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AGENDĂ WORKSHOP DE CONSENS  

23.01.2019 

 

Conform Cererii de Finanțare, a Acordului de Parteneriat nr. 53248/24.08.2016 și a 

contractelor încheiate cu experții selectați pentru Rezultatul 2 – Instrumente de 

monitorizare și evaluare a programelor naționale de sănătate publică, Activitatea 3 

„Dezvoltarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a programelor naționale de 

sănătate publică” subactivitate 3.1.5 „Elaborarea celor 12 planuri de monitorizare și 

evaluare, câte unul pentru fiecare program național”, analizele preliminare întocmite vor 

fi prezentate sub forma unui rezumat, fie prin discurs, fie prin prezentare combinată 

(Microsoft PowerPoint și discurs). 

Prezentarea se va încadra în  20 de minute, urmată de o dezbatere cu o durată de 

maximum 40 de minute, astfel: 
 

Ora Activitate Prezintă Observații 

10 45 –   11 00 Înregistrare participanți 

11 00 – 11 10 Deschidere workshop Prof. univ. dr. Ioan-Franc 
Valeriu 

Reprezentant legal 
Academia Română 

11 10 – 11 20 Discurs Reprezentant Academia 
Română 

Invitat 

11 20 – 11 30 Discurs Director Dr. Bardoș 
Mihaela 

Director Agenția Națională 
de Programe de Sănătate 

11 30 – 11 50 Prezentare rezumat  Dr. Armean Petru „Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de vaccinare” 
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de supraveghere și 
control al bolilor 
transmisibile prioritare” 
– MODULUL10 

11 50 – 12 10 Prezentare rezumat  
 
 
 
 
 
 

Dr. Socaci Adriana „Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de prevenire, 
supraveghere și control al 
infecției HIV/SIDA”  
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de supraveghere și 
control al tuberculozei” 
– MODULUL 11 
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12 10 – 12 30 Prezentare rezumat  Dr. Mărginean Marius „Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de monitorizare a 
factorilor determinanți din 
mediul de viață și muncă ” 
”Plan de monitorizare și 

evaluare pentru programul 

național de evaluare și 

promovare a sănătății și 

educație pentru sănătate: 

- Subprogramul de evaluare 

și promovare a sănătății și 

educației pentru sănătate 

din cadrul Institutului 

Naționale de Sănătate 

Publică; 

- Subprogramul de 
prevenire și combatere a 
consumului de tutun din 
cadrul Institutului Național 
de Pneumoftiziologie 
„Marius Nasta” – MODULUL 
12 

12 30 – 12 50 Prezentare rezumat  Dr. Ungurean Carmen „Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de depistare 
precoce activă a cancerului 
prin screening organizat – 
subprogramul de depistare 
precoce activă a cancerului 
de col uterin prin 
efectuarea testării Babeş-
Papanicolau la populaţia 
feminină eligibilă în regim 
de screening” 
„ Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de sănătate a 
femeii și copilului” 
– MODULUL 13 

12 50 – 13 20 PAUZĂ 
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13 20 –  13 40 Prezentare rezumat  Dr. Moldoveanu Anca 
Maria 

„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de supraveghere și 
limitare a infecțiilor 
associate asistenței 
medicale și a rezistenței 
microbiene, precum și 
monitorizarea a utilizării 
antibioticelor” 
„Plan de monitorizare și 

evaluare pentru programul 

național de transplant de 

organe, țesuturi și celule de 

origine umană 

-Subprogramul de 

transplant de organe, 

ţesuturi sau celule de 

origine umană 

-Subprogramul de fertilizare 

in vitro şi embriotransfer”  

– MODULUL 14 

13 40 – 14 10 Prezentare rezumat  Dr. Armean Sebastian 
Mihai 

„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de sănătate 
mintală și profilaxie în 
patologia psihiatrică ” 
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de boli endocrine” 
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de securitate 
transfuzională” 
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de tratament 
dietetic pentru boli rare” 
„Plan de monitorizare și 
evaluare pentru programul 
național de management al 
registrelor naționale”  
MODULUL 15 
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14 10 – 14 50 Sesiune de dezbateri cu scopul de a obține feedback-ul privind finalizarea 
operelor scrise. 

14 50 – 15 00 Discurs închidere 
workshop 

Gabriela Norica-Zlate    Manager de proiect 

 

 

Durată workshop: 4 ore  

Locul desfășurării: Amfiteatrul Bibliotecii Academiei Române „I. H. Rădulescu” 

Data desfășurării: 23.01.2019 

 

 


