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Condiționări și exigențe 

prealabile de: 

 

Pentru a studia cursul de Monitoring și evaluare în sănătatea 

publică în perspectiva activității în domeniul Sănătății publice şi a 

rezolvării diverselor probleme la capitolul respectiv studentul 

trebuie mai întâi să aibă anumite cunoştinţe şi să posede deja unele 

dexterităţi practice. 

Ca condiţie prealabilă pentru predarea disciplinei serveşte 

studierea de către studenţi în primii ani de studii a disciplinelor 

medicale fundamentale (anatomia, biochimia, fiziologia,) și 

bazelor disciplinelor clinice. 

Competențe: digitale elementare (utilizarea internetului, 

procesarea documentelor, utilizarea redactorilor de text, tabele 

electronice și aplicațiilor pentru prezentări), abilităților de 

comunicare și lucru în echipă. 

Misiunea disciplinei Studierea disciplinei ”Monitoring și evaluare în sănătatea 

publică” are ca scop pregătirea profesioniștilor calificați gata să 

lucreze pentru îmbunătățirea sănătății publice, prin explorarea 

teoriilor și tehnicelor de monitorizarea și evaluare a documentelor 

de politici cu elaborarea rapoartelor de sinteză ex-ante și ex-post, 

necesare pentru creșterea eficienței și eficacității programelor 

naționale cu referire supravegherea și controlul sănătății 

populației. 

Tematica prezentată 

 

Introducere în monitorizare și evaluare. Dezvoltarea sistemului de 

monitorizare și evaluare. Evaluarea procesului și monitorizarea 

programelor. Colectarea datelor. Modele și cadre de evaluare. 

Standarde de evaluare. Raportarea. Diseminarea. 

Finalități de studiu 

 

− să dezvolte propuneri de proiecte de politici publice; 

− să evalueze documentele de politici publice și 

alternativelor; 

− să argumenteze decizii asupra documentelor de politici 

publice în domeniul sănătății publice. 

− să organizeze, expună şi realizeze conferinţe, convorbiri, 

discuţii cu conţinut pe probleme de politici publice. 

Manopere practice 

achiziționate 

− să aplice tehnici informatice de bază cu statistici vitale de 

sănătate publică cu descrierea caracteristicilor de sănătate 

publică în cercetarea și evaluarea sănătății populației; 

− să dezvolte rapoarte cu privire la nevoile de sănătate 

publică, cu utilizarea informațiilor fezabile pentru 

argumentarea necesităților de elaborare a proiectelor de 

documente de politici în domeniul sănătății publice; 

− să dezvolte Planul multianual de evaluare a unui Program 



național; 

− să elaboreze o Foaie de parcurs pentru evaluare a unui 

Program național; 

− să selecteze Setul de indicatori pentru monitorizarea unui 

Program național; 

− să analizeze efectele politicilor în sănătatea publică asupra 

sistemelor de sănătate și sănătății populației la nivel local, 

național și internațional; 

−  să organizeze, expună şi realizeze convorbiri, discuții cu 

referire la documentele de politici în sănătatea publică 

existente și nevoile de îmbunătățirea lor; 

− să evalueze starea realizării Programelor naționale care 

vizează riscurile pentru sănătatea și siguranța umană; 

− să aplice diferite abordări de monitoring și evaluarea 

documentelor de politici în domeniul sănătății publice; 

− să analizeze inter-relațiile dintre sistemele care 

influențează realizarea documentelor de politici în 

sănătatea publică; 

− să promoveze standarde înalte de monitorizare și evaluare 

a documentelor de politici î sănătatea publică; 

− să analizeze și să prevină factorii determinanți ai sănătății 

și bolilor la nivel național și local; 

− să aplice ,,gândirea critică” în rezolvarea problemelor de 

sănătate publică; 

− să aprecieze importanța monitorizării și evaluării în 

contextul sănătății publice; 

− să abordeze creativ problemele sănătății publice în 

contextul integrării disciplinei studiate cu alte discipline 

din domeniu; 

− să fie apt să utilizeze principiile profesional-deontologice 

generale şi speciale în activitatea practică; 

− să posede abilităţi de a prezenta o informaţie de evaluare a 

documentelor de politici în sănătatea publică; 

− să aprecieze impactul tendințelor globale și 

interdependențe lor asupra problemelor și sistemelor legate 

de sănătatea publică. 

Forma de evaluare Examen  

 

 


