi programe de formare de înaltă calitate pentru personalul 

medical, manageri şi decidenţi, în conformitate cu nevoile de formare profesională   

 Diversificarea cursurilor organizate pentru diferite grupuri ţintă din sistemul de sănătate 

 Creşterea performanţei în domeniul cercetării prin dezvoltarea capacităţii interne de expertiză în 

aria cercetării din domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar 

 Integrarea în reţele internaţionale de cercetare a serviciilor de sănătate şi medicină bazată pe 

dovezi 

 Dezvoltarea de parteneriate cu autorităţi centrale sau locale, profesionişti din sănătate, unităţi 

medicale şi medico-sociale, ONG-uri, cu scopul de a integra cunoştinţele ştiinţifice în politicile 

şi practicile din sănătate şi de a dezvolta programe şi proiecte comune 

 Evaluarea activităţii clinice prin criterii şi standarde pentru creşterea performanţei furnizorilor de 

servicii de sănătate 

 Diversificarea programelor de educaţie pentru sănătate şi promovare a sănătăţii prin orientarea 

către problemele prioritare ale sănătăţii publice din România şi grupuri ţintă prioritare 

 Iniţierea de colaborări şi parteneriate în domeniul formării şi dezvoltării profesionale cu instituţii 

şi organizaţii naţionale şi internaţionale de prestigiu 

 

Valorile care stau la baza activităţii Şcolii Naţionale de Sănătate Publică Management şi Perfecţionare 

în Domeniul Sanitar sunt: 

 profesionalism 

 responsabilitate 

 performanţă 

 implicare 

 onestitate   

 oportunităţi egale 
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Organizarea generală a SNSPMPDS (Organigrama) 
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I Programe de formare 

1. Cursuri desfăşurate de către Centrul de Formare în Domeniul Sănătăţii Publice, Administraţiei 

şi Managementului Serviciilor de Sănătate. Numarul total de cursanţi a fost de 392 distribuţia 

acestora pe tipuri de curs este prezentată in graficul Nr. 1. 

Graficul Nr 1. Distribuţia numărului de cursanţi pe tipuri de curs 

116

208

37 31

0

50

100

150

200

250

Curs management

spitalicesc

Curs atestat Curs directori de

îngrijiri

Curs calitate DSP

Bacău

Distribuţia numărului de cursanţi pe tipuri de curs

 

A. Curs de formare în Management Spitalicesc 

Acest curs este organizat în baza ordinului 168/2007 privind modificarea Ordinului Ministrului Sănătăţii 

Publice nr. 635/2006 pentru aprobarea organizării şi desfăşurării cursului de management spitalicesc, 

necesar în vederea ocupării funcţiei de manager al spitalului public. 

Scopul cursului este de a asigura pregătirea managerilor de spital pentru gestionarea spitalelor la un 

nivel performant. Cursul este structurat în 7 module şi se adresează absolvenţilor de studii universitare 

din specialitaţile medicale, juridice, economice şi administrative.  

În anul 2011, Centrul de Formare a organizat şi desfăşurat 4 cursuri de Management Spitalicesc. 

Totalul participanţilor la acest curs a fost de 116. Proporţia de medici care au participat la acest curs 

este în scadere faţă de anul 2010 (53% în 2010; 43% în 2011), acest fapt demonstrând un inters crescut 

în procesul de magement al spitalului din partea altor specialişti decât cei cu pregătire medicală. 
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B. Curs de atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi 

managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare. 

Cursul, cu o durată de 12 săptămâni, are o structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, şi  se 

adresează în principal medicilor care doresc să ocupe o funcţie de conducere într-o instituţie sanitară. 

În anul 2011, au fost organizate 6 serii de curs, dintre care 3 în Bucureşti şi câte o serie în Timisoara,  

Oradea şi Brăila. In total, au fost formaţi 208 participanţi. Numărul de participanţi la acest curs a 

crescut cu 84% faţă de 2010. 

 

C. Management Spitalicesc pentru Directorii de Ingrijiri şi Asistenţii Şefi 

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru funcţia de director de 

îngrijiri sau asistent şef. Cursul este structurat modular pe durata a 4 săptămâni, astfel: Managementul 

organizării şi finanţării spitalului; Managementul resurselor umane; Managementul calităţii îngrijirilor 

spitaliceşti; Legislaţie sanitară şi comunicare. 

Au fost desfăşurate 2 cursuri pe parcursul anului 2011. 

 

D. Cursuri pe teme specifice pentru Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene. Aceste cursuri îşi propun 

actualizarea cunoştinţelor din domeniul sănătăţii publice şi managementului serviciilor de sănătate 

pentru a creşte nivelul de performanţă în îndeplinirea atribuţiilor de evaluare şi monitorizare a serviciilor 

de sănătate de pe teritoriul arondat pentru personalul din direcţiile de sănătate publică. Cursurile au o 

durată de 5 zile şi se desfăşoară la sediul direcţiei de sănătate publică judeţene solicitante. In anul 2011 

un astfel de curs, pe tema “Managementul calităţii“, a fost desfăşurat la Direcţia de Sănătate Publică 

Bacău. La acest curs participat un numar de 31 cursanţi 

 

2. Programe de formare în domeniul asistenţei medicale comunitare, desfăşurate de Centrul 

Naţional de Promovare a Sănătaţii în cadrul proiectului “Promovarea incluziunii sociale prin 

dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din asistenţa medicală comunitară”. Cursurile au fost 

organizate în 10 judeţe din regiunile Vest şi Centru. S-au pregătit 488 cursanţi provenind din rândul 

asistenţilor medicali comunitari, mediatorilor sanitari romma şi a asistenţilor sociali, angajaţi în cadrul 

primăriilor din localităţi din cele 10 judeţe incluse în proiect. Distribuţia pe judeţe a participanţilor la 

aceste cursuri este prezentată în Tabelul Nr. 1.  
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Tabelul Nr. 1. Distribuţia pe judeţe a participanţilor la cursurile susţinute în cadrul programului 

de “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale din 

asistenţa medicală comunitară” 

Judeţe Frecvenţa Pondere 

Total 488 100.00% 

Alba 31 6.35% 

Arad 23 4.71% 

Braşov 19 3.89% 

Caraş-Severin 23 4.71% 

Covasna 15 3.07% 

Harghita 63 12.91% 

Hunedoara 25 5.12% 

Mureş 127 26.02% 

Sibiu 114 23.36% 

Timiş 48 9.84% 

 

3. Cursuri în domeniul DRG susţinute în cadrul Centrului de Cercetare şi Evaluare a Sistemelor 

de Sănătate. Cursurile au ca obiectiv cresterea calităţii codificării activităţii clinice a spitalului şi a 

raportării în sistem DRG. In anul 2011 au fost organizate două cursuri: 

- Cursul Analiza activităţii spitalului şi standardele de codificare organizat la solicitarea Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Vaslui unde au fost pregătiţi un numar de 87 cursanţi. 

- Cursul Noţiuni de bază şi avansate privind clasificarea şi codificarea activităţii spitaliceşti 

organizat pentru Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” Bucureşti unde au participat 65 de 

cursanţi. 

 

4. Programe de formare organizate de Centrul Naţional de Educaţie Continuă a Medicilor, 

Medicilor Dentişti şi Farmaciştilor (CNECMMDF) 

În anul 2011, CNECMMDF a organizat 174 de programe, totalizând 4765 de participanţi după cum 

urmează:  

 

A. 107 programe de Educaţie Medicală Continuă pentru medici, medici dentişti, farmacişti şi alt 

personal cu studii superioare din sistemul de sănătate în următoarele tematici:  

 Urgenţe medico-chirurgicale 

 Citologie cervico-vaginală 

 Screnningul obezităţii 
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 Promovarea alăptării  

 Protecţie radiologică  

 Comunicare medic-pacient  

 Formarea medicilor din reţeaua şcolară şi a medicilor de familie pentru screeningul 

supraponderii şi al obezităţii la copiii de vârstă şcolară  

 Elemente de terapie manuală-tehnici de mobilizare a ţesuturilor moi 

 Principiile teoretice şi elementele clinice ale medicinei tradiţionale Ayurveda 

 Asigurarea liberei mişcări a lucrătorilor şi interoperabilitatea indicatorilor de sănătate în statele 

membre UE 

 Rolul cadrelor medicale în integrarea socială a copilului cu dizabilităţi 

 Tratamente minim şi non invazive în rejuvenarea feţei şi gâtului, indicaţii, produse şi 

echipamente, tehnici de bază şi managementul complicaţiilor 

Număr total de participanţi: 3525 (de două ori mai mulţi decât în 2010, când numărul acestora a 

fost de 1600).  

 

B. 60 de programe de pregătire în vederea obţinerii Atestatului de studii Complementare pentru 

medici, medici dentişti şi farmacişti din următoarele domenii: asistenţă medicală de urgenţă 

prespitalicească, îngrijiri paliative, endoscopie bronşică, ultrasonografie generală, chirurgie 

laparoscopică ginecologică, pedodonţie, implantologie, acupunctură, homeopatie, fitoterapie.  

Număr total de participanţi: 1140 (cu 50% mai mulţi faţă de 2010, când au fost pregătite în 

vederea obţinerii atestatului 760 de persoane). 

 

C. 7 programe de Formare de Formatori pentru medici, medici dentişti, farmacişti şi alt personal cu 

studii superioare din sistemul de sănătate, în următoarele domenii: îngrijiri paliative, medicină de 

familie, identificarea factorilor de risc în prevenirea bolilor netransmisibile.   

Număr total de participanţi: 80. 

 

5. Programe de formare organizate prin Centrului Naţional de Dezvoltare Profesională a 

Asistenţilor Medicali Generalişti, a Asistenţilor Medicali, a Moaşelor şi a Celorlalte Categorii de 

Personal Asimilate Acestora (CNDPAMGAMMCCPAA) 

In anul 2011, CNDPAMGAMMCCPAA a organizat şi desfăşurat pentru asistenţi medicali, 

ambulanţieri, operatori/registratori, opticieni/optometrişti şi infirmiere, programe de educaţie continuă 

pentru un număr de 2125 cursanţi. (Vezi tabelul Nr. 2) 
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Tabelul Nr 2. Programele organizate de Centrul Naţional de Dezvoltare Profesională a 

Asistenţilor Medicali Generalişti, a Asistenţilor Medicali, a Moaşelor şi a Celorlalte Categorii de 

Personal Asimilate Acestora în 2011 şi numărul de absolvenţi pe fiecare program 

Nr. crt. Denumire program Nr. absolvenţi 

1 Protecţia radiologică de diagnostic şi radiologia intervenţională 111 

2 Ambulanţieri şi operatori registratori de urgenţă 146 

3 Optician medical 7 

4 Optometrist 21 

5 Formare în serviciile de dializă 22 

6 Urgenţa somatică şi psihiatrică la bolnavul acut cu internare involuntară 31 

7 Specializare nursing psihiatric 34 

8 Resuscitare cardio-pulmonară 21 

9 Suportul vital de bază 86 

10 Promovarea alăptării 40 

11 Formarea asistenţilor  medicali din reţeaua şcolară pentru screeningul 

supraponderii şi al obezităţii la copii de vârstă şcolară 

67 

12 Iniţiere în terapia tabagismului pentru asistenţii medicali 612 

13 Stagii practice  74 

14 Formare în managementul modern al serviciilor de dializă 159 

15 Managementul calităţii în domeniul sanitar 12 

16 Interpretarea traseului EKG şi intervenţie de urgenţă 185 

17 Hematologie transfuzională 105 

18 Formare în utilizarea calculatorului 131 

19 Programul national de pregătire a infirmierelor 261 
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II Proiecte de cercetare 

1. Proiectul colaborativ de cercetare “Evaluarea politicilor privind plaţile făcute de pacienţi şi 

proiecţii asupra eficacităţii, şi echităţii acestora şi a efectelor asupra calităţii îngrijirilor. Studiu de 

caz:  Europa Centrala şi de Est”. / “Assessment of patient payment policies and projection of their 

efficiency, equity and quality effects. The case of Central and Eastern Europe”. (ASSPRO CEE 

2007) (http://www.assprocee2007.com/) 

Scop: Identificarea unui set cuprinzător de criterii bazate pe dovezi adecvate pentru evaluarea politicilor 

de plată realizate de pacienţi şi dezvoltarea unui instrument de proiecţie, care poate fi folosit pentru 

evaluarea eficienţei, echităţii şi calităţii acestor politici. 

Finanţare: FP 7, Grant Agreement nr.21743;  

Parteneri: Universitatea Mastricht din Olanda (coordonator), Universitatea de Medicina din Varna 

(Bulgaria), Societatea MTVC (Lituania), Şcoala de Sănătate Publică din Ucraina, Universitatea de 

Medicină Jagiellonski din Polonia, Fundaţia Centrul de Studii pentru Afaceri Publice (Ungaria) 

Durata proiectului: Martie 2008 – Februarie 2013  

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Participarea membrilor proiectului, ec. Constanţa Mihăescu-Pinţia (management representative) 

şi dr. Silvia Florescu (research representative) la întâlnirea pe proiect şi seminarul "Plăţile directe 

şi reformele sistemelor de sănătate în Europa", care a avut loc la Budapesta în perioada 16-

18.05.2011, în scopul prezentării şi discutării rezultatelor actuale ale proiectului cu experţii, 

precum şi al discutării planului următoarelor activităţi. În cadrul seminarului, Constanţa 

Mihăescu-Pinţia a susţinut o prezentare cu tema "Actualizare privind coplata în sectorul de 

sănătate românesc" 

 Participare la revizuirea/ajustarea instrumentului de cercetare pentru al doilea val de date privind 

plăţile pacienţilor aplicat în câteva ţări 

 Convenirea asupra şi semnarea protocolului de utilizare şi confidenţialitate a datelor primare 

realizate în cadrul cercetărilor proiectului ASSPRO CEE 

http://www.assprocee2007.com/
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 Prelucrarea bazei de date culese în România în cadrul proiectului privind disponibilitatea, 

abilitatea şi atitudinile populaţiei faţă de plăţile pacienţilor, pe baza chestionarului dezvoltat şi 

tradus, conform protocolului şi acordului stabilit în cadrul proiectului 

 Pregătire pentru analiza datelor şi diseminarea rezultatelor printr-un articol ştiinţific şi un 

document de tip “policy brief” 

 Revizuirea şi agrearea planului de diseminare a rezultatelor proiectului de către SNSPMPDS 

 Redactarea rapoartelor tehnice şi financiare de etapă ale proiectului conform modelelor 

consacrate 

 

 

2. Proiectul „Contribuţia Uniunii Europene la iniţiativa anchetei asupra stării de sănătate mintală 

la nivel mondial” / „The EU contribution to the world mental health surveys initiative” (WMH) 

(http://www.eu-wmh.org/) 

Scop: Analiza şi diseminarea de informaţii noi şi valide din studiul WMH cu privire la: descrierea 

tabloului clinic privind tulburările mintale, incluzând aici estimarea speranţei de viaţă fără afecţiuni 

mintale; distribuţia pe sexe a tulburărilor mintale; inegalităţi privind tulburările mintale.  

Finanţare: programului european DG SANCO 

Parteneri: Institutul Municipal de Asistenţă Sanitară (Spania), Facultatea de Ştiinţe Medicale din 

Lisabona (Portugalia), Universitatea Catolică din Leuven (Belgia), Universitatea din Ulster (Irlanda de 

Nord), Fundaţia de Afaceri MGEN (Franţa), Noua Universitate din Bulgaria, Seviciul de Sănătate 

Mintală Sant Joan de Déu (Spania)  

Durata proiectului: 2009 - 2011 

Activităţi desfăşurate în 2011:  

 Elaborarea instrumentelor, aplicarea şi realizarea de Rapoarte de evaluare pentru fiecare dintre 

cele 4 module şi a Raportului de evaluare final (Povara îmbolnăvirii în cazul tulburărilor mintale, 

incluzând estimarea speranţei de viaţă la naştere fără tulburări mintale sau dizabilitate mintală; 

perspectiva legată de gen asupra sănătăţii mintale; inegalităţi în sănătatea mintală; baza de date) 

 Elaborarea componentei de evaluare ”Gender perspective”, capitol al Raportului final de 

evaluare – produsul modulului de evaluare 

 Participarea la întâlnirile periodice ale echipei proiectului, precum şi la raportările tehnice şi 

financiare după modelul consacrat 

http://www.eu-wmh.org/
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3. Proiectul “Centre Regionale de Excelenţă în domeniul îmbunătăţirii performanţei proceselor 

din sistemul de îngrijiri de sănătate”  

Scop: dezvoltarea de competenţe profesionale specifice în domeniul managementului sanitar şi al 

managementului calităţii în particular, prin utilizarea unor concepte inovatoare de optimizare şi cost-

eficientizare a proceselor la nivelul serviciilor de sănătate 

Finanţare: POSDRU Axa 3.2 Competenţe pentru competitivitate 

Parteneri: Fundatia CRED (Partener principal), Advanced Thinking SRL, Universitatea din Frieiburg 

Durata proiectului: Decembire 2010 – Noiembrie 2012  

Activităţi desfăşurate în 2011:  

 Evaluarea situaţiei actuale privind organizarea şi implementarea proceselor în domeniul 

furnizării serviciilor spitaliceşti  

- Investigarea modului de organizare şi funcţionare a activităţii spitaliceşti 

- Elaborarea metodologiei şi a instrumentelor de cercetare (ghid de interviu cu persoane 

cheie, checklists, chestionar tip Cunoştinţe/Atitudini/Practici,  

- Colectarea, prelucrarea si analiza datelor 

- Elaborarea raportului de cercetare a situaţiei actuale 

 Evaluarea nevoilor de formare profesională în domeniul managementului calităţii (cu accent pe 

optimizarea proceselor din spital), în vederea creşterii nivelului de competenţă şi adaptabilitate a 

personalului medical 

- Elaborarea instrumentelor de cercetare (ghid pentru focus-grup) 

- Organizarea a 3 focus grupuri şi  analiza datelor 

- Elaborarea raportului de analiza calitativă 

 Elaborarea raportului de analiză integrată privind organizarea mecanismelor de îmbunătăţire a 

calităţii şi pregatire a personalului din spitale în domeniul calităţii, la nivelul celor 3 regiuni de 

dezvoltare: Bucuresti-Ilfov, Centru şi Nord-Est şi formularea de recomandări organizatorice şi 

legislative 

 Operationalizarea Centrului Naţional de Excelenţă în domeniul îmbunătăţirii proceselor din 

sistemul de sănătate  în cadrul SNSPMPDS şi a 3 Centre Regionale de Excelenţă (la Spitalul 

Univesitar de Urgenţă Floreasca din Bucureşti, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu-

Mureş, şi la Maternitatea Cuza Vodă din Iaşi)  
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 Organizarea şi derularea stagiilor de instruire specifică “formare de formatori” a specialiştilor din 

cadrul centrelor de excelenţă: 

- Elaborarea programei şi metodologiei specifice de formare profesională a specialiştilor 

- Susţinerea a 2 sesiuni de instruire specifică “formare de formatori” a specialiştilor din 

cadrul Centrelor de Excelenţă  

- 16 experţi (6 din cadrul SNSPMPDS) formaţi ca formatori în domeniul managementului 

îmbunătăţirii proceselor cu diplome recunoscute CNFPA şi Ministerul Sănătăţii  

 

4. Proiectul „Strategie inovatoare în privinta tratamentului cancerului în România” / „Innovative 

strategy for bridging cancer care in Romania” 

Scop: Imbunatăţirea serviciilor medicale şi de îngrijiri adresate pacienţilor oncologici prin introducerea 

unui model inovator în nursingul oncologic folosind şi adaptând modelul clinical Oncology Nursing 

Navigator din SUA în clinici oncologice şi la nivel comunitar, în Regiunea S-V 

Finanţare: Grant de cercetare oferit prin competiţie de Fundaţia Bristol-Myers Squib  

Parteneri: Asociaţia Româna de Nursing 

Durata proiectului: 2011 – 2013  

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Semnarea acordului de parteneriat cu Asociaţia Română de Nursing 

 Desfăşurarea unui workshop cu Asociaţia Româna de Nursing - partenerii de proiect, pentru 

planificarea şi demararea activităţilor  

 

5. Proiectul: “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale 

din asistenţa medicală comunitară” 

Scop: Furnizarea deprinderilor, atitudinilor şi cunoştinţelor de bază persoanelor care lucrează dar nu au 

pregătire în domeniul asistenţei medicale comunitare şi celor care lucrează în domeniul asistenţei sociale 

la nivelul autorităţilor publice locale, în relaţie directă cu indivizii, familiile care aparţin unor grupuri 

populaţionale vulnerabile şi unor comunităţi afectate de probleme medico - sociale 

Finanţare: POSDRU 2007-2013; Axa prioritară 6 
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Parteneri: Universitatea de Vest Timişoara, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Timiş, Institutul de 

Sănătate Publică Timiş, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Mureş, Centrul de Sănătate Publică 

Mureş 

Durata proiectului: 2009 - 2012  

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Analiza nevoilor de acces la serviciile de sănătate ale populaţiei generale din regiunile de 

dezvoltare vest şi centru, în toate cele 10 judeţe, pentru toate localităţile din mediul urban şi rural 

 Incheierea de parteneriate cu autorităţile locale din cele 10 judeţe pentru dezvoltarea reţelei de 

asistenţă medicală comunitară 

 Infiinţarea unui număr de 21 de centre de asistenţă medicală comunitară şi pregătirea înfiinţării a 

înca 5 centre în mediul urban şi rural  

 Sandardul ocupaţional al specializării de asistent medical comunitar aprobat de către Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale prin Ordinul Ministrului nr. 1832/06.07.2011 şi de către 

Institutul Naţional de Statistică prin Ordinul Preşedintelui nr. 856/11.07.2011 publicat în 

Monitorul Oficial al României partea I, nr. 561/ 08.08.2011, pagina 30 grupa 325301. 

 Elaborarea catalogului de intervenţii în comunitate al asistentului medical comunitar  

 

6. Proiectul european “Imbunatăţirea consultării ştiinţifice pentru sănătate în Europa”, 

“European Science Advisory Network for Health” ( EUSANH-ISA) (http://www.eusanh.eu/) 

Scop: îmbunătăţirea calitatii, eficacităţii şi eficienţei activităţii de consiliere ştiinţifică în domeniul 

sănătăţii, la nivel european 

Finanţare:  FP 7 Grant agreement no.: 229716  

Parteneri: Consiliul Superior pentru Sănătate, Institutul Ştiinţific de Sănătate Publică, Centrul Belgian 

de Ştiinţe în Servicii de Sănătate (Belgia), Institutul de Sănătate Publică Andrija Stanpar (Croaţia), 

Institutul Naţional de Sănătate Publică (Republica Cehă), Institutul Naţional de Sănătate şi Bunăstare 

(Finlanda), Autoritatea Naţională de Sănătate, Înaltul Consiliu de Sănătate Publică (Franţa), Institutul de 

Igienă al Universităţii Catolice Agenţia Naţională pentru Servicii de Sănătate Regională (Italia), 

Consiliul Sănătăţii din Olanda, Institutul Naţional de Sănătate Publică, Institutul de Igienă (Polonia), 

Institutul Naţional de Sănătate Dr. Ricardo Jorge I.P. (Portugalia), Institutul de Sănătate Carlos III 

(Spania), Consiliul Sudez de Evaluare a Tehnologiilor în Sănătate, Consiliul Naţional de Sănătate şi 

http://www.eusanh.eu/
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Bunăstare (Suedia), Biroul Federal Elveţian de Sănătate Publică din Berna, Consiliul de Bioetică 

Nuffield (Marea Britanie) 

Durata proiectului: Februarie 2007 – Februarie 2012 

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Diseminarea rezultatelor obţinute în cadrul studiului „Analiza tematică a rapoartelor ştiinţifice 

publicate de către membrii EUSANH, în ultimii patru ani” 

 Participare la întâlnirile planificate ale proiectului sau la alte manifestări prin care au fost 

diseminate rezultatele 

 Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Finale a proiectului EUSANH-ISA care a avut loc la 

Bucureşti  

 Redactarea rapoartelor tehnice şi financiare ale proiectului 

 

7. Proiectul „Ancheta asupra consumului de alcool şi alte droguri în şcolile din Europa” / 

„European school survey project on alcohol and others drugs” (ESPAD) (http://www.espad.org/)  

Scop: Fundamentarea pe dovezi ştiinţifice a deciziilor din politica de prevenire şi combatere a 

consumului de tutun, alcool, droguri, politica de reducere a consecinţelor asupra sănătăţii la nivelul 

populaţiei tinere, organizarea unor intervenţii eficiente, dezvoltarea de servicii  adecvate de promovare a 

unor comportamente sănătoase 

Finanţare: Surse proprii 

Coordonatori ştiinţifici: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), 

Pompidou Group at the Council of Europe, Swedish National Institute of Public Health and the Swedish 

Ministry of Health and Social Affairs 

Durata proiectului: Ancheta a fost iniţiată în 1995 şi se desfaşoară o data la fiecare patru ani  

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Negociere cu Ministerul Sănătăţii, Agenţia Naţională Antidrog şi Institutul Naţional de Statistică 

pentru desfăşurarea unei etape de colectare în luna mai 

 Realizarea cadrului de eşantionaj, schemei de eşantionare şi constituirea eşantionului multistadial 

 Definitivarea instrumentelor (chestionar autoadministrat) şi a ghidurilor pentru operator, asistent 

de colectare, diriginte, director de şcoală 

http://www.espad.org/
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 Instruirea operatorilor de teren şi de bază de date  

 Colectarea de date în teren 

 Intocmirea Raportului Metodologic Standardizat pe baza căruia se evaluează validitatea studiului 

şi corespondenţă tehnică pe această temă 

 Constituirea bazei de date şi livrarea acesteia pentru baza internaţională 

 

8. Dezvoltarea clasificării româneşti a pacienţilor în grupe de diagnostic; dezvoltarea şi 

actualizarea software-ului de grupare (RO DRG v1) 

Scop: îmbunatăţirea sistemului românesc de clasificare a pacienţilor în grupe de diagnostic în vederea 

creşterii acurateţei rambursărilor şi statisticilor serviciilor de spital 

Finanţare: Surse proprii 

Activităţi desfăşurate în 2011: 

 Activităţi de colectare de date, grupare, testare a erorilor 

 Preluarea sugestiilor de îmbunatăţire a clasificării de la spitale 

 Iniţierea unui proiect de colaborare cu Universitatea Semmelwes din Ungaria 

 Propuneri vizând corecţia erorilor şi implementarea acestora cu avizul CNAS şi MS 

 Actualizarea RO vi DRG în RO DRG v1 
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III Servicii de consultanţă 

1. Solicitări din partea Ministerului Sănătăţii 

 Analiza realizărilor financiare din ultimele 6 luni pentru medicii care îşi desfăşoară activitatea în 

spitalele finanţate prin sistemul DRG în România 

 Modificări necesare Normelor metodologice de aplicare a Contractului cadru privind condiţiile 

acordării asistenţeă medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru buna 

funcţionare a sistemului de raportare a setului minim de date la nivel de pacient, în acord cu 

măsurile de reformă dispuse de Ministerul Sănătăţii 

 Studiu privind actualizarea setului minim de date la nivel de pacient pentru spitalizarea de zi şi a 

modalităţii de raportare a cazurilor, în vederea realizării Planului naţional de paturi 

 Studiu privind Rolul şcolilor de sănătate publică cu privire la promovarea sănătăţii şi a resurselor 

umane, şi alte materiale documentare privind sănătatea publică, în vederea pregătirii mapei de 

reprezentare pentru Comisia pentru sănătate publică din cadrul Senatului României la Conferinţa 

preşedinţilor comisiilor pentru sănătate din parlamentele naţionale ale statelor membre UE 

 Participare la grupul de lucru pentru elaborarea de propuneri privind sistemul românesc DRG 

constituit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 400/2010 

 

2. Consultanţă oferită altor organizaţii 

 Consultanţă în domeniul realizării unor statistici şi analize, furnizate către Asociaţia Română 

pentru Promovarea Sănătăţii 

 Prelucrare şi analiză date pentru Reprezentanţa UNICEF România, având ca subiect utilizarea 

serviciilor spitaliceşti de către populaţia cu vârste cuprinse între 0 şi 18 ani în România în 

perioada 1 iulie 2007 - 30 iunie 2010 

 Prelucrare date şi elaborare de statistici, furnizate către SC SCA Hygiene Products SRL, avand 

ca subiect costurile per pacient înregistrat cu diagnostic de incontinenţă urinară şi/sau care a 

suferit o procedură pentru incontinenţă urinară 

 Statistici şi analize, pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, având ca subiect o evaluare 

epidemiologică privind amputaţiile la pacienţii diagnosticaţi cu diabet zaharat 

 Statistici şi analize, pentru Spitalul Municipal Motru privind proporţia bolnavilor transferaţi într-

un alt spital pentru acelaşi tip de patologie într-un interval de 72 de ore de la internare 
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IV. Activităţi desfăşurate în cadrul unor contracte de prestări servicii 

1. Contractul de prestări servicii încheiat cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate  

 

Acest contract vizează colectarea, prelucrarea datelor şi elaborarea rapoartelor, în vederea decontării 

serviciilor medicale spitaliceşti, validarea, monitorizarea, evaluarea şi analiza pentru serviciile medicale 

spitaliceşti furnizate asiguraţilor şi decontate din fondul naţional unic de asigurări de sănătate.  

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul acestui contract au constat în:  

 colectarea, gestionarea, arhivarea bazelor de date transmise de către unităţile sanitare cu paturi 

 actualizarea aplicaţiei de colectare a setului minim de date la nivel de pacient (SMDP) 

 elaborarea si tipărirea rapoartelor de finanţare, rapoartelor de activitate si a altor documente 

legate de obiectul contractului 

 elaborarea de analize - propuneri de redefinire a serviciilor furnizate în regim de spitalizare de zi 

elaborarea de analize trimestriale ale activităţii unităţilor sanitare cu paturi pe baza datelor 

raportate de către acestea 

 elaborarea de rapoarte lunare privind morbiditatea spitalizată 

 elaborarea de propuneri privind modificarea/actualizarea regulilor de validare a cazurilor 

externate în regim de spitalizare continuă 

 

2. Servicii prestate în cadrul altor contracte  

 servicii de închiriere program pe calculator şi asistenţă tehnică, furnizate către 21 de unităţi 

publice sau private  
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V. Acorduri de parteneriat şi colaborare încheiate între SNSPMPDS şi 

diferite instituţii şi organizaţii în 2011 

In 2011 au fost încheiate acorduri de parteneriat sau convenţii de colaborare cu următoarele instituţii: 

 Institutul Naţional de Statistică – Acord de cooperare în domeniul sistemului informaţional 

statistic, în vederea schimbului de date cu privire la domeniul sănătăţii publice 

 Universitatea de Medicină din Plevna, Bulgaria – Acord de cooperare în domeniile cercetării şi 

formării în sănătate publică şi management sanitar materializată prin schimb de idei, specialişti, 

documente şi materiale ştiinţifice în cadrul implementării unor proiecte comune de cercetare şi 

formare 

 Consortiul EUNetPaS – Convenţie de participare la Acţiunea Comună pentru siguranţa 

pacientului şi calitate în sănătate care urmăreşte implementarea Recomandării Consiliului 

Uniunii Europene cu privire la Siguranţa Pacientului, Prevenirea şi Controlul Infecţiilor Asociate 

Ingrijirilor Medicale 

 

In cadrul acordului de colaborare cu Universitatea Adelaide din Australia prin Centrul Român pentru 

Sănătate Bazată pe Dovezi al SNSPMPDS afiliat la Institutul Joanna Briggs, în 2011 au fost desfăşurate 

următoarele activităţi: 

- 2 protocoale de revizie sistematică de literatură  

o Rolul suportului familial şi al prietenilor ca factori de predicţie pentru tranziţia 

între diverse stadii ale alcoolismului la adoslescenţi şi adulţii tineri 

o Relaţia dintre structura şi sănătatea familiei şi consumul de droguri la adolescenţi 

- traducerea a 3 Ghiduri de Bună Practică 
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VI . Diseminarea rezultatelor cercetării 

1. Editarea revistei “Management în sănătate” şi efectuarea demersurilor necesare pentru 

includerea în cât mai multe baze de date internaţionale  

Revista “Management în Sănătate” este o revistă cu recunoaştere a conţinutului ştiinţific, atât la nivel 

naţional, cât şi la nivel internaţional. Încă din anul 2010, revista a intrat în categoria B+  a revistelor cu 

punctaj de recunoaştere de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior, 

fiind, de asemenea, inclusă în baze de date internaţionale precum: Google Scholar şi Index Copernicus.  

În anul 2011, revista “Management în Sănătate” a fost acceptată şi în baza de date internaţionale DOAJ - 

Directory of Open Access Journals  

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=management+in+healh  

De asemenea, revista “Management în Sănătate” a agreat o colaborare cu baza de date Elsevier India, 

prin care echipa bazei de date Elsevier (departamentul India) are acces la conţinutul revistei şi a primit 

aprobarea pentru includerea conţinutului revistei în baza de date Elsevier.  

Din punct de vedere al conţinutului ştiinţific al revistei, în comparaţie cu anul precedent, în anul 2011, 

revista a cuprins un număr mai mare de articole ale autorilor străini (proporţia articolelor autohtone a 

scăzut la sub 50%), aria domeniilor a fost mai largă, şi s-a continuat seria interviurilor cu personalităţi 

din domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar care sunt recunoscute ca persoane cheie la 

nivel internaţional, în acest domeniu. In anul 2011 au fost publicate 4 interviuri dupa cum urmează: 

 Andrzej Rys, Director de Sănătate Publică al Directoratului General – Sănătate Publică şi Evaluarea 

Riscului pentru Sănătate al Comisiei Europene, DG SANCO 

 Zsuzsanna Jakab, Director al Biroului Regional OMS pentru Europa 

 Helmut Brand, Preşedintele ales al Asociaţiilor Şcolilor de Sănătate Publică din Regiunea Europeană 

 Walter Ricciardi, Preşedintele Asociaţiei Europene de Sănătate Publică 

 

 

2. Publicaţii şi comunicări de lucrări ştiinţifice 

În anul 2011, reprezentanţii Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 

Domeniul Sanitar au participat la 5 conferiţe internaţionale şi 3 naţionale unde au prezentat 10 lucrări 

stiinţifice. De asemenea, au fost publicate 16 articole ştiinţifice dintre care 6 articole în reviste cotate 

ISI.  

 

http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals&uiLanguage=en&hybrid=&query=management+in+healh
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Lucrări stiinţifice prezentate la conferinţe internaţionale 

Florescu S, Moldovan M, Răsoiu S, Galaon M, Ciutan M, Scîntee SG, Vlădescu C „Reasons for not 

using the evidence based approach and ways of improving it”. Joanna Briggs Institute International 

Convention  Mission impossible? Evidence -based practice & the future of global health Adelaide, 

Australia, November 7-9, 2011 

Scîntee SG, Vlădescu C „Evidence of evidence based healthcare development in Romania” the 6th 

International Symposium Evidence-Based Health Care entitled " East meeting West" organized by 

CEESTAHC, Krakow, Poland October 10 - 11, 2011 

Florescu S, Popovici G D, Sasu C, Galaon M, Vlădescu C “The relationship between the traumatic 

events of childhood and mental illness in Romania”, poster la  Conferinta EUPHA  „Public Health and 

Welfare – Welfare development and health” , 2011, Copenhaga, Danemarca 

Florescu S, Firuleasa I L, Mihăescu-Pintia C, Scîntee SG, Vlădescu C “Prevalence and 

sociodemographic predictors of transitions across six stages of alcohol use in Romania”, poster la 

Conferinta EUPHA „Public Health and Welfare – Welfare development and health”, 2011 Copenhaga, 

Danemarca 

Chiriac N.D., Muşat S.N., Shah J., Vlădescu C. “Romania –Experience and New Steps in the 

International Patient Classification System Context” Conferinta PCSI , 19-22 Octombrie 2011, 

Montreal, Canada 

Chiriac N D, Ciutan M, Dosius M, Vlădescu C. “The Use of Casemix Data for Identifying Variations 

in Hospital Care for Elderly Having COPD” (prezentare orala). Conferinta PCSI, 19-22 Octombrie 

2011, Montreal, Canada 

Mihăescu-Pinţia C. „Introducing copayments in Romanian healthcare system”, prezentare la seminarul 

Proiectului ASSPRO CEE 2007 - Budapesta, 16-18.04.2011 

 

Lucrări stiinţifice prezentate la conferinţe naţionale 

Marian M. „Asistenţa Medicală Comunitară ca răspuns la dificultăţile de acces la serviciile de 

sănătate”; „Asistenţa Medicală Comunitară – între strategii şi principia; secţiunea Principii şi Valori în 

Furnizarea Serviciilor Sociale, Conferinţa Anuală a Catedrei de Sociologie şi Asistenţă Socială 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU, ediţia a X a, SIBIU 14 – 15.10.2011 

Preda A., Chiriac N D, Florescu S “Centrul Roman de Sanatate Publica Bazata pe Dovezi - o abordare 

practica in cercetare”. Conferinta Medicina Bazata pe Dovezi a Societatii Romane de Medicina Interna, 

11 Noiembrie, Bucuresti Romania 

Florescu S, Firuleasa IL, Scîntee SG, Vlădescu C „Tranzitia intre stadiile consumului de alcool in 

Romania”  Prezentare orală la Întâlnirea „Abuzul şi dependenţa de alcool în România”. Politici, servicii, 
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oameni. O iniţiativă pentru crearea unei platforme comune de dialog social, inter-instituţional, organizat 

de Alianţa pentru lupta împotriva  alcoolismului împotriva  alcoolismului şi toxicomaniilor ALIAT 

Mihăescu-Pinţia C Teza de doctorat “Evaluarea capacităţii de răspuns a ofertei sistemului de sănătate 

din România – servicii, programe, produse – la nevoile populaţiei”, susţinută în noiembrie 2011 la 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Comerţ 

 

Articole publicate în 2011 

Nr. 

Crt

. 

Titlu lucrare Autori Revista Factor de 

impact 

(ISI) 

/Article 

metrics 

PLoS 

Alte 

categorii 

CNCSIS / 

BDI 

1 Parental 

psychopathology 

and the risk of 

suicidal behavior in 

their offspring: 

results from the 

World Mental 

Health surveys. 

 

Gureje O, Oladeji B, 

Hwang I, Chiu WT, 

Kessler RC, Sampson 

NA, Alonso J, Andrade 

LH, Beautrais A, Borges 

G, Bromet E, Bruffaerts 

R, de Girolamo G, de 

Graaf R, Gal G, He Y, 

Hu C, Iwata N, Karam 

EG, Kovess-Masféty V, 

Matschinger H, 

Moldovan MV, Posada-

Villa J, Sagar R, Scocco 

P, Seedat S, Tomov T, 

Nock MK. 

Mol Psychiatry. 

2011 

Dec;16(12):1221-

33. doi: 

10.1038/mp.2010

.111. Epub 2010 

Nov 16. 

PMID:21079606 

[PubMed - in 

process]  

PMCID: 

PMC3142278 

[Available on 

2012/6/1] 

15.470  

2 Development of 

lifetime 

comorbidity in the 

WHO World 

Mental Health 

(WMH) Surveys.  

Kessler, R.C., Ormel, J., 

Petukhova, M., 

McLaughlin, K.A., Greif 

Green, J., Russo, L.J., 

Stein, D.J., Zaslavsky, 

A.M., Aguilar-Gaxiola, 

S., Alonso, J., Andrade, 

L.H., Benjet, C., de 

Girolamo, G., de Graaf, 

R., Demyttenaere, K., 

Fayyad, J., Haro, J.M., 

Hu, C.Y., Karam, A.N., 

Lee, S., Lepine, J.P., 

Matschinger, H., 

Mihaescu-Pintia, C., 
Posada-Villa, J., Sagar, 

R., Üstün, T.B. 

Archives of 

general 

Psychiatry. 

2011;68(1):90-

100. 

 

12.26  

3 Treatment of 

suicidal people 

Bruffaerts R, 

Demyttenaere K, Hwang 

Br J Psychiatry. 

2011 

5.947  
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