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I. INFORMAŢII GENERALE – CINE SUNTEM ? 
 
 
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ, MANAGEMENT ŞI 
PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL SANITAR (SNSPMPDS) este instituţie publică cu 
tradiţie în formare, cercetare şi consultanţă în domeniul sănătăţii publice si 
managementului serviciilor de sănătate.  
 
 

 
 
 
Este specializată în programe de formare post-universitară în sănătate publică, 
management şi administratia serviciilor de sănătate şi asigură acreditarea, 
organizarea şi certificarea programelor de educaţie medicală continuă şi dezvoltare 
profesională pentru personalul din sistemul sanitar.  

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică şi operaţională se desfăşoară, în principal, în cadrul 
Centrului de Cercetare şi Evaluare a Serviciilor de Sănătate, prin echipa de cercetători 
şi profesionişti în sănătate publică, cât şi prin Centrul naţional de medicină bazată pe 
dovezi, centru afiliat  la Institutul australian Joanna Briggs; de asemenea, în celelalte 
centre din cadrul instituţiei activează echipe de profesionişti şi cercetători în domeniul 
specific fiecărui centru.  

 

OBIECTIVE STRATEGICE 

 

 Formare şi dezvoltare profesională la cel mai înalt nivel pentru profesioniştii din 
sistemul de sănătate 
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 Furnizarea de dovezi ştiiţifice pentru susţinerea deciziilor şi politicilor de 
sănătate 

 Evaluarea, aplicarea şi diseminarea rezultatelor cercetării în vederea 
îmbunătăţirii practicilor din sănătate 

 Realizarea de studii şi cercetări operaţionale în scopul creşterii performanţei 
sistemului de sănătate 

 Educarea şi informarea populaţiei privind atitutini şi comportamente legate de 
sănătate, stil de viaţă sănătos şi conştientizarea populaţiei despre importanţa 
implicării individuale în menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de sănătate 

 Dezvoltarea organizaţională şi profesională a Şcolii Naţionale de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar 

 Creşterea vizibilităţii Şcolii Naţionale de Sănătate Publică Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar la nivel naţional şi internaţional 

 Creşterea capacităţii de sustenabilitate financiară a instituţiei 

 

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. 
 

Parteneriate internaţionale 

 

 Maastricht University, Olanda 

 Sheffield Hallam University 

 University of Ulster, School of Psychology, Marea Britanie  

 Facultade de Ciencias Medicas, Universida de Nova de Lisboa, Departamento 

de Saude Mental, Lisabona, Portugalia 

 Katholieke Universiteit Leuven, Division of Psychiatry, Leuven, Belgia  

 Uniwersytet Jagiellonski Collegium Medicum, Polonia 

 Medical University of Varna, Bulgaria 

 New Bulgarian University, Centre "Bulgarian Institute for Human Relations", 

Sofia, Bulgaria 

 Shkola Ohorony Zdorovia / Scoala de Sanatate Publica Skivoroda Ucraina 

 Center for Public Affairs Studies Foundation, Ungaria 

 Inalta autoritate sanitara – Franta 

 Fondation d'Entreprise MGEN pour la Santé Publique, Paris, Franţa 
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 Sant Joan de Déu - Serveis de Salut Mental, Sant Boi de Llobregat, Barcelona, 

Spania  

 Health Council of the Netherlands, Olanda 

 Superior Health Council, Belgia 

 Swedish Council on Technology Assessment in Health Care, Suedia 

 Instituto de Salud Carlos  III, Madrid, Spania 

 Institut Municipal d'Assistència Sanitària, Barcelona, Spania  

 National Institute of Public Health, Polonia 

 Sheffield City Council 

 Comune di Udine 

 Turku City Council - Finlanda 

 Helsingborg City Council – Suedia 

 Public Enterprise “MTVC”, Lituania 

 Şcoala de Înalte Studii în Sănătate Publică, Rennes, Franţa 

 

Afiliere internationala 

 Asociaţia Şcolilor de Sănătate Publica din Regiunea Europa (ASPHER) 

 Joanna Briggs Institute (JBI) din Adelaide, AUSTRALIA 

 Reţelei Europene de Consiliere Ştiinţifică pentru Sănătate (EuSANH) 

 Reţelei Internaţionale pentru Ghiduri (Guidelines International Network) 

 Forumului pentru Sănătate Publică din Europa de Sud Est (FSP-SEE) 
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II. ACTIVITĂŢI DE FORMARE ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂŢII 
PUBLICE ŞI MANAGEMENTULUI 

 

1. Curs de formare în Management Spitalicesc 

 
Scopul cursului este de a asigura pregătirea managerilor de spitale pentru gestionarea 
acestor unităţi la un nivel performant. În anul 2010, au fost organizate şi derulate 6 
cursuri de Management Spitalicesc, în Bucureşti. Totalul participanţilor la acest curs a 
fost de 192. În luna noiembrie 2010 a fost iniţiat un nou curs, care s-a finalizat în 
ianuarie 2011, cu 31 de participanţi, totalizând astfel un număr de 223 participanţi. 
 
 
 

                                
 
 

2. 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 şi se adresează medicilor care doresc să ocupe o funcţie de 
conducere într-o instituţie sanitară. În anul 2010, au fost furnizate 4 serii de curs, 
dintre care 3 în Bucureşti şi o serie în Timişoara. Numărul total de participanţi a fost 
de 118 participanţi. 
 
 

3. Curs de management spitalicesc pentru directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi 

 

Scopul cursului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/moaşelor pentru 
funcţia de director de îngrijiri sau asistent şef de spital. Cursul este structurat modular 
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pe durata a 4 săptămâni. În anul 2010, a fost organizat un singur curs, în Bucureşti, la 
care au participat 15 persoane.  
 
 

4. Cursuri de atestate de studii complementare pentru medici, medici dentişti 
şi farmacişti 

 
 
Scopul acestor cursuri de Atestat este dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în vederea 
eficientizării şi creşteri calităţii seriviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare. 
Cursurile de Atestat au fost organizate în Bucureşti şi în centrele universitare Cluj 
Napoca, Timişoara, Tîrgu Mureş, Arad, Oradea, Iaşi. La aceste cursuri au participat 
aproximativ 760 de persoane.  
 

5. Cursuri de educaţie medicală continuă şi formare de formatori 

 

În anul 2010, au fost organizate cursuri de Educaţie Medicală Continuă (EMC) atât în 
Bucureşti, cât şi în centrele universitare Cluj-Napoca, Craiova, Constanţa, Sibiu, 
Timişoara, Tîrgu Mures, Oradea, Iaşi. La cursurile de EMC au participat peste 1600 
de persoane, aparţinând mai multor grupuri ţintă de profesionişti din sistemul de 
sănătate medici de diferite specialităţi, medici dentişti, biologi, biochimişti, psihologi. 
De asemenea, în anul 2010 au fost organizate şi 8 cursuri de Formare de Formatori la 
care au participat 184 de persoane în diferite domenii ale sistemului de sănătate.  
 
 
 

 
 
 
 

6. Cursuri de dezvoltare profesională pentru asistenţi medicali şi alte categorii 
de personal din sistemul sanitar 
 
În anul 2010, au fost organizate programe de specializare pentru asistenţi medicali 
generalişti şi asistenţi medicali de pediatrie în specialităţile radiologie, imagistică 
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medicală, balneo – fizioterapie, laborator, îngrijiri în psihiatrie, precum şi programe de 
educaţie continuă pentru asistenţi medicali, statisticieni medicali, opticieni, 
ambulanţieri, infirmiere. Programele de specializare au fost organizate în Bucureşti, 
centrele universitare Iaşi, Cluj-Napoca, Timişoara, Craiova, Constanţa, Sibiu, Tîrgu 
Mures, Galaţi. La programe de educaţie continuă au participat 1548 persoane. 
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III. PROIECTE DE CERCETARE SI DEZVOLTARE IN SĂNĂTATE 

PUBLICĂ ŞI SERVICII DE SĂNĂTATE 

1. “Improving Science Advice for Health in Europe” (EUSANH-ISA)  
Sursa de finanţare: Comisia Europeană prin Programul Cadru European FP7 
(Perioada 2009-2012) 
 
Reţeaua EUSANH (13 ţări participante) 

 
 

 
 
Scopul acestui proiect a fost îmbunătăţirea calităţii, eficacităţii şi eficienţei activităţii de 
consiliere ştiinţifică în domeniul sănătăţii, la nivel European. Pentru îndeplinirea 
acestui scop au fost proiectate schimburi de experienţă privind evaluarea de nevoi şi 
schimburi de practică privind furnizarea activităţilor de consiliere ştiinţifică cu scopul 
de informare a decidenţilor politici din domeniul sănătăţii publice şi îngrijirilor de 
sănătate, la nivel naţional şi european.  
 
 
2. Evaluarea politicilor privind plăţile pacienţilor şi proiectarea efectelor acestora din 
punct de vedere al eficienţei, echităţii şi calităţii. Cazul Europei Centrale şi de Est  
Sursa de finanţare: Comisia Europeană prin Programul Cadru European FP7  
(Perioada 2008-2013) 
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Scopul proiectului a fost evaluarea politicilor plăţilor pacienţilor la nivelul Europei 
Centrale şi de răsărit. Proiectul a avut ca obiective generale dezvoltarea metodelor de 
cercetare pentru analiza politicilor pe bază de dovezi şi studiul politicilor de sănătate 
privind plăţile pacienţilor în Europa Centrală şi de Răsărit. 
În anul 2010 a fost dezvoltat  un instrument de cercetare pentru a studia nivelul şi tipul 
de plăţi neoficiale pentru serviciile de sănătate. De asemenea, acest instrument a fost 
aplicat în ţările Europei Centrale şi de Est pentru a analiza modelul de plăţi informale 
ale pacientului, precum şi efectul acestora asupra utilizării serviciilor de sănătate 
 
3.  "Iniţiativa Mondială de Cercetare a Stării de Sănătate Mentală” (World Mental 
Health Survey Initiative) - perioada 2009 - 2012 

 
Scopul proiectului a fost fundamentarea politicilor, strategiilor din domeniul sănătăţii 
mentale pe dovezi ştiinţifice.    
Obiectiv general a vizat obţinerea de informaţii la nivel naţional despre prevalenţa 
tulburărilor comportamentale, mentale şi cauzate de consumul de alcool şi droguri.  
Prin participarea la acest proiect, în anul 2010, România a dobândit Statutul de ţară 
membră în Consorţiul “Iniţiativa Mondială de Cercetare a Stării de Sănătate Mentală” 
(World Mental Health Survey Initiative). 
 
 
4. „ Reţeaua europeană pentru siguranţa pacientului” (EUNETPAS)” 
Finanţator: DG SANCO 
 
Scopul proiectului a fost stabilirea unei reţele umbrelă a tuturor celor 27 de state 
membre ale Uniunii Europene şi a organismelor din statele membre, încurajarea şi 
intensificarea colaborării în domeniul siguranţei pacientului. În cadrul proiectului au 
fost elaborate de ghiduri şi instrumente pentru dezvoltarea culturii siguranţei 
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pacientului, formare, implementarea sistemelor de raportare a erorilor şi invăţare din 
erori. 
 
5. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate 
subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea bolilor 
cardiovasculare 
Sursa de finanţare: Ministerul Sănătăţii (2010) 
 
Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea ratei de detectare în rândul bolnavilor cu boli 
cardiovasculare din grupurile predispuse şi sprijinirea capacitatii Ministerului Sănătăţii 
de a oferi educaţie sanitară şi acces uşor al populaţiei la serviciile medicale. Proiectul 
a vizat dezvoltarea strategiei naţionale de educaţie pentru sănătate privind bolile 
cardiovasculare, consolidarea şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor furnizorilor 
de servicii medicale pentru a comunica şi a sprijini bolnavii cu afecţiuni 
cardiovasculare, precum şi întărirea şi dezvoltarea cunoştinţelor pacienţilor cu privire 
la bolile cardiovasculare. 
 
 
6. Programul naţional de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate - 
subprogramul de informare, educare, comunicare pentru prevenirea cancerului de col 
uterin 
Sursa de finanţare: Ministerul Sănătăţii (2010) 
 
Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea ratei de detectare a cancerului de col uterin în 
rândul populaţiei generale şi sprijinirea capacităţii Ministerului Sănătăţii de a oferi 
educaţie sanitară şi acces uşor al populaţiei la serviciile medicale. Proiectul a avut ca 
obiective dezvoltarea strategiei naţionale privind educaţia pentru sănătate în domeniul 
prevenirii cancerului de col uterin, dezvoltarea cunoştinţelor populaţiei generale cu 
privire la prevenirea cancerului de col uterin şi dezvoltarea cunoştinţelor şi aptitudinilor 
furnizorilor de servicii medicale pentru a comunica şi a sprijini pacientele cărora li s-a 
stabilit diagnosticul de cancer de col uterin. 
 
 
7. DECIPHER         
Finanţator: UE – Programul Leonardo Davinci (Perioada 2008 - 2010) 
 
Scopul proiectul a fost informarea în mod sistematic a decidenţilor şi planificatorilor de 
la nivel municipal asupra cost-eficacităţii diferitelor intervenţii de sănătate publică 
asupra  stilului de viată şi asupra reducerii poverii îmbolnăvirilor, în principal asupra 
prevenirii si controlului bolilor cardiovasculare. Proiectul a vizat elaborarea un 
instrument inovativ de modelare, capabil să  previzioneze impactul la nivel 
populaţional al reducerii riscului de BCV prin diminuarea costurilor legate de apariţia 
evenimentelor acute, precum şi de reducere a mortalităţii pe o perioada de 5 ani şi 
elaborarea unui program de formare inovativ de tip VET, proiectat pentru specialiştii în 
sănătate publică, program care să faciliteze folosirea instrumentului de evaluare a 
riscurilor în procesul de luare a deciziilor. 
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8. “Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea resurselor umane şi instituţionale 
din asistenţa medicală comunitară” 
Sursa de finanţare: U.E. - FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
 
Obiectivele si rezultatele proiectului in anul 2010 au fost evaluarea nevoilor de servicii 
de asistenţă medicală comunitară in regiunile de dezvoltare VEST si CENTRU. Au 
fost elaborate un raport de cercetare referitor la gradul de acoperire cu servicii de 
asistenta medicala comunitara şi un studiu referitor la unele disparităţi şi inegalităţi 
existente intre judete/comunităţi din mediul urban şi rural. De asemenea, a fost 
dezvoltată pregătirea profesională prin programe de formare pentru specialiştii 
implicaţi în sistemul serviciilor sociale şi a resurselor umane angajate în reţeaua de 
asistenţă medicală comunitară.     
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IV. ANALIZA ŞI EVALUAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE (DRG) 

 
SNSPMPDSB este instituţia care gestionează la nivel central funcţionarea şi 
dezvoltarea sistemului de clasificare a pacienţilor în grupe de diagnostice (DRG). În 
acest sens, SNSPMPDSB colectează de la nivelul spitalelor toate episoadele de 
îngrijiri de sănătate furnizate de acestea prin spitalizare continuă, care sunt raportate 
pe baza setului minim de date clinice la nivel de pacient. 
 
1. Activităţi desfăşurate în cadrul contractului de prestări servicii încheiat de 
SNSPMPDS cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
Finanţator: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 
 
Obiectul contractului a fost prestarea de servicii privind colectarea, prelucrarea datelor 
şi elaborarea rapoartelor, în vederea decontării serviciilor medicale spitaliceşti, 
precum şi activităţi de validare, monitorizare, evaluare şi analiză pentru serviciile 
medicale spitaliceşti furnizate asiguraţilor şi decontate din fondul naţional unic de 
asigurări de sănătate.  

 
 
2. Activităţi desfăşurate în baza contractului încheiat de SNSPMPDS cu Ministerul 
Sănătăţii - în cadrul programelor naţionale de sănătate - subprogramul 1.2 pentru 
analiza performanţei spitalelor 
Finanţator: Ministerul Sănătăţii 
 
Scopul proiectului a fost îmbunătăţirea managementului asistenţei spitaliceşti şi a 
performanţei sistemului spitalicesc din România. Proiectul a vizat monitorizarea 
activităţii clinice a spitalelor şi calităţii datelor transmise de acestea.  
Proiectul a avut ca rezultate calcularea valorilor anuale ale indicatorilor de 
performanţă ai spitalelor şi de performanţă ai managerilor de spitale. 
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V. ACTIVITĂŢI DE EDITARE ŞI TIPĂRIRE A PUBLICAŢIILOR DE 

SPECIALITATE 

Şcola Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul 
Sanitar editează propria revistă de specialitate intitulată "Management în 
sănătate", aceasta având caracter ştiinţific.  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Management in Sănătate” este o publicaţie trimestrială cu caracter ştiinţific, care 
furnizează informaţii în probleme de management general şi management aplicat în 
domeniul sănătăţii, având ca scop acoperirea problematicii unui domeniu foarte puţin 
abordat până acum în periodicele ştiinţifice româneşti. 
 
Publicaţia abordează o serie de tematici de mare actualitate – Sisteme de sănătate, 
management organizaţional, Bioetică şi legislaţie medicală, Cercetare, Comunicare, 
Resurse Umane, Formare, Promovarea sănătăţii – şi se adresează tuturor celor 
interesaţi de îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi de managementul 
serviciilor de sănătate, în condiţiile reformei sistemului sanitar românesc: medici, 
manageri de instituţii sanitare, parlamentari, membri ai Guvernului, economişti, 
studenţi în medicină etc.  

În anul 2010, revista Management în sănătate a intrat în Categoria B+ a revistelor 
recunoscute ca publicaţii ştiinţifice de importanţă naţională de către Consiliul Naţional 
al Cercetării Ştiintifice din Învăţământul Superior. De asemenea, revista “Management 
în sănătate” este creditată de Colegiul Medicilor din România cu 5 puncte. 
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VI. ACTIVITĂŢI DE DISEMINARE A REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE 

 

În anul 2010, reprezentanţii Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar au participat la 7 conferiţe internaţionale unde au 
prezentat 13 lucrari stiinţifice. De asemenea, au fost publicate 38 de articole ştiinţifice 
dintre care 24 in reviste cotate ISI. 
 


