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Motivarea proiectului: asigurarea formării de bază necesară
responsabililor din sistemul sănătăţii.

Premize conceptuale şi faptice: 
Funcţionarea corectă a sistemului sănătăţii publice este vitală în 
sistemul sanitar. 
Evaluarea fenomenului sanitar şi luarea deciziilor impun o 
platformă formativă minimală de specialitate la nivelul 
responsabililor din sistem. 
Personalul de conducere – indiferent de formarea de bază –
necesită un bagaj de cunoştinţe fundamentale în domeniu. 
Includerea formării de profil în cadrul unei Şcoli de Sănătate 
Publică creşte calitatea formării, responsabilitatea programului şi 
reputaţia instituţiei formatoare. 
Şcolile de Sănătate Publică se dezvoltă şi se afirmă cel mai 
pregnant în sistemele sanitare în curs de reformă, sub presiunea 
implicării şi a necesităţilor. Ele devin un apanaj al sistemelor 
sanitare puternice. 
În România nu existau astfel de instituţie şi concept în 
învăţământul postuniversitar medical.



Puncte de plecare

• Orientarea strategică comunitară a 
învăţământului medical şi farmaceutic la 
U.M.F. „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca din 
1995. 

• Experienţa şi modelele convingătoare din 
sisteme de învăţământ medical avansate. 

• Folosirea sistemului de învăţământ deschis 
la distanţă în cât mai mare măsură. 



Program de creare 
a Şcolii de Sănătate Publică

o Identificarea 
modelelor 
instituţionale şi 
didactice adecvate 
particularităţilor 
noastre. 

o Constituirea bazei 
logistice şi a 
resurselor umane 
necesare.

o Asigurarea flexibilităţii 
programului funcţie de 
evoluţie, necesităţi şi 
oportunităţi. 

o Integrarea organică
Şcolii în Universitate şi 
în sistemul sanitar. 

o Urmărirea evoluţiei 
proiectului prin 
evaluator extern de 
specialitate. 



Structură (I)

Departamente constituite

Epidemiologie Informatică medicală 
şi biostatistică

Sănătate 
mediului 

si medicină 
ocupaţională



Structură (II)

Departamente în perspectivă

Bioetică

Promovarea 
sănătăţii 

si educaţie 
pentru sănătate

Sănătate 
comunitară



Programe
• Şcoală de Sănătate Publică –

program complet de trei  ani
• Doctorat
• Masterat
• Cursuri de informare a 

leaderilor în sănătate 
publică

• Alte forme de cursuri 
postuniversitare la cerere
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Rezultate (I)

1. Curs de “Cunoştinţe fundamentale pentru mangeri în 
sănătate publică” agreat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi 
acreditat de Colegiul Naţional al Medicilor din România. 
2. Editarea a opt volume din materiale didactice cu CD utile 
acestui curs. 
3. Alcătuirea unei biblioteci de înaltă specialitate pentru cadrele
didactice şi cursanţi, disponibilă întregii universităţi. 
4. Constituitea unui sistem informatizat de evidenţă a 
studenţilor şi de evaluare a lor. 



Rezultate (II)
5. Realizarea unei baze de învăţământ computerizată utilă 
pentru învăţământ direct şi la distanţă şi pentru 
documentarea cursanţilor prin internet. 
6. Modernizarea dotării catedrelor implicate şi a spaţiului 
didactic. 
7. Stabilirea şi întreţinerea de legături cu Şcoli de sănătate 
publică de renume din străinătate, cu posibilitatea unor 
programe viitoare în cotutelă. 
8. Capacitate de autosusţinere/autofinanţare prin formele 
de activitate specifică oferite pieţei muncii.



CONCLUZII

1. Şcoala de Sănătate publică s-a dovedit o investiţie de bani 
şi inteligenţă eficientă şi oportun creată. 

2.   Interesul de finanţare a unui proiect de învăţământ 
postuniversitar în domeniul medicinii preventive a reflectat 

realismul motivării proiectului şi a importanţei sale 
comunitare în ultima instanţă. 
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