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INTRODUCERE 
 

Opera intitulată „Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, 

standarde și modele de raportare periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și 

Luptă Antidrog” este structurată pe trei părți. 

Prima parte a lucrării prezintă analiza post-ex a procedurilor utilizate, indicatorii de 

performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate 

Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA). Sunt descrise noțiuni generale legate de procesele de 

monitorizare și evaluare ale programelor naționale de sănătate publică (PNSP), cadrul 

organizațional în care se desfășoară monitorizarea și evaluarea Programului național de sănătate 

mintală și profilaxie în patologia psihiatrică (PNSMPPP). De asemenea, sunt prezentate 

atribuțiile Agentiei Naționale de Sănătate Publică (ANSP) din cadrul Ministerului Sănătății (MS) 

și ale CNSMLA, ca unitate natională de asistență tehnică și management (UATM) pentru 

PNSMPPP. 

Pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică sunt 

prezentate sursele de date, metodologia de culegere a datelor, procedurile utilizate, indicatorii, 

standardele și modelele de raportare utilizate.  

Partea a doua a operei este dedicată procesului de implementare. În această parte sunt 

analizate datele obținute în urma interviurilor și chestionarelor realizate cu persoanele 

desemnate, persoane cu atribuții în monitorizarea și evaluarea PNSP și a PNSMPPP la nivelul 

ANPS-MS și la nivelul UATM-CNSMLA.  

În partea a treia a lucrării sunt prezentate concluziile generale și specifice ale Raportului, 

astfel încât, acestea să fie preluate și să contribuie la realizarea unei Metodologii unitare de 

monitorizare și evaluare a programelor naționale de sănătate publică.   
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CAPITOLUL I 

ANALIZA EX-POST A PROCEDURILOR UTILIZATE, 

INDICATORII DE PERFORMANȚĂ, STANDARDE ȘI MODELE 

DE RAPORTARE PERIODICĂ ÎN CADRUL CENTRULUI 

NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI LUPTĂ ANTIDROG 

 

I.1 MONITORIZAREA ȘI EVALUAREA PROGRAMELOR NAȚIONALE 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ- NOȚIUNI GENERALE 

 

       Monitorizarea și evaluarea sunt instrumente esențiale de gestionare care servesc la 

asigurarea implementării programelor de sănătate conform planificării și la evaluarea rezultatelor 

dorite. 

Monitorizarea furnizează feedback concurent cu privire la progresul înregistrat, 

identifică problemele la punerea în aplicare a programelor și ia măsuri corective. 

Evaluarea verifică dacă rezultatele dorite ale programului pus în aplicare au fost 

obținute, dacă nu, cum și ce ar trebui făcut. 

Programele de sănătate publică vizează prevenirea sau controlul bolilor, leziunilor, 

invalidității și decesului. De-a lungul timpului, deoarece această sarcină a devenit mai complexă, 

programele în sine au devenit mai complexe. Din ce în ce mai mult, programele de sănătate 

publică abordează probleme importante de sănătate. În plus, contextul în care funcționează 

programele de sănătate publică a devenit mai complex. Programele care funcționează bine în 

anumite regiuni nu reușesc să aibă aceleaşi rezultate bune în altele, din cauza aspectelor 

financiare, socioeconomice, demografice, interpersonale și inter-organizaționale etc.  
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Odată cu creşterea complexităţii programelor de sănătate, a devenit mai complexă şi 

responsabilitatea decidenţilor politici şi a altor părţi interesate.  

Toate aceste schimbări în mediul în care funcționează programele de sănătate publică 

ilustrează importanţa evaluării programelor. Nu există o evaluare „corectă”, mai degrabă, pot 

apărea întrebări cu privire la evaluare, pe parcursul desfăşurării unui program. Abordarea acestor 

întrebări cu privire la eficacitatea programului înseamnă a acorda atenție la documentarea și 

evaluarea punerii în aplicare a programului și a succesului înregistrat. 

În general, întrebările legate de evaluarea unui program au în vedere următoarele aspecte:  

 Punerea în aplicare: activitățile programului au fost puse în aplicare aşa cum a fost 

prevăzut iniţial? 

 Eficacitatea: programul atinge obiectivele stabilite? 

 Eficiența: activitățile programului se desfăşoară prin utilizarea adecvată a resurselor: 

buget, timp, personal. 

 Eficacitatea costurilor: valoarea sau beneficiul realizării obiectivelor programului 

depăşesc costurile producerii acestora? 

 Atribuire: succesul înregistrat are legătură cu obiectivele programului? 

Evaluarea ne încurajează să examinăm operațiunile unui program, inclusiv activitățile 

care au loc, ne arată cât de fidel respectă programul protocoalele de implementare. Prin 

evaluarea programului, putem determina dacă activitățile sunt implementate conform 

planificării și identifică punctele forte ale programului, punctele slabe și zonele de îmbunătățire. 

Evaluarea şi monitorizarea programelor de sănătate reprezintă metode structurate de 

apreciere şi îmbunătăţire a rezultatelor obţinute în urma implementării acestora. Metodele 

presupun o abordare multidisciplinară care combină o serie de dovezi calitative şi cantitative în 

cadru de luare a deciziilor. (5,6,15) 
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I.2 DESCRIEREA CADRULUI ORGANIZAȚIONAL 

 

I.2.1. Coordonarea, monitorizarea și evaluarea  

Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică 

 

Coordonarea, monitorizarea și evaluarea Programului național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică (PNSMPPP) se realizează conform Ordinului Ministrului 

Sănătății nr. 377/2017 de către Agenția Națională de Programe de Sănătate, în mod direct sau 

prin intermediul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, ca Unitate de 

Asistență Tehnică și Management (UATM), conform figurii nr.I.1. ( Ord.MS nr. 377/2017). 

Pentru PNSMPPP nu există la nivel regional UATM, astfel încât coordonarea se face doar de la 

nivelul UATM național, respectiv Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 

(CNSMLA).(11) 

Unitățile de implementare sunt în special spitalele monospecialitate (spitalele de 

psihiatrie), Centrele de Sănătate Mintală (din cadrul Spitalelor județene sau din cadrul Spitalelor 

de pediatrie) sau institutele, menționate distinct pentru fiecare activitate. În funcție de 

subordonare, unitățile de implementare transmit datele în vederea monitorizării și evaluării în 

mod diferit. Astfel, unitățile subordonate direct Ministerului Sănătății, conform HG nr. 144/2010 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății cu completările și modificările 

ulterioare, au o relație directă cu UATM-Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, 

iar unitățile de implementare subordonate autorităților locale, consilii județene sau consilii 

locale, transmit datele către direcțiile de sănătate publică județene, iar acestea după centralizare 

le transmit UATM.  
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 La nivelul UATM național, datele se centralizează și se prelucrează, iar forma agregată a  

datelor se va înainta ANPS din cadrul MS. 

 

 

Figura I.1.  Relatiile ierarhice între structurile cu rol în monitorizarea și evaluarea Programului 

Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică 

Sursa: autor pe baza legislației în vigoare 
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I.2.2. Organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și 

Luptă Antidrog – Unitate de Asistență Tehnică și Management 

 

Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog (CNSMLA) este instituție cu 

personalitate juridică, de specialitate, în subordinea Ministerului Sănătății, cu sediul în 

municipiul București, str. Pitar Moș nr. 15, sectorul 1. Instituția a fost înființă în anul 2009 prin 

Hotărârea de Guvern nr. 1424/2009 publicată în Monitorul Oficial al României nr.842/2009. (2) 

CNSMLA s-a înființat în urma reorganizării Centrului Național de Sănătate Mintală București și 

prin preluarea atribuțiilor de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri din cadrul 

Inspectoratului General al Poliției Române. 

Conform actului normativ de înființare, CNSMLA are, în principal, următoarele atribuții: 

a) propune Ministerului Sănătății prioritățile în domeniul dezvoltării politicilor de sănătate 

mintală și asigură consultanță și asistență tehnică în domeniul politicilor de sănătate 

mintală; 

b) propune prioritățile în implementarea programelor specifice în dezvoltarea serviciilor de 

sănătate mintală spre aprobare Ministerului Sănătății și coordonează acordarea 

consultanței și asistenței tehnice în dezvoltarea serviciilor de sănătate mintală; 

c) asigură personalului care lucrează în rețeaua națională de sănătate mintală consultanță și 

asistență tehnică în formarea; 

d) organizează diseminarea ghidurilor de practică în domeniul sănătății mintale, precum și 

dezvoltarea de competențe pentru profesioniștii care lucrează în domeniul sănătății 

mintale în organizarea și conducerea serviciilor de sănătate mintală; 

e) asigură colectarea, prelucrarea și interpretarea de date în domeniul sănătății mintale; 

f) monitorizează și evaluează serviciile de sănătate mintală; 
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g) realizează și întreține Registrul național de psihiatrie; 

h) asigură dezvoltarea aplicațiilor informatice în sectorul propriu de activitate; 

i) propune spre avizare Ministerului Sănătății campanii de informare, educare, comunicare 

în domeniul sănătății mintale și asigură coordonarea acestora, în condițiile legii; 

j) asigură la nivel național implementarea, monitorizarea și coordonarea programului 

național de sănătate mintală; 

k) coordonează activitățile de consiliere medicală în domeniul consumului de droguri, 

desfășurate în cadrul structurilor cu atribuții în îngrijirea persoanelor toxicodependente 

din rețeaua Ministerului Sănătății, în condiții stabilite prin ordin al ministrului sănătății; 

l) autorizează și acreditează programe de formare profesională, precum și de formare a 

formatorilor în domeniul adicțiilor, împreună cu instituțiile abilitate, potrivit legii; 

m) elaborează, implementează, monitorizează și evaluează programe cu finanțare externă 

nerambursabilă, potrivit domeniului său de activitate, fiind coordonată de structura de 

specialitate din cadrul Ministerului Sănătății; 

n) exercită și alte atribuții în domeniu, potrivit legii. (2) 

Formularea inițială din HG 1424 privind atribuțiile în implementarea, monitorizarea și 

coordonarea programului național de sănătate mintală a fost modificată ulterior prin HG 

625/2017 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.424/2009 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog, actualizând astfel denumirea programului național, fiind reformulată astfel, “Centrul 

asigură asistența tehnică și managementul, la nivel național, a Programului național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică”.(3) 

Din punct de vedere al resurselor umane, inițial CNSMLA avea o structură de resurse 

umane formată din director, contabil șef, psiholog principal, sociolog principal, inginer, asistent 

social, economist, consilier juridic, consilier IA, referent IA. Ulterior, în 2017 s-a modificat si 

cuprinde:  
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- compartiment de politici de sănătate mintală, 

- compartiment monitorizare servicii și programe de sănătate mintală, 

- compartiment RUNOS, 

- compartiment contencios, 

- contabil șef, 

- compartiment administrative, 

- compartiment financiar-contabil. 

 

 

I.2.3. Agenția Națională de Programe de Sănătate - atribuții în monitorizarea 

și evaluarea Programului național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică (PNSMPPP) 

 

ANPS are o serie de atribuții în monitorizarea și evaluarea PNSMPPP, astfel: 

 ANPS elaborează structura PNSMPPP, în colaborare cu direcţiile şi comisiile de 

specialitate ale Ministerului Sănătăţii, pe baza propunerilor formulate de CNSMLA în 

structura căreia funcţionează unitatea de asistenţă tehnică şi management și fundamentează 

anual necesarul de resurse financiare pentru implementarea programului, pe baza 

propunerilor UATM, estimări realizate de unităţile de specialitate care implementează 

programul. 

 Propune spre aprobare ministrului sănătăţii normele tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică, elaborate în colaborare cu direcţiile de specialitate din 

Ministerul Sănătăţii;  
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 ANPS realizează coordonarea derulării PNSMPPP prin organizarea activităţilor specifice, 

cu încadrarea în limitele bugetului aprobat şi în condiţiile prevăzute de actele normative în 

vigoare;  

 Realizează monitorizarea activităţilor cuprinse în PNSMPPP, cu referire la: realizarea 

indicatorilor prevăzuţi în prezentul ordin 377/2017; consumurile şi stocurile cantitativ-

valorice de bunuri înregistrate pentru realizarea activităţilor programelor naţionale de 

sănătate publică; încadrarea în bugetul aprobat; respectarea destinaţiilor stabilite pentru 

fondurile unităţilor de specialitate care derulează PNSMPPP; urmărirea respectării de către 

persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentele norme tehnice;  

  ANPS identifică posibile disfuncţionalităţi în derularea PNSMPPP; propune spre aprobare 

ministrului sănătăţii măsuri pentru remedierea disfuncţionalităţilor constatate în 

implementarea PNSMPPP sau pentru îmbunătăţirea derulării acestora, după caz;  

 Comunică unităţilor de specialitate care implementează programele naţionale de sănătate 

publică, precum şi unităţilor de asistenţă tehnică şi management sumele aprobate pentru 

implementarea PNSMPPP, precum şi activităţile pentru care acestea se utilizează;  

 Propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, pe baza solicitărilor centralizate 

şi avizate de unităţile de asistenţă tehnică şi management, referatul privind finanţarea 

lunară a PNSMPPP și transmite Direcţiei generale economice referatul aprobat în vederea 

deschiderii de credite;  

 Comunică lunar CNSMLA sumele aprobate pentru finanţarea programelor naţionale de 

sănătate.  

 Analizează trimestrial şi anual gradul de utilizare al fondurilor aprobate pentru 

implementarea PNSMPPP şi propune spre aprobare ordonatorului principal de credite, la 

solicitările fundamentate ale unităţilor de specialitate care implementează programe, 

modificări ale bugetului, în sensul diminuării sau suplimentării acestuia. (11, 13) 
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I.3. SURSA DATELOR 

 

Datele privind analiza ex-post a procedurilor utilizate, indicatorii de performanță, 

standarde și modele de raportare periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și 

Luptă Antidrog au avut la bază o serie de acte legislative, proceduri interne ale Ministerului 

Sănătății, documente de lucru elaborate de Ministerul Sănătății sau de UATM și alte documente 

de suport, astfel: 

 Organizarea și funcționarea Unității de Asistență Tehnică și Management (UATM),  

pentru Programul Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică 

respectiv a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog - este stabilită în  

Hotărârea Guvernului României nr. 1424 din 2009 privind înființarea, organizarea și 

funcționarea Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, publicată în 

Monitorul Oficial al României nr.842 din 2009, completată ulterior cu Hotărârea 

Guvernului României nr. 625 din 2017 pentru modificarea și completarea HG nr.1424 

din 2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului Național de Sănătate 

Mintală și Luptă Antidrog, publicată în Monitorul Oficial al României nr. din 5 

septembrie 2017; (2,3) 

 Structura Programului de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică 

aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor 

tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 

2018, publicat în Monitorul Oficial al României nr.223 din 2017 și completat cu Ordinul 

Ministrului Sănătății nr. 1020/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice 

de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, 

aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017;(11) 
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 Structura machetelor de raportare în cadrul Programului de Sănătate Mintală și 

Profilaxie în Patologia Psihiatrică este cuprinsă în Ordinul Ministrului Sănătății nr. 

722/03.07.2017 pentru aprobarea machetelor fără regim special pentru raportarea 

indicatorilor specifici programelor/subprogramelor nationale de sanatate publica pentru 

anii 2017 si 2018;(10,12) 

 Machete de raportare pentru monitorizarea cheltuielilor efectiv raportate, în  cadrul 

Metodologiei de monitorizare la nivel național a cheltuielilor efective înregistrate in 

programele de sanatate publica, document ANPS;(9) 

 Machete de raportare pentru monitorizarea cheltuielilor efectiv realizate pe articole 

bugetare, în  cadrul Metodologiei de monitorizare la nivel național a cheltuielilor 

efective înregistrate in programele de sanatate publica, document ANPS; (9) 

 Machetă de monitorizarea stocurilor de bunuri pe articole bugetare în  cadrul 

Metodologiei de monitorizare la nivel național a cheltuielilor efective înregistrate in 

programele de sanatate publica, document ANPS; 

 Procedura de monitorizare si evaluare a indicatorilor, document ANPS;(10) 

 Activități prevăzute în program desfășurate în concordanță cu Legea nr. 487/2002 a 

sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice; 

 Indicatori de performanță prevăzuți în Strategia națională de sănătate 2014-2020 și 

Planul de acţiuni pe perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale 

aprobată prin HG nr. 1028 din 18 noiembrie 2014.(4) 

 Rapoarte de activitate ale CNSMLA pentru anii 2015,2016, 2017, 2018 disponibile pe 

pagina de web a instituției: www.cnsm.org.ro (8, 14) 

Programul Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică se 

desfășoară în concordanță cu Strategia națională de sănătate 2014-2020 și Planul de acţiuni pe 
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perioada 2014-2020 pentru implementarea Strategiei naţionale aprobată prin HG nr. 1028 din 

18 noiembrie 2014. (4) 

Astfel, în Planul de actiuni pe perioada 2014-2020 anexă a Strategiei naționale de 

sănătate 2014-2020, în cadrul  

Ariei strategice de intervenţie 1: „Sănătate publică”, 

Obiectivul general 3 (OG 3) “Diminuarea ritmului de creştere a morbidităţii şi mortalităţii 

prin boli netransmisibile şi reducerea poverii lor în populaţie prin programe naţionale, regionale 

şi locale de sănătate cu caracter preventiv”,  

Obiectivul specific OS3.3. Îmbunatăţirea stării de sănătate mintală a populaţiei, sunt 

prevăzuți indicatori de performanță, cu valori de referință, periodicitate de raportare, unități 

responsabile, perioadă de implementare, surse de finanțare. 
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CAPITOLUL II 

IMPLEMENTARE 
 

II.1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE MINTALĂ ȘI 

PROFILAXIE ÎN PATOLOGIA PSIHIATRICĂ (PNSMPPP) 

 

Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică face parte din 

programele naționale de boli netransmisibile. PNSP sunt  finanțate de la bugetul de stat și din 

venituri proprii ale Ministerului Sănătății, precum și din alte surse, inclusiv din donații și 

sponsorizări, în condițiile legii.  

Obiectivele PNSMPPP sunt clar formulate în Normele tehnice de realizare a programelor 

naționale de sănătate (Ord. MS nr. 377 din 2017) și se referă la: 

1.  prevenirea depresiei și suicidului; 

2.  promovarea sănătății mintale la locul de muncă; 

3. asigurarea accesului la programele de sănătate mintală specifice pentru copii și 

adolescenți; 

4. creșterea capacității sistemului de a aborda problematica consumului de alcool prin 

elaborarea și implementarea de intervenții specifice. 

Obiectivele sunt orientate în special către aspectele preventive ale patologiei psihiatrice. 

Primul obiectiv al programului se adresează prevenirii depresiei si suicidului.  

Activitatea pentru acest obiectiv este de instruire a medicilor de familie pentru depistarea 

precoce a depresiei și suicidului în județele Botoșani, Bihor, Timiș, Arad, Bacău, Neamț, Vaslui, 

Dolj, Mehedinți, Harghita, Covasna, Bistrița, Iași, Cluj, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, 

București, Brăila.  
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Activitatea este implementată la nivelul Spitalului Clinic de neuropsihiatrie Craiova, 

județul Dolj. 

Indicatorii programului pentru măsurarea îndeplinirii obiectivelor sunt fizici, de eficiență 

și de rezultat. Pentru acest prim obiectiv, indicatorul fizic este numărul de medici de familie 

instruiți pentru depistarea depresiei. Sunt prevazuți 1.700 de medici de familie din cele 20 de 

județe menționate în care se implementează această activitate.  

Pentru indicatorii de eficiență este prevăzut costul estimat  al implementării programului 

de instruire 200.000 lei, iar indicatorul de rezultat este 15% medici de familie instruiți din totalul 

medicilor de familie din România.  

Conform ultimelor date publicate de Eurostat, baza accesată în 10 ianuarie 2019, cu 

ultima actualizare la 05.07.2018, în Romania existau 15.211 medici de familie. Conform 

indicatorului de eficiență stabilit, 15% din totalul medicilor de familie din România ar reprezenta 

2.281 medici de familie, mai mulți decât cei  stabiliți la indicatorul fizic (1.700 medici de familie 

instruiți). 

Această neconcordanță între indicatorii fizici si cei de eficiență, precum și formularea 

inexactă a indicatorului de rezultat 15% din medicii de familie din România, fără a preciza anul 

de referință, sursa datelor de raportare, CMR, Eurostat, CNAS sau alte baze de date, pot duce la 

o evaluare inexactă a rezultatelor programului. (7) 

(https://ec.europa.eu/eurostat/web/health/data/database accesat la data de 28.12.2018) 

Nu sunt prevăzuți indicatori de performanță pentru îndeplinirea obiectivelor programului. 

 Obiectivul al doilea al programului este promovarea sănătății mintale la locurile de 

muncă. Activitățile prevăzute pentru acest obiectiv sunt dezvoltarea activităților de terapie 

ocupațională în vederea favorizării măsurilor de recrutare, menținere sau reabilitare și inserție 

profesională a persoanelor cu tulburări de sănătate mintală și implementarea unui program de 

pregătire a personalului din spitalele în care se acordă îngrijiri psihiatrice în domeniul psihiatriei 

comunitare. 
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Activitățile de terapie ocupațională sunt desfășurate în următoarele unități sanitare: 

 Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu” Oradea, județul Bihor; 

 Spitalul de Psihiatrie „Sf.Pantelimon”Brăila; 

 Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj; 

 Spitalul de Psihiatrie Cronici „Schitu Greci”, județul Olt; 

 Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gh.Preda”, Sibiu; 

 Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, județul Suceava; 

 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof.Dr.Alexandru Obregia” București; 

 Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos”București; 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de siguranță „Ștei”, județul Bihor; 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de siguranță „Săpoca”, județul Buzău; 

 Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare, județul Dolj; 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de siguranță „Pădureni Grajduri”, județul Iași; 

 Institutul de Psihiatrie Socola, Iași; 

 Spitalul de Psihiatrie Gătaia, județul Timiș; 

 Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni, județul Vrancea; 

 Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de siguranță „Jebel”, județul Timiș; 

 Spitalul Județean de Urgență Ploiești (CSM Adulți), județul Prahova; 

 Spitalul de Psihiatrie Murgeni, județul Vaslui; 

 Spitalul Județean de Urgență „Sf. Pantelimon” Focșani, județul Vrancea; 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța;  

 Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, județul Prahova; 

 Spitalul de Psihiatrie Săpunari, județul Călărași; 

 Spitalul Județean de Urgență Tulcea; 



 

 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  

www.poca.ro 

Page 19 of 116 
 

 Spitalul Județean de Urgență „Dr.Constantin Opriș”Baia Mare (CSM copii), județul 

Maramureș; 

 Spitalul Județean de Urgență Dr.Fogolyan Kristof Korhaz Sfântu Gheorghe (CSM), 

județul Covasna; 

 Spitalul de Pediatrie Ploiești (CSM copii); 

 Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului Alessandrescu-Rusescu, 

București; 

 Spitalul Clinic de Copii Brașov (secția de psihiatrie pediatrică). 

Activitatea de pregătire a personalului din spitale care acordă îngrijiri psihiatrice în 

domeniul psihiatriei comunitare este implementată de Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, 

județul Dolj. 

 Indicatorii de evaluare pentru  a doua activitate sunt indicatori fizici, de eficiență și de 

rezultat. Pentru indicatorii fizici sunt prevazuți 6000 bolnavi incluși în programe intraspitalicești 

de reabilitare și 600 persoane instruite în psihiatria comunitară. Indicatorii de eficiență sunt 

costul mediu estimat /bolnav inclus în programele intraspitalicești de reabilitare: 123 lei și costul 

estimat pentru implementarea programului de instruire în psihiatria comunitară: 120 000 lei.  

Indicatorii de rezultat se referă la ponderea bolnavilor beneficiari ai activităților de 

terapie ocupațională din totalul bolnavilor internați în structurile de psihiatrie care 

implementează activitățile programului: minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie 

pediatrică și minimum 5% în cazul structurilor de psihiatrie adulți. 

 Al treilea obiectiv al programului prevede asigurarea accesului la programe de sănătate 

mintală specifice pentru copii și adolescenți. Activitățile definite pentru acest obiectiv sunt în 

principal programe de instruire destinate părinților, consilierilor școlari sau copiilor și 

adolescenților.   

Pentru dezvoltarea abilităților sociale și emoționale ale copiilor este prevăzut un  program 

de instruire destinat părinților. Activitatea este implementată prin: 
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 Spitalul de Psihiatrie „Dr.Gheorghe Preda” Sibiu; 

 Spitalul Clinic Municipal „Dr.Gavril Curteanu”Oradea, județul Bihor; 

 Spitalul de Psihiatrie „Dr.Constantin Gorgos” București; 

 Spitalul de Psihiatrie Voila, Câmpina, județul Prahova. 

Pentru depistarea precoce și intervențiile în cazul tulburărilor de spectru autist, în cadrul 

obiectivului este prevăzută activitatea de organizare și desfășurare a unui program de instruire a 

consilierilor școlari din sistemul educațional, elaborarea unui manual și implementarea 

programului de instruire destinat consilierilor școlari. Unitatea care implementează această 

activitate este Spitalul Județean de Urgență „Dr.Constantin Opriș”Baia Mare (CSM copii), 

județul Maramureș. 

Pentru prevenirea apariției tulburărilor de alimentație și a altor tulburări asociate la copii 

și adolescenți se prevede organizarea și desfășurarea unui program pilot în județele Dâmbovița, 

Constanța, Suceava, Brașov, Argeș, Teleorman, activitate coordonată de Spitalul Clinic de 

Neuropsihiatrie Craiova, județul Dolj. 

Tot în cadrul acestui obiectiv este stabilită activitatea de organizare și desfășurare a unui 

program de instruire pentru dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor și adolescenților în 

vederea prevenirii tulburărilor anxioase și depresive, elaborarea unui manual și implementarea 

programului. Activitatea este implementată de Spitalul Județean de Urgență Dr.Fogolyan Kristof 

Korhaz Sfântu Gheorghe (CSM), județul Covasna. 

Indicatorii fizici de măsurare ai obiectivului sunt: 4.000 persoane instruite în cadrul 

programului de dezvoltare a abilităților sociale și emoționale ale copiilor; un program de 

instruire a consilierilor școlari și 600 consilieri școlari din sistemul educațional instruiți în 

vederea depistării precoce și intervenției în cazul tulburărilor din spectru autist; 1.800 copii și 

adolescenți incluși în programul-pilot pentru prevenirea apariției tulburărilor de alimentație și a 

altor tulburări asociate; un manual elaborat pentru dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor 
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și adolescenților în vederea prevenirii tulburărilor anxioase și depresive și 1.200 copii și 

adolescenți instruiți.  

Indicatorii de eficiență pentru acest obiectiv sunt:  

-pentru prima activitate, 400.000 lei costul estimat pentru implementarea programului de 

instruire destinat părinților în vederea dezvoltării abilităților sociale și emoționale ale copiilor; 

-pentru activitatea a doua, 80.000 lei costul estimat pentru elaborarea programului de 

instruire a consilierilor scolari din sistemul educațional în vederea depistării precoce și 

intervenției în cazul tulburărilor de spectru autist și 120.000 lei pentru instruirea consilierilor 

școlari.  

- pentru a treia activitate, 80.000 lei pentru elaborarea manualului de instruire pentru 

dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor și adolescenților în vederea prevenirii tulburărilor 

anxioase și depresive și 120.000 pentru implementarea programului de instruire. 

Indicatorii de rezultat: 20% consilieri școlari instruiți pentru depistarea precoce a 

tulburărilor de spectru autist din totalul consilierilor școlari din România. 

Obiectivul patru din program prevede creșterea capacității sistemului de a aborda 

problematica consumului de alcool prin elaborarea și implementarea de intervenții specifice prin 

depistarea precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool, prin programe pilot în 

județele Botoșani, Bihor, Timiș, Arad, Bacău, Iași, Dolj. Activitatea este implementată de 

Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Jebel, județul Timiș. 

Indicatorii de evaluare conțin indicatori fizici: 300 medici de familie instruiți în cadrul 

programului pilot de depistare precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool; 

indicatori de eficiență: 120.000 lei cost estimat pentru implementarea programului-pilot de 

depistare precoce a tulburărilor mintale determinate de abuzul de alcool și indicatori de rezultat: 

5% medici de familie instruiți din totalul medicilor de familie din România. 

O analiză a obiectivelor, activităților și indicatorilor din program ne arată că există 

formulări imprecise, neclare care pot crea confuzii și inexactități în implementarea, 
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monitorizarea și evaluarea programului. De exemplu, este prevăzut un program de instruire 

pentru consilierii școlari, dar nu se menționează în ce constă acest program, ce durată are, câte 

ore de pregătire teoretică și practică conține programul, ce materiale sunt distribuite în cadrul 

programului. Aceeași ambiguitate se menține și în cazul programului de instruire pentru 

dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor și adolescenților în vederea prevenirii tulburărilor 

anxioase și depresive.  

Un alt exemplu în acest sens, poate fi indicatorul de eficiență care prevede 80.000 lei 

pentru elaborarea manualului de instruire pentru dezvoltarea abilităților emoționale ale copiilor și 

adolescenților în vederea prevenirii tulburărilor anxioase și depresive. Indicatorul fizic prevede 

elaborarea unui singur manual. O formulare mai exactă referitoare la manualul prevăzut în 

program, număr de pagini, ce activități presupune elaborarea manualului, dacă se multiplică sau 

nu din această sumă, sunt întrebări care nu își gasesc răspunsul în conținutul PNSMPPP.  

 

 

II.2. PROCEDURILE, INDICATORII, STANDARDELE ȘI 

MODELELE DE RAPORTARE UTILIZATE ÎN PNSMPPP 

 

Modul în care  se monitorizează și se evaluează Programul național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică (PNSMPPP) la nivelul ANPS-MS și al UAMP – Centrul 

Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog l-am studiat la nivelul ambelor structuri cu rol în 

coordonarea, monitorizarea și evaluarea PNSMPPP. 
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II.2.1. Metodologia de lucru 

Studiul realizat a fost de tip anchetă de opinie desfășurată la nivelul ANPS-MS și 

UATM-CNSMLA. 

Instrumentele de lucru utilizate au fost interviul și chestionarul. Am elaborat întrebările 

pentru interviul structurat, pe care l-am aplicat persoanelor desemnate cu responsabilități în 

monitorizarea și evaluarea PNSMPPP la nivelul ANPS și la nivelul UAMP-CNSMLA. Din 

cadrul ANPS au fost desemnate ca persoane cu responsabilități pentru PNSMPPP, doamna dr. 

Mădălina Nițulescu, responsabil medical pentru program și doamna ec. Laura Tănase, persoană 

cu atribuții în domeniul economic, care au participat la interviu.  

Interviul a fost structurat pe mai multe nivele de cunoaștere legate de aspectele de 

monitorizare și evaluare a PNSP și a PNSMPPP. Pentru realizarea interviurilor, m-am deplasat la 

sediul Ministerului Sănătății și am efectuat interviurile cu acordul directorului ANPS.  

De la nivelul UAMP – CNSMLA a participat la interviu, ca persoana desemnată cu 

atribuții în coordonarea, monitorizarea și evaluarea PNSMPPP, doamna director dr. Ileana 

Botezat Antonescu. Interviul a fost realizat la sediul CNSMLA situat în București, pe str. Pitar 

Moș, nr.11. 

Al doilea instrument utilizat a fost chestionarul general și specific. Intrebările 

chestionarului au vizat procedurile, indicatorii, standardele, machetele de raportare utilizate 

pentru PNSP si pentru PNSMPPP. Intrebările au fost închise și deschise.  

Persoanele care au primit chestionarele sunt persoane cu responsabilități în monitorizarea 

și evaluarea PNSP, respectiv PNSMPPP, de la nivelul ANPS si de la nivelul UATM-CNSMLA.  

Conținutul chestionarului general și specific este redat mai jos:  

In procesele de monitorizare și evaluare a PNSP utilizați proceduri elaborate în acest 

sens? 

Da 

Nu. Din ce motiv: 
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nu există 

există dar nu este aplicabilă. 

Dacă există proceduri de monitorizare și evaluare de cine sunt elaborate?  

MS- ANPS  

Altă organizație? 

Sunt disponibile pe site-ul MS?  

Da 

Nu 

Sunt comunicate celor implicați în aplicarea lor? 

Da 

Nu 

Ce monitorizați/evaluați pentru PNSP? 

Ce indicatori monitorizați și evaluați în PNSP? 

Față de indicatorii prevăzuți în PNSP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 

Da. Dacă da, enumerați care considerați că ar fi utili  

Nu 

Există procedură de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat ai 

programelor? 

Da. Este disponibilă?  

Nu. Din ce motiv? 

Există model (macheta) de culegere a date pentru monitorizarea indicatorilor fizici, de 

eficiență și de rezultat din program?  

Da 

Nu 

Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSP?   

Da. Este disponibilă? 
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Nu 

Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea cheltuielilor din 

programe? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Există procedură de monitorizare a stocurilor materiale în PNSP ? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor din 

programe? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Ce instrumente folosiți pentru culegerea datelor în vederea monitorizării/evaluării 

(machete, softuri online, softuri offline, alte suporturi informatice, chestionare etc )? 

Există procedură de monitorizare a activitătilor desfășurate în cadrul PNSP?   

Da 

Nu 

Considerați că sunt activități în PNSP care nu sunt monitorizate? 

Da 

Nu 

In procesele de monitorizare și evaluare a  Programului Național de Sănătate Mintală și 

Profilaxie în Patologia Psihiatrică  (PNSMPPP) utilizați proceduri specifice? 

Da. Enumerati... 

            Nu  

Ce monitorizați/evaluați pentru PNSMPPP (activități, indicatori, materiale, stocuri etc)? 

Precizați: 
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Există procedură de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat ai 

programelor? 

Da. Este disponibilă?  

Nu  

Există model (macheta) de culegere date pentru monitorizarea indicatorilor fizici, de 

eficiență și de rezultat din program?  

Da 

Nu. Din ce motiv? 

Monitorizați indicatori de performanță în PNSMPPP? 

Da  

Nu 

Există procedură specifică de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat 

pentru PNSMPPP? 

Da. Este disponibilă?  

Nu. Din ce motiv? 

Față de indicatorii prevăzuți în PNSMPPP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 

Da. Dacă da, enumerați care considerați că v-ar fi utili.  

Nu 

Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSMPPP?   

Da.Este disponibilă? 

Nu 

Există procedură specifică de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat 

pentru PNSMPPP? 

Da. Este disponibilă?  

Nu. Din ce motiv? 

Față de indicatorii prevăzuți în PNSMPPP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 
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Da. Dacă da, enumerați care considerați că v-ar fi utili.  

Nu 

Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea cheltuielilor din 

PNSMPPP? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Există procedură de monitorizare a stocurilor materiale din PNSMPPP? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor din 

PNSMPPP? 

Da. Este disponibila?  

Nu  

Ce instrumente folosiți pentru culegerea datelor în vederea monitorizării/evaluării 

(machete, softuri online, softuri offline, alte suporturi informatice, chestionare etc )? 

Există procedură de monitorizare a activitătilor desfășurate în cadrul PNSMPPP?   

Da 

Nu 

Considerați că sunt activități în PNSMPPP care nu sunt monitorizate? 

Da 

Nu 

Va rugam sa enumerați cel puțin 3 aspecte care pot fi îmbunatățite în vederea unei mai 

bune monitorizari si evaluări a PNSMPPP: 

Propuneți cel puțin 3 soluții pentru îmbunătățirea  monitorizării si evaluării PNSMPPP? 
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II.2.2. Rezultate și discuții 

 

Datele culese din interviurile realizate si chestionarele aplicate au fost prelucrate si 

analizate. Ele au vizat sursa datelor, metodologia de culegere a datelor, procedurile utilizate, 

indicatorii de performanță, standardele și modele de raportare utilizate la nivelul unităților de 

implementare, UATM si ANPS.  

Rezultatele interviurilor realizate la nivelul MS cu doamna Nițulescu Mădălina, consilier 

MS, responsabil medical pentru PNSMPPP și cu doamna ec.Tănase Laura, consilier MS, 

responsabil economic PNSMPPP au scos în evidență aspecte importante ale monitorizării și 

evaluării PNSMPPP. 

Din perspectiva persoanelor intervievate implementarea PNSMPPP se desfășoară extrem 

de dificil pentru că sunt multiple paliere decizionale, unul la nivelul MS-UATM, fără atribuții 

bine delimitate, al doilea este la nivelul unităților implementatoare, dintre care unele sunt 

subordonate direct MS, altele autorităților locale (consilii județene, consilii locale), care 

raportează datele DSP-urilor. După opinia persoanelor intervievate, DSP-urile nu înteleg că au 

drepturi și responsabilități față de unitățile de implementare a PNSP și de cele mai multe ori 

ajung să desfășoare o activitate de secretariat. De exemplu, nu se respectă termenele de raportare, 

comunicarea este foarte dificilă, nu se cunoaște legislația și se interpretează de o manieră 

favorabilă proprie. Programul de sănătatea mintală și profilaxie în patologia psihiatrică are 

particularități specifice și este destul de dificil de a putea fi aliniat pe un standard. 

Intervievate referitor la experiența în monitorizare și evaluare a Programului național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, în cadrul Agenției Naționale de Programe 

de Sănătate, reflectată prin vechimea în această activitate în cadrul ANPS, responsabilul medical 

al programului are o vechime mică, de șase luni, iar responsabilul economic pe program este o 

persoana cu vechime considerabilă în Ministerul Sănătății, de opt ani și experiență în această 

activitate, care dovedește o cunoaștere aprofundată a problemelor legate de aceste procese.  



 

 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  

www.poca.ro 

Page 29 of 116 
 

La întrebarea referitoare la existența unor proceduri de monitorizare și evaluare a 

programelor naționale de sănătate și specific pentru Programul național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, dacă există, de cine sunt elaborate, dacă sunt disponibile, dacă 

Unitatea de Asistență Tehnică și Management le cunoaște, responsabilii din ANPS susțin că 

există proceduri elaborate de MS și transmise unităților de implementare dar nu există proceduri 

particulare, specifice pentru PNSMPPP.  

Se precizează că sunt elaborate la nivelul MS mai multe metodologii de monitorizare a 

cheltuielilor, a stocurilor de bunuri pe articole bugetare și a indicatorilor prevăzuți în programe, 

astfel: 

- Metodologia de monitorizare la nivel național a cheltuielilor efective înregistrate în 

programele de sănătate publică, document ANPS, care cuprinde machete de raportare pentru 

monitorizarea cheltuielilor efectiv realizate pe articole bugetare. 

- Metodologia de monitorizare la nivel național a cheltuielilor efective înregistrate in 

programele de sănătate publică, document ANPS, care cuprinde machetă de monitorizare a 

stocurilor de bunuri pe articole bugetare; 

- Procedură de monitorizare și evaluare a indicatorilor realizați în cadrul PNSP. 

La întrebarea referitoare la colaborarea între Agenția Națională de Programe de Sănătate 

(ANPS) și Unitatea de Asistență Tehnică și Management - Centrul Național de Sănătate Mintală 

și Luptă Antidrog pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia 

psihiatrică, persoanele responsabile intervievate din ANPS afirmă că există o colaborare bună cu 

UATM, dar există un deficit de personal și o fluctuație de personal ceea ce a dus la dificultăți în 

centralizarea datelor și monitorizarea programului. 

Referitor la ce se monitorizează și evaluează pentru PNSMPPP, răspunsul s-a referit la 

indicatori, execuție, natura cheltuielilor, stocurile, consumurile de bunuri, conform legislației, 

respectiv Ordinului Ministrului Sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de 



 

 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  

www.poca.ro 

Page 30 of 116 
 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.223 din 2017.  

Intrebate dacă există proceduri pentru monitorizarea și evaluarea resurselor materiale 

utilizate în program, dacă sunt elaborate, dacă sunt disponibile, răspunsul a fost negativ, nu 

există proceduri pentru monitorizarea resurselor materiale, se pleacă de la premisa că unitățile de 

implementare solicită includerea în program a resurselor materiale în funcție de cele existente.  

Referitor la instrumentele utilizate pentru culegerea datelor în vederea monitorizării și 

evaluării (machete, softuri online sau offline, chestionare), de cine au fost elaborate? De către 

personalul din ANPS, de personalul din ANPS în urma consultării cu cei implicați, răspunsul a 

fost că instrumentele de culegere a datelor utilizate sunt machete pe suport de hârtie și în format 

excel, fără a exista suport informatic de tip soft-uri. Aceste machete au fost elaborate de Agenția 

Națională de Programe de Sănătate pe baza legislației în vigoare și se găsesc în Ordinul de 

ministru nr.722 din 2017. 

Cu privire la resursele materiale monitorizate și evaluate, tipurile de resurse materiale, 

existența procedurilor de monitorizare a acestor tipuri de resurse, personalul ANPS intervievat a 

răspuns că nu există proceduri specifice, în afara legislației pentru monitorizarea și evaluarea 

acestor resurse. 

Referitor la indicatorii de monitorizare și evaluare pentru PNSMPPP, răspunsul a fost că 

sunt monitorizați și evaluați indicatorii din Ordinul MS nr.377/2017, respectiv indicatori fizici, 

de eficiență și de rezultat. Procesul de monitorizare și evaluare se face pe baza procedurii 

elaborată de ANPS în colaborare cu UATM.  

Procedura operațională privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor programelor 

naționale de sănătate este elaborată la nivelul ANPS și are ca scop „identificarea și descrierea 

etapelor necesare colectării indicatorilor din domeniul PNSP, calculului indicatorilor realizați la 

nivel național, realizării de situații trimestriale privind monitorizarea indicatorilor și întocmirii 



 

 
 

 
PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

 

                                                     

  

www.poca.ro 

Page 31 of 116 
 

raportului anual de evaluare, precum și atribuții care revin persoanelor implicate în realizarea 

acestora”, așa cum se menționează în procedură. (10) 

În procedură sunt definiți termenii utilizați: monitorizarea indicatorilor PNSP, evaluarea 

indicatorilor PNSP, indicator fizic, indicator de eficiență, indicator de rezultat și unitățile de 

specialitate care implementează PNSP.  

Conform acestei proceduri, prin monitorizarea indicatorilor ANPS se înțelege „colectarea 

trimestrială, cumulată de la începutul anului și anuală a indicatorilor PNSP în scopul urmăririi 

procesului de derulare a acestora, pe baza machetelor, fără regim special, de raportare a 

indicatorilor specifici PNSP și a rapoartelor de activitate”. 

Evaluarea indicatorilor PNSP este definită ca procesul de analiză anuală a indicatorilor 

colectați în faza de monitorizare  și de formulare a concluziilor referitoare la aspectele ce 

prezintă interes la momentul efectuării analizei, respectiv la măsura în care obiectivele 

programului au fost atinse și cât de economic și eficient s-a întâmplat acest lucru. Evaluarea se 

concretizează în raportulul anual de evaluare, iar concluziile sunt valorificate în propuneri de 

modificare a cadrului legislativ și a practicilor la nivelul administrației. 

Indicatorul fizic este indicatorul care măsoară anual numărul de activități desfășurate în 

cadrul unui program/subprogram, numărul de servicii medicale acordate sau numărul de 

beneficiari, după caz. 

Indicatorul de eficiență este indicatorul care măsoară anual costul mediu/indicator fizic 

realizat la nivelul fiecărei unități care implementează PNSP. Calcularea indicatorului de eficiență 

se realizează ca un raport între cheltuielile efective și indicatorii fizici realizați la nivelul fiecărei 

unități care implementează PNSP. 

Indicatorul de rezultat este indicatorul care cuantifică anual rezultatul unei activități sau, 

după caz a activităților realizate în cadrul PNSP. (10) 

De asemenea sunt prevăzute tipurile de resurse necesare monitorizării și evaluării: resurse 

materiale, resurse umane și resurse financiare. 
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Resursele materiale sunt constituite de logistica existentă, necesară monitorizării și 

evaluării: birouri, scaune, rechizite, linii telefonice, calculatoare personale, rețea, conexiune 

internet, imprimantă, fax, posibilități de stocarea a informațiilor, consumabile. 

Resursele umane sunt persoanele din cadrul entităților publice care sunt implicate, prin 

atribuțiile/sarcinile de serviciu, în realizarea activității procedurate. 

Resursele financiare se referă la asigurarea în bugetele instituționale a cheltuielilor de 

funcționare (achiziționarea materialelor consumabile necesare desfășurării activității, acoperirea 

contravalorii serviciilor de întreținere a logisticii, plata cheltuielilor cu personalul direct implicat 

în activitatea respectivă, precum și a utilităților necesare desfășurării activității în bune 

condiții).(10) 

Pentru fiecare persoană sau structură implicată în procesul de colectare a indicatorilor și 

analiză a acestora, pentru realizarea situațiilor trimestriale de monitorizare a indicatorilor și a 

raportului anual de derulare a programelor naționale de sănătate publică sunt definite activitățile 

pe care trebuie să le desfășoare. Astfel, categoriile menționate sunt: funcționarii publici de 

execuție din cadrul ANPS, director ANPS, DGAMPS, DGRUJC, cabinete secretari de stat, 

cabinet secretar general, cabinet ministru, funcționarii publici și directorul ANPS, unitățile care 

implementează PNSP în baza contractelor cu DSP, DSP și unitățile din subordinea MS, UATM, 

funcționarii publici și directorul ANPS. 

La nivelul ANPS se analizează propunerile UATM privind machetele fără regim special 

de raportare a indicatorilor specifici PNSP și se elaborează proiectul de ordin privind aprobarea 

machetelor, care ulterior trebuie să obțină avizele DGAMSP, DGRUJC, cabinete secretari de 

stat, cabinet secretar general, fiind aprobat în final ordinul privind aprobarea machetelor de către 

ministru sănătății.  
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Machete fără regim special 

de raporte indicatori ai Programului 

național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică  

UATM	
Centrul Național 

de  

Sănătate Mintală 

și  

Luptă Antidrog	

	
ANPS	

Raport anual privind derularea programelor naționale de 

sănătate publică incluzând Programul național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică  

 

Situație privind monitorizarea Programului național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică  

 pentru perioada…. (trimestrial, cumulat de la începutul 

anului)	

	

Raport de 

activitate 

 

Baza de date a 

indicatorilor  

Situație centralizată 

DSP UNITĂȚI 

MS 

 

Figura II.1. Circuitul documentelor privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor Programului 

național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică 

Sursa: schema adaptată după Procedura operațională Monitorizarea și evaluarea indicatorilor 

Programelor Naționale de Sănătate Publică 
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Unitățile care implementează PNSMPPP au obligativitatea, ca în termen de 10 zile 

lucrătoare după încheierea perioadei pentru care se face raportarea, să transmită machetele de 

raportare a indicatorilor către DSP, dacă unitățile respective sunt subordonate autorităților locale, 

Consiliul județean sau Consiliul local. Dacă sunt subordonate direct MS, atunci raportarea se va 

face către UATM-Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog.  

Direcțiile de sănătate publică și unitățile din subordinea MS colectează indicatorii 

realizați de unitățile sanitare care implementează PNSP, respectiv PNSMPPP. Conform 

procedurii operaționale, pe baza indicatorilor se întocmește raportul de activitate pentru PNSP 

respectiv, la nivel județean. În cuprinsul raportului se consemnează cauzele care au determinat 

depășirea sau nerealizarea indicatorilor de eficiență. Macheta de raportare și raportul de activitate 

se întocmesc trimestrial și cumulat de la începutul anului și după ce sunt semnate de conducere 

sunt transmise la UATM, în primele 20 de zile după încheierea perioadei pentru care se face 

raportarea. Transmiterea documentelor se face pe suport de hârtie și în format electronic. 

La nivelul UATM-CNSMLA se calculează valorile naționale ale indicatorilor PNSMPPP 

și se transmit către ANPS, trimestrial, în primele 45 de zile după încheierea perioadei pentru care 

se face raportarea. În același termen, se transmit și rapoartele de activitate către ANPS, în care se 

consemnează cauzele depășirilor/nerealizărilor indicatorilor de eficiență. Transmiterea 

documentelor către ANPS se realizează pe suport pe hârtie și în format electronic. 

La nivelul ANPS, funcționarii publici și directorul ANPS primesc indicatorii PNSMPPP 

și rapoartele de activitate, le înregistrează și întocmesc situațiile trimestriale cumulate și anuale 

privind monitorizarea PNSMPPP, conform modelului din anexa procedurii de monitorizare și 

evaluare a indicatorilor PNSP. De asemenea, întocmesc raportul anual și îl înaintează către 

factorii de decizie din MS în vederea avizării și aprobării acestuia. 

Procesul de colectare a indicatorilor și analiza acestora pentru realizarea situațiilor 

trimestriale de monitorizare a indicatorilor și a raportului anual de derulare a Programelor  
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naționale de sănătate publică, aplicat și pentru Programul național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică este prezentat în figura de mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2. Circuitul datelor de raportare 

Sursa: autor pe baza legislației în vigoare 
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 La întrebarea referitoare la necesitatea introducerii altor indicatori pentru monitorizarea și 

evaluarea PNSP și în special pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică, persoanele din ANPS consideră că indicatorii prevăzuți în Ordinul MS 377 

sunt suficienți, iar în unele cazuri sunt imposibil de raportat și consideră că pot fi sistematizați. În 

privința introducerii unor indicatori de performanță, răspunsul arată că nu sunt definiți indicatori 

de performanță, aceștia sunt similari indicatorilor de rezultat, dar sunt mult peste ceea ce 

consideră că ar putea fi finanțat de către MS. 

 În privința existenței anumitor standarde de monitorizare, răspunsul a fost că, în măsura 

în care aceste standarde ar contribui la simplificarea proceselor de monitorizare și evaluare, ar 

putea fi introduse și și-ar găsi utilitatea. 

O altă parte a studiului a vizat cunoașterea problemelor legate de monitorizarea și 

evaluarea Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică din 

perspectiva Unității de Asistență Tehnică și Management a programului, respectiv din partea 

Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. 

 Aspectele legate de monitorizarea și evaluarea Programul național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, la nivelul Unității de Asistență Tehnică și Management au fost 

studiate prin interviul realizat cu doamna dr. Ileana Botezat-Antonescu, directorul Centrului  

Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. Pentru realizarea interviului m-am deplasat la 

sediul instituției, str. Pitar Moș, nr. 7-15, București.  

 Directorul Centrului  Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog se ocupă de 

Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică de 10 ani și 

consideră că acest program național se desfășoară bine, însă activitatea se poate îmbunătății, iar 

în acest sens au fost trimise recomandări. 

 Referitor la existența unor proceduri specifice utilizate pentru managementul Programul 

național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, la nivelul UATM, răspunsul a 

fost că în afara procedurilor elaborate la nivelul ANPS nu există alte proceduri. Din raportările 
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trimestriale și anuale se monitorizează cheltuielile pe program. Intern există o procedură de 

centralizare a datelor privind cheltuielile realizate în cadrul PNSMPPP.  

 La întrebarea referitoare la instrumentele folosite pentru culegerea datelor necesare 

monitorizării și evaluării PNSMPPP (machete, softuri online/offline, chestionare etc), de cine au 

fost elaborate, răspunsul a fost că pentru culegerea datelor există atât machete proprii cât și 

machete elaborate la nivelul ANPS. Nu există softuri dedicate care să stocheze, să centralizeze și 

să verifice validitatea datelor. Machetele utilizate sunt în format electronic, tip excel, și pe format 

de hârtie.  

În privința resurselor monitorizate, în program se monitorizează materialele utilizate în 

terapia ocupațională, manualele prevăzute a se realiza în program. 

Referitor la resursele existente pentru implementarea PNSMPPP, resursele umane sunt 

deficitare pentru monitorizarea și evaluarea Programului național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, cât și pentru implementarea lui, pentru că numărul medicilor 

psihiatrii este foarte mic, precum și numărul de psihologi și asistenți sociali. În plus, există o 

fluctuație în rândul personalului, iar personalul care se desfășoară această activitate nu are nicio 

formare specifică în acest sens. 

La întrebarea referitoare la stabilirea unor indicatori de performanță, coordonatorul 

național al PNSMPPP consideră că aceștia sunt dificil de stabilit având în vedere natura 

patologiei persoanelor care participă la program. Pentru componenta de instruire prevăzută la 

activitățile programului, s-ar putea stabili mai ușor indicatori de performanță.  

Pentru monitorizarea activităților prevăzute  în program sunt utilizate procedurile din 

ordinul de ministru sau cele de la nivelul ANPS. 

Referitor la metodologia de calcul a indicatorilor, aceasta este cea stabilită la nivelul 

ANPS și distribuită de la acest nivel. Există o implicare a Colegiului Medicilor din România care 

acordă credite EMC pentru activitățile de formare. Manualele de instruire sunt disponibile pe 

pagina de web a instituției și accesibile pentru toate unitățile care vor să deruleze programul. 
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Figura II.3. Circuitul documentelor privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor 

 Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică UATM-

DSP/Unități MS 

Sursa: Schema adaptată după Procedura operațională Monitorizarea și evaluarea indicatorilor 

Programelor Naționale de Sănătate Publică 
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Un alt instrument utilizat în studiu, pentru realizarea Raportului privind procedurile 

utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare periodică în cadrul 

Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, a fost chestionarul.  

Acesta a fost aplicat persoanelor nominalizate cu responsabilități în monitorizarea și 

evaluarea PNSMPPP din MS-ANPS și coordonatorului național al programului de sănătate 

mintală, director al UATM-Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. 

Chestionarul a fost structurat pe două componente: chestionarul general care a vizat 

aspectele generale legate de monitorizarea și evaluarea programelor naționale de sănătate publică 

și chestionarul specific care s-a adresat doar Programului național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică. Ambele chestionare au cuprins întrebări deschise și întrebări 

închise, cu răspunsuri preformulate. 

O parte dintre întrebări vizează existența unor proceduri de monitorizare și evaluare a 

programelor naționale de sănătate. S-a urmărit cunoașterea existenței acestor proceduri, iar dacă 

ele nu există care este motivul pentru care nu au fost elaborate. Se consideră că nu sunt necesare 

sau sunt elaborate și nu sunt aplicabile? De cine au fost ele elaborate? De structurile de 

specialitate din MS, respectiv ANPS sau de alte structuri din cadrul MS, de o organizație externă 

Ministerului Sănătății?  

Persoanele din ANPS- MS care au completat chestionarul afirmă existența și utilizarea 

procedurile elaborate la nivelul ANPS pentru monitorizarea și evaluarea programelor naționale 

de sănătate. Conform răspunsurilor din chestionarele completate, procedurile nu sunt disponibile 

pe site-ul MS, dar sunt comunicate celor implicați în aplicarea lor.  

Alte întrebări din chestionar au urmărit verificarea existenței unor proceduri de 

monitorizare a indicatorilor prevăzuți în programele naționale de sănătate. Răspunsul la această 

întrebare a confirmat existența unei proceduri elaborată de ANPS, care a fost transmisă unităților 

care implementează programul. Există machete pentru culegerea datelor de monitorizare a 

indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat. Nu se consideră utilă introducerea de noi indicatori 
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în programele naționale de sănătate față de cei existenți: indicatori fizici, indicatori de eficiență și 

indicatori de rezultat. Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSP, care a fost 

transmisă unităților sanitare implementatoare. Referitor la stocuri există o machetă (model) de 

culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor prevăzută în actele normative.   

Atât monitorizarea, cât și evaluarea folosesc ca instrumente pentru culegerea datelor 

machete specifice.  

Deși nu există procedură pentru monitorizarea activităților din program, se consideră că 

nu există activități care nu sunt monitorizate în program.  

Pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, 

monitorizarea și evaluarea se face utilizând procedurile existente pentru toate programele 

naționale de sănătate, nu există proceduri specifice pentru acest program. În acest program se 

monitorizează indicatorii, stocurile, consumurile si execuția bugetară.  

Monitorizarea indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat se face pe baza Procedurii 

operaționale elaborate de Agenția Națională de Programe de Sănătate. Culegerea datelor pentru 

monitorizarea indicatorilor se face pe baza unor machete de culegere a datelor. Nu sunt definiți 

în normele de realizare ale PNSP indicatori de performanță pentru Programul național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică.  

Monitorizarea cheltuielilor și a stocurilor se face tot cu ajutorul unor machete, folosite 

atât în format electronic cât și pe hârtie. Nu sunt monitorizate activitățile desfășurate în cadrul 

Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică și nu există nicio 

procedură pentru această monitorizare.  

La solicitarea de a enumera trei aspecte care pot fi îmbunătățite în vederea unei mai bune 

monitorizări și evaluări a Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia 

psihiatrică, ambele persoane din cadrul ANPS, desemnate să răspundă la chestionar, au 

menționat necesitatea utilizării unui sistem informatic care să fie utilizat în monitorizarea și 

evaluarea Programelor Naționale de Sănătate Publică. 
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La nivelul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, chestionarul a fost 

completat de doamna dr. Ileana Botezat Antonescu, directorul instituției desemnată ca Unitate de 

Asistență Tehnică și Management pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică.  

Chestionarul a avut ca scop evaluarea opiniei conducătorului instituției coordonatoare la 

nivel național a Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, în 

legătură cu procesele de monitorizare și evaluare ale programului.  

În urma culegerii, prelucrării și analizei datelor obținute prin aplicarea chestionarului au 

fost evidențiate aspecte importante legate de monitorizarea și evaluarea Programului național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică.  

Deși se afirmă că în procesele de monitorizare și evaluare ale programului sunt utilizate 

proceduri specifice Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia 

psihiatrică, se menționează că acestea sunt elaborate de ANPS, dar nu sunt disponibile pe site-ul 

Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, în schimb sunt comunicate celor 

implicați în aplicarea lor. 

În culegerea datelor pentru monitorizarea indicatorilor, cheltuielilor din program și a 

stocurilor materiale sunt utilizate machete conform celor prevăzute în normele de realizare ale 

PNSP și în ordinul MS nr.722.  

Sunt activități prevăzute și desfășurate în Programul național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, care nu sunt monitorizate și nici nu există procedură pentru 

această monitorizare. 

Ca și deficiențe constate în raportările primite de la unitățile de implementare sunt 

menționate datele completate incorect. 

Se dorește îmbunătățirea monitorizării și evaluării programului prin creșterea calității 

instrumentelor de colectare a datelor. 
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CAPITOLUL III  

CONCLUZII GENERALE ȘI SPECIFICE 

 

III.1. CONCLUZII GENERALE 

 

În urma analizei efectuate au fost evidențiate aspecte pozitive dar și o serie de aspecte 

care necesită îmbunătățiri.  

Există suport legislativ la nivel național, norme tehnice de realizare a programelor 

naționale de sănătate, proceduri de monitorizare si evaluare pentru indicatorii programelor 

naționale de sănătate, cheltuielilor, machete de raportare unice stabilite prin ordin de ministru, 

însă, aplicarea acestora necesită îmbunătățiri. Monitorizarea și evaluarea programelor naționale 

de sănătate este influențată de multiplele paliere decizionale, cu atribuții insuficient delimitate și 

definite în actele normative. 

În general, se declară o bună colaborare între Agenția Națională de Programe de Sănătate 

si Unitatea de Asistență Tehnică și Management  a Programului național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, în derularea proceselor de monitorizare și evaluare, în limitele 

reglementărilor existente, atât la nivelul Ministerului Sănătății cât și la nivelul Centrului Național 

de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. 

Metodologia de culegere a datelor este cunoscută, se aplică, dar acuratețea și validitatea 

datelor culese nu este verificată de cele mai multe ori. Datele sunt transmise conform machetelor 

de raportare prevăzute în Ordinul MS nr.722 din 2017 pentru aprobarea machetelor fără regim 

special pentru aprobarea indicatoriilor specifici programelor/subprogramelor naționale de 

sănătate pentru anii 2017-2018, pe suport de hartie și în format electronic, fără a exista un suport 

informatic pentru verificarea, transmiterea și stocarea lor.  
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Procedurile utilizate sunt insuficiente pentru monitorizarea și evaluarea tuturor 

componentelor unui program național de sănătate. Există o procedură de monitorizare și evaluare 

a indicatorilor programelor naționale de sănătate publică-COD POANPS1, pentru indicatorii 

realizați în cadrul PNSP, elaborată la nivelul ANPS, completată de metodologia de  monitorizare 

la nivel național a cheltuielilor efective înregistrate în cadrul programelor naționale de sănătate 

publică.  

Indicatorii monitorizați și evaluați sunt cei prevăzuți în normele de aplicare pentru 

programele naționale de sănătate: indicatori fizici, de eficiență și de rezultat. Pentru Programul 

național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică sunt prevăzuți indicatori de 

performanță în Planul național de acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale de Sănătate 

Publică, dar aceștia nu au fost preluați în normele de realizare a programelor naționale de 

sănătate publică.  

Nu sunt utilizate standarde în procesul de monitorizare și evaluare a Programului național 

de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică. Există anumite ghiduri care stau la baza 

implementării activităților prevăzute în Programul național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică, dar acestea sunt ghiduri profesionale sau terapeutice. Ghidurile sunt 

disponibile pe adresa de web a Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, 

www.cnsm.org.ro 

Modelele de raportare în cadrul Programului național de sănătate mintală și profilaxie în 

patologia psihiatrică sunt cele prevăzute în Ordinul de ministru nr.722 din 2017. La nivelul 

UATM nu au fost elaborate alte machete specifice programului, iar raportarea se face conform 

graficului de timp prevăzut în legislație. 

În cadrul ANPS și la nivelul UATM există deficit de personal și o fluctuație crescută a 

personalului, iar personalul existent nu are o pregătire specifică pentru monitorizarea și evaluarea 

programelor de sănătate. 
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III.2. CONCLUZII SPECIFICE 

 
 Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog este Unitatea de Asistență 

Tehnică și Management pentru coordonarea, monitorizarea și evaluarea Programului național de 

sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică. Implementarea programului se face de un 

număr mare de unități de specialitate, la nivel național.  

 Datele colectate în vederea desfășurării acestor procese provin de la unitățile de 

implementare menționate în Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia 

psihiatrică, pentru fiecare activitate. Unitățile de implementare sunt spitalele de psihiatrie, 

centrele de sănătate mintală sau institutele aflate în subordinea Ministerului Sănătății, care 

raportează indicatorii direct UATM, iar spitalele de psihiatrie ce se găsesc în subordinea 

autorităților publice locale (consilii județene sau consilii locale), raportează datele direcțiilor de 

sănătate publică județene, iar acestea le transmit UATM. UATM le verifică, le centralizează și le 

transmite Agenției Naționale de Programe din cadrul MS.  

Metodologia de culegere a datelor este bazată pe actele normative, cu termene clar 

menționate, dar cu întârzieri în raportare, în unele situații. Personalul implicat în procesul de 

culegere a datelor este insuficient atât la nivelul unităților de implementare, al spitalelor cât și la 

nivelul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog. Nu există o formare de 

specialitate pentru această activitate la nici un nivel de monitorizare și evaluare și în plus, 

personalul este fluctuant. Astfel, la nivelul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog nu este implicat nici un medic în procesul de monitorizare și evaluare, în afara 

coordonatorului național. Astfel, acuratețea și validitatea datelor sunt verificate de persoane cu 

altă pregătire. S-au înregistrat întârzieri în transmiterea datelor și neconcordanțe în datele 

raportate de către unitățile de implementare.  
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 Pentru Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică nu au 

fost elaborate proceduri specifice la nivelul UATM. Se aplică doar procedura de monitorizare și 

evaluare a  indicatorilor realizați în cadrul PNSP elaborată de ANPS.  

Nu s-au facut instruiri cu persoanele implicate în procesul de monitorizare și evaluare de 

la nivelul unităților de implementare. 

Indicatorii monitorizați și evaluați în program sunt cei prevăzuți în Normelor tehnice de 

realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018, fără a fi introduși 

alți indicatori, cum ar fi indicatorii de performanță. Indicatorii de performanță sunt prevăzuți în 

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de sănătate publică 2014-2010. 

Obiectivele  Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică 

si activitățile acestuia sunt uneori neclar sau imprecis formulate (ex. desfășurarea unor programe 

de instruire, a unor programe pilot fără a menționa exact în ce constau aceste programe etc.) 

Cheltuielile materiale, stocurile si cheltuielile efective în program sunt raportate pe baza 

machetelor prevăzute în Ordinul MS nr.722 din 2017 pentru aprobarea machetelor fără regim 

special și în procedura pentru monitorizarea indicatorilor programelor/subprogramelor naționale 

de sănătate pentru anii 2017-2018. 

Existența unor machete de raportare în format excel, centralizarea manuală a datelor, fără 

suport informatic, utilizarea unor indicatori nevalidați, rămân probleme de rezolvat în cadrul 

Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică. 

Lipsa unei evaluări strategice, a analizei intervențiilor, a productivității, a efectelor și a 

randamentului Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică sunt 

deficiențe ale  proceselor de monitorizare și evaluare pentru acest program. 
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III.3. PROPUNERI 
 

Pe baza concluziilor generale și a concluziilor specifice am elaborat următoarele 

propuneri: 

- Îmbunatățirea proceselor de monitorizare și evaluare a Programului național de sănătate 

mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, prin stabilirea concretă și delimitarea clară a 

atribuțiilor pentru Agenția Națională de Programe de Sănătate, Unitatea de Asistență Tehnică și 

Management- Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, unitățile de 

implementare, respectiv spitalele de specialitate care implementează programul. 

- Elaborarea unei metodologii unice de monitorizare și evaluare a programelor naționale 

de sănătate care să poată fi aplicată fiecărui program național de sănătate publică, însoțită de un 

plan de monitorizare și evaluare a implementării metodologiei.  

- Utilizarea unor suporturi informatice în procesul de monitorizare și evaluare a 

Programului național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică, care să permită nu 

numai transmiterea, centralizarea și stocarea datelor, ci și verificarea și validarea unor indicatori.   

- Introducerea în practica curentă a proceselor de monitorizare și evaluare a unor 

indicatori de performanță, pe lângă cei fizici, de eficiență și de rezultat.  

- Asigurarea desfășurării procesului de monitorizare și evaluare cu personal instruit 

pentru această activitate, la nivelul tuturor palierelor: ANPS, UAMT, unități de implementare. 

- Realizarea unei cercetări evaluative a Programului național de sănătate mintală și 

profilaxie în patologia psihiatrică, care să conțină analiza strategică, analiza intervențiilor din 

program, analiza productivității, analiza rezultatelor, analiza implementării programului și 

analiza randamentului, așa cum sunt prezentate în figura III.1 (1) 

Evaluarea strategică - apreciază gradul în care obiectivele programului corespund cu 

problemele selectate pentru a fi rezolvate. 
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Analiza intervenţiei - urmăreşte să determine în ce măsură resursele sunt adecvate pentru 

realizarea obiectivelor stabilite în program. Intervenţia este divizată în patru componente: 

obiective, resurse, servicii şi efecte sau rezultate. 

Analiza productivităţii – măsoară relaţia dintre serviciile produse în cadrul programului şi 

resursele investite pentru realizarea acestor servicii. 

Analiza efectelor – măsoară relaţia dintre serviciile oferite prin program şi efectele 

acestora asupra rezultatelor din program sau asupra impactului acestuia în populaţia vizată. 

Analiza randamentului – măsoară relaţia dintre resursele utilizate în program şi efectele 

sau rezulatatele obținute în program. (1) 

Această cercetare evaluativă este o analiză mai complexă decât obișnuita evaluare 

normativă, care include evaluarea structurii, a procesului și a rezultatului.(1) 

Evaluarea structurii constă “în aprecierea cantităţii şi organizării resurselor umane, 

materiale şi financiare ale programului (“input”); se apreciază raportul dintre resurse şi normele 

stabilite în etapele de elaborare a programului în funcţie de rezultatele aşteptate. Poate fi 

considerată un indicator indirect pentru aprecierea procesului şi a rezultatelor. 

Evaluarea procesului analizează raportul care există între servicii şi norme, în funcţie de 

rezultatele aşteptate. Se disting trei elemente de verificare: aspecte tehnice, aspecte 

interpersonale, evaluarea organizării procesului în cadrul programului. 

Evaluarea rezultatului şi a impactului în populaţie se raportează la obiectivele din 

program. 

Dacă resursele disponibile pentru procesul de monitorizare și evaluare nu permit 

realizarea unei cercetări evaluative, evaluarea normativă efectuată pe baza unei metodologii clare 

de monitorizare și evaluare însoțită de un plan bine structurat, constituie premise pentru 

îmbunătățirea capacității de management al Programelor Naționale de Sănătate Publică, finanțate 

de Ministerul Sănătății. 
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Figura III.1. Evaluarea normativă și cercetarea evaluativă a programelor de sănătate 
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CHESTIONAR GENERAL 

”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de 

Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de 

raportare periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

Expert:  DOMNARIU Carmen-Daniela 

Date completate de TĂNASE Laura 
din cadrul: 

x Ministerului Sănătății  

 Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 

 

Chestionarul își propune să evalueze opinia personalului care lucrează în Ministerul Sănătății, la 

Agenția Națională de Programe de Sănătate, în legătură cu procesele de monitorizare și evaluare ale 

Programelor Naționale de Sănătate și Programului Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în 

Patologia Psihiatrică.  

Rezulatatele vor fi folosite exclusiv în scopul îmbunătățirii monitorizării și evaluării programelor 

naționale de sănătate publică (PNSP). 

 

1. In procesele de monitorizare și evaluare a PNSP utilizați proceduri elaborate în acest sens? 
A. DA.  
B. NU. Din ce motiv: 

a. nu există 
b. există dar nu este aplicabilă. 

 

2. Dacă există proceduri de monitorizare și evaluare de cine sunt elaborate?  
A. MS- ANPS  
B. Altă organizație? 
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3. Sunt disponibile pe site-ul MS?  
A. Da 
B. Nu 

 

4. Sunt comunicate celor implicați în aplicarea lor? 
A. Da 
B. Nu 

 

5. Ce monitorizați/evaluați pentru PNSP? 
.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

 

 

6. Ce indicatori monitorizați și evaluați în PNSP? 
 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

7. Față de indicatorii prevăzuți în PNSP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 
A. Da. Dacă da, enumerați care considerați că ar fi utili  

.................................................................................................................................................. 
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.................................................................................................................................................. 

B. Nu 
 

8. Există procedură de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat ai 
programelor? 
A. Da. Este disponibilă?  

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

B. Nu. Din ce motiv? 
 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

 

9. Există model (macheta) de culegere a date pentru monitorizarea indicatorilor fizici, de 
eficiență și de rezultat din program?  
A. Da 
B. Nu 
 

10. Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSP?   
A. Da. Este disponibilă?................................................................................................... 
B. Nu 

 

11. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea cheltuielilor din 
programe? 
A. Da. Este disponibila? 

...................................................................................................... 
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B. Nu  
 

12. Există procedură de monitorizare a stocurilor materiale în PNSP ? 
A. Da. Este disponibila? 

........................................................................................................ 
B. Nu  

 

13. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor din 
programe? 
A. Da. Este disponibila? 

.............................................................................................................. 
B. Nu  
 

14. Ce instrumente folosiți pentru culegerea datelor în vederea monitorizării/evaluării 
(machete, softuri online, softuri offline, alte suporturi informatice, chestionare etc )? 

.................................................................................................................................................. 

 

.................................................................................................................................................. 

15. Există procedură de monitorizare a activitătilor desfășurate în cadrul PNSP?   
A. Da 
B. Nu 

 

            16. Considerați că sunt activități în PNSP care nu sunt monitorizate? 

A. Da 
B. Nu 

  Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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CHESTIONAR SPECIFIC UNUI PROGRAM NAȚIONAL 

”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică 

(PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare 

periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

Expert:  DOMNARIU Carmen-Daniela 

Date completate de  TĂNASE Laura din cadrul: 

x Ministerului Sănătății  

 Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 
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Chestionarul își propune să evalueze opinia personalului care lucrează în Ministrul Sănătății, la Agenția 

Națională de Programe de Sănătate, în legătură cu procesele de monitorizare și evaluare a Programului 

Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică .  

Rezulatatele vor fi folosite exclusiv în scopul îmbunătățirii monitorizării și evaluării programelor naționale de 

sănătate publică (PNSP). 

 

1. In procesele de monitorizare și evaluare a  Programului Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în 
Patologia Psihiatrică  (PNSMPPP) utilizați proceduri specifice? 
 

A. Da. Enumerati........................................................................................................................... 
 

            B.  Nu  

 

2.  Ce monitorizați/evaluați pentru PNSMPPP (activități, indicatori, materiale, stocuri etc)?  
 Precizați: 

 

.................................................................................................................................................................. 

 

Data 

 

Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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CHESTIONAR SPECIFIC UNUI PROGRAM NAȚIONAL 

”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică 

(PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare 

periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

Expert:  DOMNARIU Carmen-Daniela 

Date completate de  TĂNASE Laura din cadrul: 

x Ministerului Sănătății  

 Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 
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3. Ce indicatori monitorizați și evaluați în PNSMPPP? 
.................................................................................................................................................... 

 

 

.................................................................................................................................................... 

 

4. Există procedură specifică de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat pentru 
PNSMPPP? 

 

A. Da. Este disponibilă?  
.................................................................................................................................................................. 

B. Nu. Din ce motiv? 
.................................................................................................................................................................. 

 

5. Față de indicatorii prevăzuți în PNSMPPP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 
 

A. Da. Dacă da, enumerați care considerați că v-ar fi utili.  
 

.................................................................................................................................................... 

 

B. Nu 

Data 

 

Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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(PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare 

periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

Expert:  DOMNARIU Carmen-Daniela 

Date completate de  TĂNASE Laura din cadrul: 

x Ministerului Sănătății  

 Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 
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6. Există procedură de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat ai programelor? 
A. Da. Este disponibilă?  
.................................................................................................................................................................. 

 

B. Nu. Din ce motiv? 
 

.................................................................................................................................................................. 

 

7. Există model (macheta) de culegere date pentru monitorizarea indicatorilor fizici, de eficiență și de 
rezultat din program?  
 

A. Da 
B. Nu 

 

8. Monitorizați indicatori de performanță în PNSMPPP? 
A. Da  
B. Nu 

 

9. Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSMPPP?   
A. Da. Este disponibilă?....................................................................................................................... 
B. Nu 

 

 

Data 

 

Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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CHESTIONAR SPECIFIC UNUI PROGRAM NAȚIONAL 
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Date completate de  TĂNASE Laura din cadrul: 
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10. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea cheltuielilor din PNSMPPP? 
A. Da. Este disponibila? .............................................................................................................. 
B. Nu  
 

11. Există procedură de monitorizare a stocurilor materiale din PNSMPPP? 
A. Da. Este disponibila? .............................................................................................................. 
B. Nu  

 

12. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor din PNSMPPP? 
A. Da. Este disponibila? .............................................................................................................. 
B. Nu  

 

13. Ce instrumente folosiți pentru culegerea datelor în vederea monitorizării/evaluării (machete, softuri 
online, softuri offline, alte suporturi informatice, chestionare etc )? 
 

.................................................................................................................................................................. 

14. Există procedură de monitorizare a activitătilor desfășurate în cadrul PNSMPPP?   
A. Da 
B. Nu 

Considerați că sunt activități în PNSMPPP care nu sunt monitorizate? 

a. da 
b. nu 

Data 

 

Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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CHESTIONAR SPECIFIC UNUI PROGRAM NAȚIONAL 

”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate 

Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de raportare 

periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

Expert:  DOMNARIU Carmen-Daniela 

Date completate de  TĂNASE Laura din cadrul: 

x Ministerului Sănătății  

 Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 
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15. Va rugam sa enumerați cel puțin 3 aspecte care pot fi îmbunatățite în vederea unei mai bune 
monitorizari si evaluări a PNSMPPP: 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

 

16. Propuneți cel puțin 3 soluții pentru îmbunătățirea  monitorizării si evaluării PNSMPPP? 
................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................. 

      .................................................................................................................................................................. 

 

VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ȘI TIMPUL ALOCAT! 

Data Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 
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CHESTIONAR SPECIFIC UNUI PROGRAM NAȚIONAL 

”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor Naţionale de 

Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

Modul 8:  Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanță, standarde și modele de 

raportare periodică în cadrul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

Expert: Carmen-Daniela DOMNARIU 

Date completate de dr. Ileana BOTEZAT ANTONESCU 
din cadrul: 

Ministerului Sănătății  

x  Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog 
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Chestionarul își propune să evalueze opinia dumneavoastră în legătură cu procesele de monitorizare și 

evaluare ale Programului Național de Sănătate Mintală și Profilaxie în Patologia Psihiatrică 

(PNSMPPP) a cărui coordonare se găsește la nivelul Centrului Național de Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog (CNSMLA).  

Rezulatatele vor fi folosite exclusiv în scopul îmbunătățirii monitorizării și evaluării programelor 

naționale de sănătate publică (PNSP). 

 

16. In procesele de monitorizare și evaluare pentru PNSMPPP utilizați proceduri specifice? 
C. DA.  
D. NU. Din ce motiv: 

c. nu există 
d. există dar nu sunt aplicabile. 

 

17. Dacă există proceduri de monitorizare și evaluare de cine sunt elaborate?  
C. MS- ANPS  
D. Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog  

 

18. Sunt disponibile pe site-ul Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog ?  
C. Da 
D. Nu 

 

19. Sunt comunicate celor implicați în aplicarea lor? 
C. Da 
D. Nu 

 

20. Ce monitorizați/evaluați pentru PNSMPPP? 
..................................................................................................................................................

.....  

..................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................. 

  

21. Ce indicatori monitorizați și evaluați în PNSMPPP? 
 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 

22. Față de indicatorii prevăzuți în PNSP considerați că ar fi utili și alți indicatori? 
C. Da. Dacă da, enumerați care considerați că ar fi utili  

            ...................................................................................................... 

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

                        ....................................................................................................... 

........................................................................................................ 

D. Nu 
 

23. Există procedură de monitorizare a indicatorilor fizici, de eficiență și de rezultat ai 
PNSMPPP? 
C. Da. Este disponibilă?  

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

            ....................................................................................................... 

D. Nu. Din ce motiv? 
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...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

            ....................................................................................................... 

 

24. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea indicatorilor fizici, de 
eficiență și de rezultat din program?  
C. Da 
D. Nu 
 

25. Există procedură de monitorizare a cheltuielilor din PNSMPPP?   
C. Da. Este disponibilă? 

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

D. Nu 
 

26. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea cheltuielilor din 
programe? 
C. Da. Este disponibila? 

 ...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

D. Nu  
 

27. Există procedură de monitorizare a stocurilor materiale în PNSMPPP ? 
C. Da. Este disponibila? 
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........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

........................................................................................................ 

 

D. Nu  
 

28. Există model (macheta) de culegere a datelor pentru monitorizarea stocurilor din 
programe? 
C. Da. Este disponibila?  

...................................................................................................... 

....................................................................................................... 

....................................................................................................... 

D. Nu  
 

29. Ce instrumente folosiți pentru culegerea datelor în vederea monitorizării/evaluării 
(machete, softuri online, softuri offline, alte suporturi informatice, chestionare etc )? 

 

..................................................................................................................................................

..... 

 

..................................................................................................................................................

..... 

 

 

30. Există procedură de monitorizare a activităților desfășurate în cadrul PNSMPPP?   
C. Da 
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D. Nu 
 

31. Considerați că sunt activități în PNSMPPP care nu sunt monitorizate? 
C. Da 
D. Nu 

 

32.  Considerați că sunt activități în PNSMPPP care nu trebuie monitorizate? 
A. Da.  Exemplificati 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

B. Nu 
 

33. Ce deficiențe ați sesizat în raportările primite de la unitățile de implementare a PNSMPPP? 
    

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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34. Vă rugăm să enumerați aspectele care considerați că pot fi îmbunatățite în vederea unei 
mai bune monitorizari si evaluări a PNSMPPP: 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 

35. Propuneți câteva soluții care considerați că ar  putea duce la îmbunătățirea  monitorizării 
si evaluării PNSMPPP? 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

      

........................................................................................................................................................... 
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VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIA ACORDATĂ ȘI TIMPUL ALOCAT! 

 

 

  

 

Nume/prenume Funcția/calitatea Semnătura 

 Dr.Ileana BOTEZAT 

ANTONESCU 

Director 

Centrul Național de 

Sănătate Mintală și 

Luptă Antidrog 
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ANEXA 1 - INTERVIURI 
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ANEXA 2 - CHESTIONARE 
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