
Directia de Sanatate Publica  Judeteana  BUZAU  ,  

Compartimentul Evaluare  si Promovarea  Sanatatii   

 

INFORMATII PENTRU PARTICIPAREA LA CONSULTARILE 

PUBLICE CU PROPUNERI CONCRETE  SI DOCUMENTATE , 

 NECESARE  INTOCMIRII  : 

 

PLANULUI NAŢIONAL MULTIANUAL INTEGRAT DE PROMOVARE 

A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE 

 

Pentru participarea la consultările organizate la nivel naţional 

(coordonarea Ministerului Sănătăţii), înscrierile se vor realiza prin 

completarea  formularului de înscriere disponibil ( atasat ) aici. 

Persoanele interesate să participe la consultări prin formularea unui 

punct de vedere în scris sunt rugate să respecte următoarele cerinţe în 

privinţa Materialului/propunerii scrise: 

 punctul de vedere exprimat cuprinde poziţia semnatarului, iar opinia 

trebuie însoţită de propunerea unei soluţii concrete; 

 propunerile concrete, argumentate, vor fi transmise în completarea 

formularului şi nu vor depăşi echivalentul a maximum 2 pagini A4; 

 pentru formularea unei propuneri se vor avea în vedere următoarele 

aspecte:  

o prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată;  

o definirea beneficiarilor cărora li se adresează propunerea; 

o obiectivul, respectiv obiectivele specifice propuse sau, după 

caz, încadrarea în cele cuprinse în Planul naţional multianual 

integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; 

o activităţile propuse şi justificarea necesităţii lor;  

o rezultate așteptate (pe termen scurt, mediu şi lung) în termeni 

de indicatori realiști, măsurabili şi delimitaţi în timp;  

o parteneriate necesare pentru implementarea soluţiei propuse. 

 pentru a fi luată în considerare şi analizată, soluţia va fi însoţită de 

argumente, posibilele efecte ale acestei măsuri, impact 

social/economic semnificativ, beneficii pentru posibile grupuri de 

beneficiari. În consecinţă, este de dorit ca soluţia propusă să 

întrevadă/evidenţieze posibila susţinere a cât mai multor aderenţi, care 

îşi descoperă beneficiul în aceasta.  

https://docs.google.com/forms/d/1DMrJSr5346JGSzHgDsn70I8y8ydvhIxXNXb24xoCbEA/viewform


 vă rugăm, de asemenea, să includeţi o concluzie a punctului de 

vedere, formulată în maximum 2 paragrafe. Prezentaţi, succint, 

concluzia opiniei dumneavoastră şi argumentele susţinătoare acesteia.  

N.B  

* Persoanele interesate pot transmite puncte de vedere pe toată durata 

consultărilor (07 martie – 06 mai 2016). 

* În procesul de consultare, fiecare susţinere a punctului de vedere / 

formulare a propunerii se va încadra într-un interval de 5 minute.  

           

Dr. Ioan  Dragusin ,  

coordonator al  

Compartimentului  Evaluare si Promovarea  Sanatatii  

 


