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Introducere de susţinere a Planului de Dezvoltare a S n t ţii în 

Municipiul Arad 

 

Pentruămen inereaăşiăîmbun t ireaăst riiădeăs n tateăaăpopula iei,ăînăvedereaă

facilit rii adopt riiă unoră comportamenteă f r ă riscă pentruă s n tateă şi pentru 

responsabilizareaă autorit iloră înă vedereaă elabor riiă deă politiciă publiceă favorabileă

s n t iiă esteă necesar ă derulareaă unoră activit iă deă promovareă aă s n t iiă înă

concordan ă cuă recomand rileă Birouluiă Regională pentruă Europaă ală Organiza ieiă

MondialeăaăS n t ii,ăprecum:ă 

- promovareaă schimb riiă stiluluiă deă via ,ă aă comportamenteloră şiă condi iiloră deă

mediu şiăsociale,ăînăscopulădeăaăfacilitaădezvoltareaăuneiă„culturiăaăs n t iiă şi 

bun st rii“ăînărândul indivizilor şi a  comunit ilor; 

- activit iădeăcomunicareăeduca ionaleăşiăsocialeămeniteăs ăpromovezeăcondi ii,ă

stilădeăvia ,ăcomportamenteăşiămediiăs n toase;ăă 

- reorientareaăserviciilorădeăs n tateăpentruăaădezvoltaămodeleădeăîngrijireăcareă

s ăîncurajezeăpromovareaăs n t ii;ăă 

- parteneriate intersectorialeă pentruă activit iă maiă eficienteă deă promovareă aă

s n t ii;ă 

- evaluareaăimpactuluiăpoliticilorăpubliceăînădomeniulăs n t ii;ăă 

- comunicarea riscului;   

- conştientizare şiă interven ii asupraă determinan iloră sociali pentru echitate în 

s n tate. 

Planul de ac iuneăeuropeanăalăOrganiza ieiăMondialeăaăS n t iiădinăanulă2012, 

aărecomandatăpentruăconsolidareaăcapacit ilorăşiăserviciilorădeăs n tate:ă 

1. Guvernele na ionaleăs ăseăasigureădeăurm toareleăaspecte: 

- importan aă promov riiă s n t iiă pentruă ună sistemă deă s n tateă durabilă şi a 

economieiăînăgeneralăesteărecunoscut ăde întreg spectrul politic; 
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- investi iileă înăpromovareaăs n t iiănuăsuntădoară ini iativeăsporadice,ăastfelăc ă

demersurileă dină domeniulă s n t ii peă termenă lungă s ă poat ă fiă realizate şi 

sus inute;ă 

- suntă efectuateă evalu riă înă ceeaă ceă priveşteă echitateaă înă s n tateă pentruă aă

identifica impactul politicilor şiă serviciiloră asupraă inechit iloră dină domeniulă

s n t ii.ă 

2. Guverneleă na ionaleă s ă promovezeă şiă s ă creezeă condi iiă pentruă dialogulă

intersectorial şi cooperarea între parteneri, cu scopul de a dezvolta în comun 

abord riă aleă determinan iloră socialiă aiă s n t iiă şiă echit iiă înă s n tate,ă

bun st riiăşiăaăstiluluiădeăvia ăs n tos.ă 

3. Implicareaă comunit iloră înă luareaă deciziiloră s ă fieă sus inut ă deă guverneleă

na ionale. 

Planul Multianual Integrat de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru 

Sănătate - documentă elaborată cuă sprijinulă Ministeruluiă Educa ieiă Na ionaleă şiă

Cercet riiă Ştiin ifice,ă Organiza ieiă Mondialeă aă S n t ii,ă UNICEFă înă România,ă

Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ,ă Şcoliiă Na ionaleă deă S n tateă Public ă

ManagementăşiăPerfec ionareăînăDomeniulăSanitară (Anexa 1 ),susține, de asemenea, 

necesitateaălu riiăunorăm suri,ăaăc rorăimplementareăînăperioada 2016-2020, vor avea 

caă rezultată directă creștereaă constant ă aă propor ieiă popula ieiă cuă comportamenteă

favorabileăs n t iiășiăindirectăpeătermenămediuășiălungădiminuareaăritmuluiădeăcreștereă

aămorbidit iiășiămortalit iiăprinăboliănetransmisibileăînăprincipalășiăreducereaăpoveriiăloră

înăpopula ieășiă reprezint ădovadaăangajamentuluiădeciden ilorădinădomeniulăs n t iiă

deă aă asiguraă schimbareaă paradigmeiă dină s n tateă înă favoareaă implement riiă cuă

prioritateăaăm surilorădeăprevenireăsauăreducereăaăîmboln virilorălaănivelăindividualăşiă

comunitar,ă prină influen areaă cunoştin elor,ă opiniilor,ă atitudiniloră şiă comportamentuluiă

atâtă aă celoră afla iă înă pozi ieă "cheie"ă (deciden iă politici,ă autorit iă locale,ă personală

medico-sanitarăconsidera iăcaă,,modele”),ăcâtăşi alăcomunit iiăînăansamblulăei. 
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Cuvânt înainte – Mesaj din partea Primarului 

 

În contextual actual politic şi legislativ,ă comunitateaă ă local  are obliga ia şi 

posibilitatea de a-şi stabili direc iile şi mijloacele deădezvoltareăurban ,ăcomunitar  şi 

social în scopulă realiz riiăbun st riiăcomunitare,ăaă îmbun t irii st rii de s n tate şi 

de satisfac ie la nivel individual şi comunitar.ă Dezideratulă guvern rii locale şi 

comunitare presupune existen a unei dorin e şi competen e de a activea şi ac iona în 

folosul binelui comunitar folosindu-se de toate resursele şi oportunit ile existente în 

contextul legislativ şi aăconstrângerilorădeănatur , economic , social ,ăurbanistic  şi 

culturaleăexistenteălaăoăanumit  dat  şi în perspectiva viitorului comunitar. 

Planulădeădezvoltareă aă s n t ii, în conceptul de management modern, este 

un instrument politic, administrativ şi de comunicare a viziunii, inten iilor, ac iunilor şi 

obiectivelor pe care Prim ria, Consiliul Local şi administra ia municipal  îşi propun s  

le realizeze şi fa  de care se angajeaz  în fa a comunit ii. 

Bun starea/starea de bine în deplin  s n tate este dezideratulăultimăalăfiec rei 

comunit i, contribuabili şi cet eni. Realizarea acestui deziderat la nivel de urbe 

implic ă întreaga comunitate şi organele administrative care au un rol hot râtor în 

managementul resuselor care se pot aloca şi mobiliza în acest sens, în mod 

organizat şi structurat. Implicareaă activ  şi responsabilizarea factorilor de la nivel 

local privind alocarea şi utilizareaăeficient  a resurselor pentru îmbun t irea st rii de 

s n tateăşi în interesul comunit i inecesit  o abordare strategic . Strategia trebuie 
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s  reflecte voin a, legisla ia şi inten iile na ionale, regionale şi locale pe fiecare sector 

al vie ii socio-culturale şi economice a urbei şi comunit ii. În domeniul sanitar, 

Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020, este un document cadru care ofer  o 

directiv  în scopulă compatibiliz rii eforturilor na ionale cu agenda politicilor sociale 

europeneăaferenteăexerci iului bugetar european 2014-2020. 

În limita competen elor legale şi aăresurselorădisponibile,ăPrim ria Municipiului 

Aradă seă preocup  permanent şi seă implic  activ în problematici relevante din 

perspectivaăs n t iiăşi a bun st riiăpopula iei rezidente a municipiului Arad. Fiind o 

autoritate local  responsabil , Prim ria Municipiului Arad şi-aădorităpermanentăs ăvin ă

în întâmpinarea nevoilor şi aştept rilorăpopula iei rezidente deăoriceăvârst , sex, nivel 

deă educa ieă sauă preg tire,ă nivelă material,ă religie,ă etc.ă Dezideratulă final al acestor 

eforturiă aă fostă c  fiecareă cet eană s ă beneficiezeă deă oă bun  stare şi o stare de 

s n tateăcât mai bun . Mai mult decât atât, o dezvoltare armonioas  şi durabil  a 

oraşuluiă nuă seă poateă asiguraă numaiă prină perspectivaă factorului uman participant la 

via a economic-social  a urbei, creator şi consumator de bunuri, inclusiv de produse 

şi servicii de s n tate. Abordarea din perspectiva administra iei locale, din punct de 

vedere al s n t ii comunitare şi a nevoilor pentru men inerea şi îmbun t irea 

acestuia, ine de o abordare de tip s n tate comunitar /s n tateăpublic .  

Prim ria Municipiului Arad a creat acest document cu scopul de a trasa 

strategii de s n tate şi a indentificaăresurse,ăposibilit i şi oportunit i care s  permit  

ac iuni pentru îmbun t irea st rii de s n tate a popula ie Aradului, cu implicarea 

administra iei locale, a agen ilor economici, a institu iilor şi organiza iilor 

guvernamentale, a organiza iilor non - guvernamentale, aă comunit ții, a 

contribuabililor şi a cet enilor.  

Planulădeădezvoltareăaăs n t ii în muncipiul Arad are în vedereăactivit i de 

preven ie, promo ie şi protec ie a s n t ii, desf şurate ca interven ie, marketing şi 

suport din partea Prim riei cu scopul de: 

- A crea un Arad cu o comunitate şi cet eni s n toşi; 
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- A crea un Arad care activeaz  în sensul reducerii îmboln virilor şi a 

deceselor; 

- A crea un Arad în care s n tatea este un scop şi liant al tutoror strategiilor 

(economic, urbanistic, social, educa ional, cultural, etc.) la nivel local, 

na ional, regional şi European. 

 Cu un set limitat de instrumente şi competen e legale în domeniul s n t ii şi 

cu resursele limitate, Prim ria Municipiului Arad este determinat  s  fac  paşi şi 

investi ii în s n tate, ce pot face diferen a în via a membrilor comunit ii şi care se 

vor reflect într-un viitor mai prosper al urbei. Deciziile şi m surile luate pe plan local 

potă influen aă directă sauă indirectă determinan ii importa i ai st rii de s n tate. Aerul 

respirat de fiecare locuitor, apaăadus  laărobinetulăcet eanului,ămobilitateaăindividuluiă

în localitate şi accesul la zone verzi şi spa ii de recreere adecvate din punct de 

vedere cantitativ şi calitativ, calitatea şi accesulă laă serviciiă esen ialeă suntă elementeă

care pot definii strategia de baz  a s n t ii Aradului. Aradul doreşte mai mult şi mai 

bine, pentru a-şi asigura viitorulă caă urbeă prosper  creând suportul pentru o via ă

economic ăcareăs ăsuporte nevoile prezente şi viitoare, de dezvoltare şi prosperitate 

a municipiului. 

Prim ria Municipiului Arad şi Consiliul Local al Municipiului Arad doresc 

îmbun t ireaă sauă men inereaă st riiă deă s n tateă aă grupuriloră vulnerabileă precumă

copiii, seniorii, grupurile cu nevoi special şi cei cu nevoi create ca urmare a unor 

bariere socio-economice. O abordare holistic  – atâtăcâtăesteăeaăposibil  în contextul 

dat – este menit  s  reduc ădiscrepan eleălegateădeăs n tate,ăfiindăîn concordan  cu 

politica european  de combatere a s raciei şi excluziunii sociale şi este reflectat  în 

documentul strategic de fa  într-oămanier  pragmatic .1 

Planul de dezvoltare aăs n t ii traseaz  cadrul de planificare pentru domeniul 

s n t ii în municipiul Arad pân  în anul 2025 şi se doreşte un document viu, asumat  

de c tre autoritatea public  local  a municipiului Arad, precum şi de actorii relevan i 

                                                           

1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=ro&catId=961 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

7 

pentru comunitate (din sectorul public, privat şi non-guvernamental). Succesul 

acestui demers va putea fi asigurat de c tre to i responsabilii din Prim ria 

Municipiului Arad şi depinde în ultim ăinstan  de ac iunea acestor actori locali, dar şi 

deăr spunsul şi reac ia popula iei. 
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Rezumat executiv 

În procesul de elaborare a planului de dezvoltare a s n t ii în municipiul 

Arad, actorii institu ionali relevan i din municipiului Arad şi-au identificat şi formulat un 

setădeăvaloriăimportanteăpentruăcomunitateaăar dean ăşi un set de principii ce stau la 

baza eforturilor de atingere a obiectivelor strategice identificate. Aceste valori şi 

principii au constituit cheia de bolt ăînăetapaădeăplanificareăînăurmaăc reiaăaărezultată

acest document cadru, dar vor marca şi eforturile din faza de implementare: Acces 

echitabil la servicii esen ialeă pentruă fiecareă cet ean, abordareaă integrat ă înă

realizarea ac iunilor şi/sau acordarea de servicii, obiectivitate şi impar ialitate în 

alegerea alternativelor celor mai cost-eficace,ăorientareăc treăabord rile cu caracter 

preventiv, orientareă c treă rezultat,ă cooperare şi parteneriate eficace cu sectorul 

nonguvernamental şi cu agen ii priva i, atragerea de resurse. 

Elaborarea planului de dezvoltare a s n t iiăîn municipiul Arad s-aăf cutăluândă

în calcul contextulă strategicăeuropean,ăna ional, regional şi local, dar şi atribu iile şi 

competen eleăadministra iei publice locale a municipiului Arad. 
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Direc iileă deă ac iune,ă m surileă prioritare,ă ac iunile prezentate în cadrul 

documentuluiă formeaz ăo imagine de ansamblu a cadrului planului de dezvoltare a 

s n t ii în municipiul Aradăpentruăperioadaăurm toare,ăoferindăinforma ii în ceea ce 

priveşteă activit ile/opera iunileă preconizate,ă entit ile responsabile şi fondurile 

(sursele de finan are) necesare. Planul de ac iuni este prezentat pentru fiecare arie 

strategic ăşi pentru sub-domeniul aferent.  

Documentul con ineăm suriăpunctualeă(activit i, termene estimate şi surse de 

fina are), oferind garan iaă asum riiă principaleloră cerin e ale organiza iilor 

interna ionale şi europene la care România, şi implicit municipiul Arad, este parte, ce 

oblig ăurm toareleăetapeădeăplanificareăşiădecizieăpolitic ălaăpromovareaăunorăac iuni 

bine definite, opera ionaleăşi flexibile în raport cu dinamica evolu iei sociale. 

 

Cele 3 domenii ale planului de dezvoltare pentru perioada 2015-2025 sunt: 

 

1. Serviciile de 
s n tate (preventive, 

curative, recuperatorii) 
și medico-sociale 

3. Factori de mediu 

2. Factorii 
comportamentali, 

atitudinile, obiceiurile, 
stilul de viaț  
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Ac iunile prezentate în cadrul documentului au fost stabilite şiă dezb tuteă

împreun ăcuăgrupurileădeălucruăconstituiteălaănivelulămunicipiului, cu actorii implica i în 

elaborarea planuluiă deă dezvoltareă aă s n t ii,ă Prim riaă Municipiuluiă Arad şi cu 

reprezentan ii Consiliului Jude ean Arad, ai institu iilor publice deconcentrate şi ai 

agen ilor economici.  

Cele 3 domenii ale planului de dezvoltare pentru perioada 2015-2025 sunt: 

serviciile de s n tate (preventive, curative şi recuperatorii) şi medico-sociale; factorii 

comportamentali-atitudini, obiceiuri, stil de via ; factorii de mediu. 

 

 Obiectivele propuse pe termen lung sunt: 

 Creştereaăcalit ţii vieţii locuitorilor: 

o Contextul – seăpoateăsus ineăc ănivelulăcalit iiăvie ii în România în general şi 

în Arad în particular, este unul mediu,ăcuăatâtămaiămultăfiindăvalabil ăaceast ă

afirma ieă pentruă indicatoriiă condi iiloră deă via ,ă începând cu standardul 

economic, de la indicatorii macroeconomici ai nivelului de trai (PIB/locuitor, 

fondulă deă consumă ală popula iei),ă laă veniturileă gospod riiloră şiă pân ă laă

indicatoriădeătipulăsperan aădeăvia ălaănaştere. 

o Descrierea obiectivului – planul deădezvoltareăaăs n t iiămunicipiului Arad 

seă adreseaz ă elementeloră deă suportă individuală ală calit iiă vie ii,ă precumă şiă

celoră deă suportă societală pentruă perioadaă urm toare, având în vedere 

evitareaădeterior rilorăla nivelulăcalit ii vie ii. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung, sunt cele legateădeăreducereaăîmboln virilor. 

 Reducerea decalajului social şi medical al categoriilor sociale defavorizate: 

o Contextul – înăgeneral,ăstareaădeăs n tateăaăpersoanelorăcareăseăconfrunt ă

cuăinstabilitateaăsocial ăesteăprecar ,ăînăaceast ăcategorieăintrândăfamiliiăcuă

venituriă insuficiente,ă familiiădezorganizate,ă familiiădeăetnieărom ,ăetc.ăStarea 

deă s n tateă precar ă creşte probabilitateaă deă aă nuă aveaăună locă deămunc ,ă
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scadeăaccesibilitateaă laăserviciiămedicale,ăceeaăceăaccentueaz ă şi mai mult 

precaritateaăst riiădeăs n tate. 

o Descrierea obiectivului – având în vedere decalajele constatate pe perioada 

evalu riiă situa iei concrete a municipiului Arad, planul de dezvoltare a 

s n t ii şi-aă propusă îmbun t irea acoperirii cu servicii medicale a 

popula iei şcolare şi aăcomunit ilorăînăcareănuăexist ăcentreădeăpermanen . 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul serviciilor 

medicale şi sociale. 

 Modul de viaţ ăs n tosăcaănorm ăsocial : 

o Contextul – Din analiza datelor statistice şi din discu iile purtate în cadrul 

grupurilor de lucru a rezultată c  pe primele locuri ca frecven ă seăsitueaz ă

bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, diabetul zaharat, obezitatea - 

toate fiind patologii prevenibile printr-un mod de via ăs n tos. 

o Descrierea obiectivului - factorulă esen ială ceă determin ă s n tateaă omuluiă

este modul lui de via .ă Înăaceast ăno iuneă intr ă regimulă corectădeămunc ,ă

odihn ,ăalimentareaăra ional ,ămen inereaă laănivelăcuvenităaăactivit iiă fizice,ă

c lirea,ă respectareaă reguliloră deă igien ă individual ă şi renun areaă laă

deprinderileăcotidieneăd un toare.ăAstfel,ăplanulădeădezvoltareăaăs n t ii în 

municipiul Arad şi-a propus promovarea unui stil de via ă s n tosă laă maiă

multeăgrupeădeăvârst . 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul stilului de 

via . 

 Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor în domeniul prevenirii bolilor, în 

şcoli, cabinete medicale: 

o Contextul – m surileă adoptateă şi progresele înregistrate în depistarea şi 

tratamentulăbolilorăauădusă laăprogreseă importanteă înăsc dereaămortalit ii în 
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general. Statistica jude uluiă prezentat ă înă parteaă introductiv ă arat ă înc ă oă

prevalen ămareăaăunorăboliăcontrolabileăprinăm suriădeăpreven ie. 

o Descrierea obiectivului - pornindă deă laă principiulă c ă depistareaă precoceă aă

bolilor creşte şansaăvindec riiăsauăcontrolului eficient al acestora, planul de 

dezvoltareă aă s n t ii în municipiul Arad îşi propune o serie de ac iuni 

desf şurate în şcoli, înăscopulădepist riiăprecoceăa unor boli şi îndrumarea 

pacien ilor c treăserviciileăspecializate. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul serviciile 

sociale şiădeăs n tate. 

 Colaborareaăintersectorial  înăfolosulăs n t ţii: 
o Contextul – aşaă cumă aă fostă prezentată înă parteaă introductiv ă aă planului de 

s n tateă aă dezvoltareă aă s n t iiă municipiului Arad,ă s n tateaă este 

determinat ă deă oă serieă deă factori,ă majoritateaă neapar inând sectorului 

medical.  

o Descrierea obiectivului - înc ă din procesul de identificare a problemelor a 

reieşitănevoiaăconsult riiămaiămultorăcategoriiădeăactoriă(dinădomeniul sanitar, 

educativ, social şi economic) pentru identificarea şi ierarhizarea cât mai 

corect ă aă problemelor,ă astfelă c  prima categorie de ac iuniă vizeaz ă exactă

constituirea de parteneriate între actorii implica i. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung apar in tuturor ariilor de interven ie. 

 

Pornind de la analiza principalilor factori care influen eaz ăstareaădeăs n tateă

a locuitorilor municipiului Arad, principalele arii de interven ie şi proiecte 

corespunz toare propuse sunt: 

I. Obiectiv strategic general: Aradul un oraş European garant al unui stil de 

viaţ ăs n tosăpentruătoţi. 
I.1. Aradul într-o mişcareăs n toas ; 
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I.2. Aradul seăhr neşte s n tos; 

I.3. Aradul ofer ăo ap  curat ăpentruăto i; 

I.4. Aradul tr ieşteăîntr-un mediuăs n tos; 

I.5. Aradul locuieşte într-unăhabitatăs n tos; 

I.6. Aradul promoveaz ăoăcultur ăaăs n ta ii; 

I.7. Aradul liber de obiceiuri şi tenta ii nes n toase. 

II. Obiectiv strategic general: Aradul un oraş Europeană careă areă grij ă deă
s n tateaăta. 

II.1. Aradul te protejeaz ; 

II.2. Aradul te men ineăs n tos; 

II.3. Aradul un protector al vie ii; 

II.4 Aradul un oraş inteligentăs n tos. 

III. Obiectiv strategic general: Aradul un oraş European al strategiilor integrate 

pentruăs n tate. 
III.1. Integrare Local ; 

III.2. Integrare Na ional ; 

III.3. IntegrareăEuropean . 

Pentru fiecare proiect au fostădefiniteăurm toarele: 

• M surileă(ac iunile); 

• Implicarea Prim rieiăMunicipiuluiăAradăşi a parteneriloră(dup  caz); 

• Riscurileăimplement rii (bariere posibile); 

• Indicatori de proces, rezultat, impact; 

• Modalit ile de certificare a ob inerii rezultatelor; 

• Impactul asupra popula iei municipiului Arad; 

• Surse de finan are. 

Elaborarea planului deădezvoltareăaăs n ta ii în municipiul Arad a reprezentat 

un demers participativ bazat pe cercetare şi comunicare în toate etapele de elaborare 

a documentului care este prezentat în continuare.  
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I. Viziune, misiune, scop 

 

 

 

 

Viziune 

Aradul – oăcomunitateăcuăcet eniăs n toşi, informa i, educa i, activi, angaja i 

şi implica i, co-responsabili de bun stare, în care genera iile de azi şi cele 

urm toare au satisfac ia unei vie iăs n toase şi împlinite. 

 

Misiune 
Asigurarea unei vie iă s n toase,ă prină particip - ac iune careă s ă promoveze,ă

previn ăşiăprotejezeăstareaădeăs n tateăşiăbun stare aămembrilorăcomunit ii şi 

aăurbeiăar dene. 

 

Scop 
Îmbun t irea st rii de s n tateşi a bun st rii locuitorilor municipiului Arad în 

contextulăuneiădezvolt ri urbane sustenabile. 
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II. Principii şi valori 

 

În procesul de elaborare a planului de dezvoltare a s n t ii în municipiul 

Arad, actorii institu ionali relevan i din municipiului Arad şi-au identificat şi formulat un 

set de valori importanteăpentruăcomunitateaăar dean  şi un set de principii care stau 

la baza eforturilor de atingere a obiectivelor strategice identificate.  

Aceste valori şi principiiăauăconstituităcheiaădeăbolt  în etapa de planificare în 

urmaăc reia a rezultat acest document cadru, dar vor marca şi eforturile din faza de 

implementare. 
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Fig. 1 Principiileăplanuluiădeădezvoltareăaăs n t ţii 
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VALORILEăPLANULUIăDEăS N TATE 

Eficienţ ăşiăeficacitateă
fundamentate pe dovezi 

 

Fundamentareaăinterven iilorăceăvizeaz  s n tatea 

public ădeăimplementatăînăcadrul strategic existent 

seă bazeaz  pe celeămaiă buneă eviden eă ştiin ificeă

aleămomentuluiăşiăbuneăpractici.ă 

 Seăasigur ăastfelăatingereaărezutatelorăpropuseăînă

condi iileă uneiă câtă maiă judicioaseă cheltuiriă aă

resurselor financiare folosite, fie ele din surse 

publice sau private, centrale sau locale,ăna ionaleă

sauăinterna ionale. 

Responsabilitate 

instituţional  
 

Actoriiă institu ionaliă îşiă identific  şi îşiă folosescă

sinergiileă şiă complementarit ile,ă contribuindă laă

îndeplinirea obiectivelor strategice pentru mai-

bineleă comunit iiă prină parteneriate constructive 

inter-institu ioanaleă întreă actoriiă publici,ă priva i şiă

cei din sectorul non-guvernamental. 

Transparenţaăşiă
comunicarea 

 

Deciziaăprivindăm surileădeă luat şi interven iile de 

implementat se fac înămodăargumentatăşiădeschis,ă

cu consultarea organiza iiloră careă reprezint ă

intereseleăbeneficiarilor,ăaămembrilorăcomunit ii în 

generalăşiăaă tuturorăactoriloră ă interesa i. Principalii 

actoriă implica i în implementarea planului de 

dezvoltareă aă s n t iiă comunic  între ei în mod 

productivăşiăaplicat. 

Calitate  
Grijaă permanent ă pentruă calitateă esteă relevant  

atât din perspectiva serviciilor medicale furnizate 

cet eanului,ă cât şiă dină punctulă deă vedereă ală
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„terapiilor”ă folositeă în s n tatea public ,ă cândă

beneficiarul este comunitatea în întregulăs u,ăsau 

anumite grupuri din comunitate. Calitatea este 

comandamentul valabil la toate nivelurile, inclusiv 

înă proceseleă şiă pentruă toateă rezultateleă ob inute.ă

Esteăvizat ăcalitateaăcaătr s tur ăcomun ăpornindă

de la politicile locale, la managementul proiectelor 

sauăprogramelorăimplementateăşiăcalitateaătehnic ă

aă specialiştilor implica i, pân ă laămonitorizareaă şiă

evaluarea rezultatelor. 

Echitate şi inclusivitate  

S n tateaă esteă ună dreptă fundamentală ală oric ruiă

indivind din comunitate. Reducerea decalajului 

socială şiă medicală ală categoriiloră socialeă

defavorizate, grija pentru cei mai vulnerabili este o 

valoareăimportant ăpentruăcomunitateaăar dean . 

Programele şi proiectele derulate, serviciile oferite 

vin în întâmpinareaă nevoiloră cet eanului, cu 

optimizarea mix-uluiă deă m suriă vizândă sub-

grupurile cu risc crescut cu cele privind categorii 

popula ionale mai largi sau comunitatea în 

ansamblu. 

Eticaăprofesional ăşi 

integritate 
 

Profesioniştii şi deciden ii implica iă lucreaz  în 

beneficiul pacientului, cu respect fa ă deă

aştept rileă cet enilor legate de integritate, 

profesionalism şiăeticaăprofesional ,ă ac ionând cu 

respect fa ădeăvia a individului. 

Cet ţenie activ   
Implicarea individului în sprijinirea eforturilor de 

atingere a obiectivelor propuse şi a ini iativelor 

pro-s n tateăderulateăînăcomunitate,ăoricâtădeămiciă
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arăp reaăacestea,ăaduceăoăplus-valoare la crearea 

unoră comunit iă s n toase.ă Cet eniaă activ ă esteă

nuădoarăposibil ,ăaceasta este fezabil  şi necesar  

în contextul democratic. Ea este rezultanta unui 

amestecădeăcunoştin e,ăatitudini,ăabilit i şi ac iuni 

meniteă s  contribuie favorabil la crearea şi 

promovarea unui oraş maiăs n tos. 

 

 

Fig. 2 Valorileăplanuluiădeădezvoltareăaăs n t ţii 
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III. Context  strategic 

III.1 Context  strategic European 

Din perspectiva Comisiei Europene, investi ia în s n tate nu constituie un 

obiectiv în sine,ă ciă esteă abordat  în sens mai larg - prină prismaă valoriiă ad ugateă

oric reiăsociet i de o stare de s n tate bun  a popula iei – realizândăc  s n tatea 

deserveşte un scop dual. 

 Investi ia în s n tate serveşte la creştereaă productivit ii şi competitivit ii 

na iunilor şi statelor membre în Uniune, având influen ă pozitiv  asupra creşterii 

economice şi dezvolt rii sustenabile.ă Esteă îns  în acelaşi timp o solu ie ce 

marcheaz ăvalen a de creştere a gradului de coeziune social , economic şi teritorial ă

prin poten ialul de reducereă aă disparit iloră cuă careă seă confrunt  segmentele de 

popula ie aflate în risc de s racie şi excluziune social  de la periferia economic  a 

societ ii, pu in sauădelocăproductiv .  

În ultima instan ,ăreducereaădisparit ilor în s n tate şi accesul la servicii de 

s n tate seă transfer  pe termen mediu/lung în economii la capitolul cheltuieli 

realizate în sectorăcuămorbiditateaăevitabil  şi reducerea pierderilor societale asociate 

mortalit ii precoce. 

Prin Acordul de Parteneriat2, semnat între autorit ile române şi Comisia 

European , România şi-a identificat deficien ele (s r cie şi excluziune social , 

calitateă slab  şi acces inegal la servicii de s n tate şi sociale, în special în mediul 

rural sau pentruăpersoaneleăcuădizabilit i) şi s-a angajat la investi ii strategice - din 

surse na ionale şi Europeane - pe un set bine definit de priorit i din domeniul 

s n t ii, priorit i care, la nivel opera ional, sunt reflectate congruent în mai multe 

Programe Opera ionale agreate cu Comisia European  (PO Capital Uman, PO 

Competitivitate,ă POă Capacitateă Administativ , PO Dezvoltare Regional şi PO 

Asisten  Tehnic ). De investi iile, direct sau indirect benefice pentru s n tate, 

                                                           

2 Acord de Parteneriat România 2014RO16M8PA001.1.2 Accesat la: http://www.fonduri-
ue.ro/files/documente-relevante/acord/Acord_de_Parteneriat_2014-2020_RO.pdf 
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disponibile prin aceste programe opera ionale pot beneficia, într-o form  sau alta şi 

cet enii municipiului Arad. Notabilă esteă faptulă c , spre deosebire de exerci iul 

financiar european anterior, problematica s n t ii este mult mai substan ial 

reprezentat  în rândul finan rilor eligibile în perioada de programare 2014-2020. 

Astfel, în cadrul politicii comune Europa 2020, Statele MembreăUEăbeneficiaz  de un 

nou sistem de monitorizare şi guvernan 3 al investi iilor ESIF (European Structural 

and Investments Funds), sistem intitulat Semestrul European.4 

De asemenea, Organiza ia Mondial  a S n t ii a dezvoltat o ini iativ  specific 

legat  de implicarea oraşelor în sus inerea şi dezvoltarea st rii de s n tate, 

incluzând printre probleme: consolidarea sistemului deă s n tate,ă abordareaă

prevalen ei mari aă obezit ii, controlul bolilor netransmisibile şi preg tireaă pentruă aă

face fa ăefectelorăschimb rilorăclimatice.ăProiectulă„Re eaua oraşelorăs n toase din 

Europa”ăimplic  oraşele în aplicarea strategiilor OMS la nivel local. Este organizat în 

faze de cinci ani, luând în considerareăpentruăfiecareăfaz  lec iileăînv ate şiărealiz rile 

din fazele anterioare, noile dovezi ştiin ifice cu privire la factorii determinan i ai 

s n t ii şi eficien a interven iilorădeăs n tateăpublic ăşiăschimb rileăînămediulăsocialăşi 

politic European. 

                                                           

3 În cea mai recenta  recomandare pentru sectorul de sanatate din Romania emisa în cadrul 
Semestruluiă Europeană 2015ă seă prevedeă „ă accelerarea reformelor în sectorul sănătăţii în 
scopul de a spori eficienţa, calitatea şi accesibilitatea acestuia, inclusiv pentru persoanele 
defavorizate şi pentru comunităţile îndepărtate şi izolate.”, precum şi „intensificarea eforturilor 
pentru a elimina plăţile informale, inclusiv prin intermediul unor sisteme corespunzătoare de 
gestiune şi de control”.ă 

4 Comisia Europeana. Strategia Europa2020 în Romania. Accesata la 
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-în-your-country/romania/country-specific-
recommendations/index_ro.htm 
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Casetaă1.ăăObiectiveăstrategiceăaleăprogramuluiăS n tateă20205: 
 Îmbun t ireaă s n t iiă pentruă toat ă lumeaă şiă reducerea inegalit iloră dină

domeniulăs n t ii. 
 Îmbun t ireaăconduceriiăşiăaăguvern riiăparticipativeăpentruăs n tate. 
 

ObiectiveleăstrategiceăaleăRețeleiăorașelorăs n toaseădinăEuropa: 
 Promovareaă ac iuniloră careă înscriuă s n tateaă înă agendaă deă lucruă social ă şiă

politic ăăaăoraşelor. 
 Promovareaăpoliticilorăşiăac iunilorăvizândăs n tateaăşiădezvoltareaădurabil ăălaă

nivel local, punându-se  accent peăfactoriiădetermina iăai s n t ii,ăăpeăegalitateăă
înăămaterieăădeăăs n tateăşiăăpeăăPrincipiileăEuropeneădeăS n tateăpentruăto iăşiă
S n tate 2020. 

 Promovareaă guvern riiă intersectorialeă şiă participativeă pentruă s n tateă şiăă
egalitateăăînăătoateăpoliticileălocaleăşiăplanificareaăintegrat ăăpentruăs n tate. 

 Generareaă deă abilit iă deă strategieă şiă practic ă ă specializate,ă cunoştin eă şiăă
metode care potăfiă ăutilizateăpentruăaăpromovaăs n tateaă înă toateăoraşeleădină
Regiuneaăeuropean . 

 Promovareaă ă solidarit ii,ă cooper riiă şiă leg turiloră deă lucruă întreă oraşeleă
europeneă şiă re eleleă deă autorit iă locale,ă precumă şiă aă parteneriateloră cuă
agen iileăcareăseăocup ădeăproblemeleăurbane. 

 Creşterea gradului de accesibilitate a tuturor statelor membre din regiunea 
european ălaăRe eauaăoraşelorăs n toaseădinăEuropa. 

 

                                                           

5 http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-
health/publications/2014/phase-vi-2014-2018-of-the-who-european-healthy-cities-network-
goals-and-requirements 
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Fig. 3 Cauzeleăinegalit ţiiăînăs n tate 

                          Sursa: Sănătate 2020: un cadru european de politici 
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Proiectul Re eaua Oraşeloră s n toase din Europa îşi propune s  sus in  

ac iuni derulate în cadrul guvernului şi a societ ii, pentruăs n tateăşi bun stareăşi s  

încurajeze oraşeleăs -şi intensifice eforturile pentru a aduce la aceeaşiămas  actorii 

locali, ce pot conlucra în interesulăs n t ii şiăalăbun st riiămembrilorăcomunit ii, ca 

s  promoveze solu ii inovative de schimbare,ă caă r spuns la nevoile locale în 

domeniulăs n t ii publice.  

Obiectivele strategice ale Re elei oraşeloră s n toaseă dină Europaă seă

subsumeaz  celor ale programului Sănătate 2020  (Caseta 1) şi prin modul lor de 

definire, asigur ă oraşelor  un  cadru  flexibil  în  care s ăabordeze  chestiunile  cele  

mai  relevante  pentru  situa ia  lor, selectate prin temele centrale (Caseta 2)6. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6OMS , Biroul Regional European. Reteaua oraşelor sănătoase din Europa Faza a VI-a 
(2014–2018) a Retelei oraşelor sănătoase din Europa: scopuri şi cerinte. 
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Caseta 2.  Teme centrale şi chestiuni prioritare. 

Viaţa în toate etapele ei şi 

responsabilizarea oamenilor 

Abordareaăpriorit ţilor 

deăs n tateăpublic  

Consolidarea sistemelor 

concentrateăpeăcet ţeni şi a 

capacit ţiiădeăs n tateăpublic  

Creareaădeăcomunit ţi 
rezistente 

şi medii încurajatoare 

• Primii ani de via ; 

• Persoaneăînăvârst  

(Îmb trânire s n toas ); 

• Vulnerabilitate; 

• Educa ieădespreăs n tate. 

• Activitateăfizic ; 

• Nutri ie şi obezitate; 

• Alcool; 

• Tutun; 

• S n tateămintal . 

• Serviciiădeăs n tateăşi sociale; 

• Alte servicii urbane; 

• Capacitateădeăs n tateăpublic ; 

• Planificare şiăproiectareăurban  

s n toas . 

• Rezisten aăcomunit ii; 

• Medii s n toase; 

• Transportăs n tos; 

• Schimb ri climatice; 

• Locuin e şi regenerare. 
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Beneficiile derivate din aderarea în acest program sunt numeroase, respectiv: 

schimbul de informatii, cunoştin e, experien e şi buneă practiciă peă orizontal  între 

oraşele selectate şi cooptate în aceasta,ă înt rireaăcapacit ii tehnice a personalului 

implicat în implementare, inclusiv prin exerci iul de monitorizare şi evaluare de 

calitate şi creearea de parteneriate formale cu partenerii strategici globali şi europeni 

releva i, astfel c ,ă dup ă oă faz ă ini ial ă deă preg tire, municipiul Arad îşi va depune 

candidatura pentruăaăfaceăparteădinăaceast ăre ea. 

 

III.2 Context  strategic naţional 

Nu de mult timp, Româniaă beneficiaz ă deă oă nou ă Strategieă Na ional ă deă

S n tate7, document cadru ce acoper ă perioadaă exerci iuluiă financiară europeană

2014-2020.ă Prină acestă documentă seă traseaz ă direc iileă strategiceă deă urmată laă nivelă

na ională pentruă aă se asigura şiă promovaă s n tatea pentru fiecare cet ean în 

contextul reformelor curente din sectorul de s n tate,ă pornindă deă laă premizaă c ă oă

stareă bun ă deă s n tateă aă popula ieiă constituieă ună motoră esen ială ală progresuluiă şi 

prosperit iiăoric reiăna iuni,ă„un determinant cheie al dezvoltării durabile a societăţii”. 

În cadrul ariei strategice de interven ie de s n tate public  sunt prioritizate 

problemele şi solu iile vizândăstareaădeăs n tateăşiănutri ieăaăfemeiiăşi copilului, povara 

morbidit iiă şiă mortalit iiă prină boliă transmisibileă majoreă şi, nu în ultimul rând, este 

prioritizat  reducereaă ritmuluiădeăcreştereă şi poverii prin morbiditatea şi mortalitatea 

generate de boli netransmisibile, în special prin abord ri de caracter preventiv. 

Aceste obiective au relevan  şi pentru popula ia din municipiul Arad, ele fiind practic 

transferabile local, cu atât mai mult cu cât ele beneficiaz  de resurse alocate prin 

programele na ionale de s n tate de profil.  

                                                           

7 HOT RÂREă Nr.ă 1028ă dină 18ă noiembrieă 2014ă privindă aprobareaă Strategieiă na ionaleă deă
s n tateă2014ă- 2020ăşiăaăPlanuluiădeăac iuniăpeăperioadaă2014ă- 2020 pentru implementarea 
Strategieiăna ionale. 
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Se impune ca eforturile locale subsumate acestor obiective s  seăsuprapun  

peste programele şi proiectele finan ate din surse na ionale, sau eventual din alte 

surse, s  completeze şi/sau s  complementezeăacoloăundeănevoileă r mân înc  ne-

acoperite în func ie de profilul de s n tate al comunit ii ar dene. 

În cadrul ariei strategice reprezentate de serviciile de s n tate, România îşi 

propune s  asigureă ună accesă echitabilă tuturoră cet enilor,ă înă specială grupuriloră

vulnerabile,ălaăserviciiădeăs n tateădeăcalitateăşiăcost-eficace. Schimb rileăpreconizateă

în sistem în acest scop vizeaz  oferta de servicii pentru asigurat şi neasigurat 

(dezvoltarea deăserviciiădeăs n tateăminimaleăşiădeăbaz ăaccesibileătuturor,ădeăcalitateă

şiăcost-eficace,ăcuăaccentăpeăpreven ie) şi optimizarea modului de distribuire în cadrul 

sistemului consumului de îngrijiri de s n tate (mai bun  integrareă aă asisten eiă

medicaleă prină consolidareaă serviciiloră cliniceă ambulatoriiă pentruă creştereaă ponderiiă

afec iunilorărezolvateăînăambulatoriulădeăspecialitateăşiăreducereaănum ruluiădeăcazuriă

deăspitalizareăcontinu ;ăreorganizareaăserviciilorăspitaliceştiăşiăasigurareaăcontinuit iiă

îngrijirilor). 

Priorit iile na ionale cu caracter transversal sunt valabile şi în contextul local - 

capacitateaăadministrativ ,ăasigurareaăsustenabilita ii resursei umane în sectorul de 

s n tate, standardizarea şi evaluarea calit ii serviciilor publice şi private, politica 

medicamentuluiă bazat  pe dovezi, cercetarea şi inovarea în s n tate, colaborarea 

intersectorial ,ă al turiă deă accelerareaă utiliz riiă Tehnologieiă Informa ieiă şiă

Comunica iiloră (TIC)ă în linie cu standardele din alte ri europene şi pe m sura 

progresului tehnologic modern.   

Planul Na ional de S n tate r spunde priorit ilor de s n tate public  curente 

din România,dar este în acelaşi timp şi un instrument menit s  asigure convergen a 

dintre politica na ional  sectorial  şi politicaămaiă larg  de creştere şi dezvoltare la 

nivel Europa 2020. Strategia Europa 20208 este o strategie de creştere economic  

                                                           

8 Comisia Europeana. Strategia 2020. Accesat la: 
http://ec.europa.eu/europe2020/index_ro.htm 
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inteligent , favorizat  de investi iile mai eficienteăînădomeniiăceăasigur  progresul pe 

termen mediu şi lung, anume în educa ie, cercetare şi inovare durabilă  - economie 

cuăemisiiăsc zuteădeădioxidădeăcarbonăşi favorabilă incluziunii, prin punerea accentului 

peăcreareaădeălocuriădeămunc ăşiăpeăreducereaăs r ciei.ă 

 

 

Fig. 4 Consumulădeăserviciiădeăs n tateă– evoluţiiăanticipate 

Sursa: Strategia Naţională de Sănătate 2014-2020 
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III.3 Context  strategic regional 

„Înă ciudaă multoră progreseă şi a unei pozi ii relativ bune la nivel na ional la 

majoritatea indicatorilor relevan i, cu excep iaăcelorăsociali,ăRegiuneaăVestăr mâneăoă

regiune mai pu inădezvoltat ăînăcontextulăUniuniiăEuropene.ă 

Caăatare,ăRegiuneaăVestăcontinu ăs ănecesiteăoăgam ă larg ădeă interven ii şi 

politici publice specifice obiectivului convergen ,ă careă continu  s ă acopereă

principaleleă domeniiă deă dezvoltareă economic ,ă înă specială competitivitateaă

întreprinderilor, dezvoltarea economiei rurale, precum şi infrastructura cheie şi 

serviciile conexe – deătransport,ămediu,ăs n tate,ăeduca ie şiăformare.”9 

În acord cu viziuneaăasumat ălaănivelăna ional, pentru îndeplinirea obiectivului 

generalăasumatăînăPlanulădeăDezvoltareăRegional ăpentruăperioadaă2014ă– 2020, au 

fostă identificateăprintreăpriorit ile de dezvoltare pentru Regiunea Vestşi dezvoltarea 

capitalului uman şi creştereaăcalit ii serviciilor  în sectoarele educa iei,ă s n tateă şi 

servicii sociale (obiectiv 4) şi promovarea creşterii sustenabile prin sprijinirea tranzi iei 

c treăoăeconomieăverdeă înă vedereaăadapt riiă laă schimb rileă climatice,ăprevenireaă şi 

gestionarea riscurilor (obiectiv 5). 

 

III.4 Context  strategic local 

În cadrul Planului de dezvoltare al jude ului Arad pentru perioada 2014-2020, o 

component ăimportant ăaăObiectivului specific 2.2 Servicii publice şi siguranţă civilă, 

o constituie sistemul de s n tateălaănivelăjude ean, îmbun t irea în mod semnificativ 

aăst riiădeăs n tateăaăpopula iei fiind unul dintre dezideratele majore în cadrul acestui 

planădeădezvoltareăaăs n t ii. 

                                                           

9 97 http://www.adrvest.ro - Strategiaă pentruă Dezvoltareă Regional ă aă Regiuniiă Vestă 2014-
2020   
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În jude ulă Arad,ă înă anulă 2013,ă existauă ună num ră deă 5,19ă paturiă deă spital la 

1.000 de locuitori, fa ădeă5,84ă laănivelăna ional şi 2,56 medici la 1.000 de locuitori, 

fa ădeă2,42ălaănivelăna ional.  

 

 

Aducereaăserviciilorămedicaleădeăcareăbeneficiaz ăpopula ia jude ului la nivelul 

deă calitateă existentă înă Uniuneaă European ă presupune îndeplinirea unei serii de 

m suri printre care men ion m: 

 Modernizarea, dotarea şiăextindereaăinfrastructuriiădeăs n tateă(construireaă

sau renovarea spa iilor/cl diriloră destinateă activit ilor medicale, cât şi 

echipareaă cuă aparatur ă performant ă şiă modern ă necesar  desf şur riiă

actului medical). 

 Infrastructuraă deă s n tate a municipiului Arad este sub standardele 

Europene, principalul furnizor de servicii medicale, Spitalul Jude ean de 

Urgen ă Aradă func ionândă înă cl diriă dep şite moral şi improprii actului 

medical, orice investi ie pe termen lung fiind considerat  o pierdere. 

Analizând situa iaă cl dirilor,ă seă recomand ă doară lucr riă deă între inere şi 

igienizare. Pentru un oraş cu servicii medicale la standarde Europene, 

Aradul are nevoieă deă ună nouă spitală careă s ă cuprind  toate structurile 

nerentabile disipate în designul urbanistic al oraşului Arad. 
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 Sprijin în organizarea şi sus inereaă unoră activit i de educa ieă sanitar ă aă

popula iei, înă scopulă preveniriiă îmboln viriiă şi adoptarea unui stil de via ă

s n tos.ă 

Consiliulă Jude eană Arad,ă înă calitateă deă beneficiar,ă aă semnată înă data de 

31.07.2014ă Contractulă deă Finan areă pentruă proiectulă “Ambulatoriulă integrată dină

structuraă spitaluluiă clinică jude eană deă urgen ă Aradă – reabilitare/ modernizare, 

dezvoltareăşiăechipareăcuăaparatur ădeăspecialitate”,ăfinan atădeăUniuneaăEuropean ă

prin Programulă Opera ională Regional 2007–2013,ă Axaă Prioritar ă 3- „Îmbun t ireaă

infrastructuriiă sociale”,ă Domeniulă Majoră deă Interven ieă 3.1ă - „Reabilitarea/ă

modernizarea/ăechipareaăinfrastructuriiăserviciilorădeăs n tate”.ă 

Proiectulăvizeaz ,ă înăprincipal,ă reabilitarea ambulatoriului integrat al Spitalului 

Clinică Jude eanădeăUrgen ăAradă şiă dotareaăacestuiaă cuăechipamenteăperformante,ă

ceeaăceăvaăconduceălaăîmbun t ireaăcalit iiăserviciilorămedicale,ălaăcreştereaăcalit iiă

vie ii, la continuarea reformei în sistemulăsanitarăşiăpeătermenălungăşi la apropierea de 

indicatoriiădeăs n tateăşiădemograficiăaiă rilorăcivilizate.ăValoareaătotal ăaăproiectuluiă

este de 34.757.734,44 lei şi dat  finaliz riiăproiectuluiăaăfost 30.11.2015. 

Înăscopulădiversific riiăşi dezvolt riiăserviciilor sociale, a fost elaborat „Planul de 

Dezvoltare a Serviciilor Sociale a Jude ului Arad 2014-2020”ă - un instrument de 

organizareă şiă evaluareă aă dezvolt riiă sectoruluiă publică deă asisten ă social ,ă înă

colaborare cu sectorul privat de asisten ăsocial ,ăînăacordăcuăprincipiileăşiăobiectiveleă

cuprinseăînădocumenteleăcomunitare,ăna ionaleăşiăregionale. 
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IV. Descrierea situaţiei actuale 

IV.1 Situaţia geografic  

 

Aradul, Municipiul reşedin ă ală jude uluiă cuă acelaşiă nume,ă aă fostă atestată

documentară înc ă dină perioadaă medieval ,ă fiindă practică ală 6-leaă oraşă dină Româniaă

atestat documentar (anul 1028). Actualmente este al doisprezecelea cel mai mare 

centru urban al României. Conform datelor oficiale publicate pe site-ul INS, popula iaă

municipiului Arad este de 179045 locuitori în anul 2016. 

Situat înă parteaă vestic ă aă rii,ă areă oă pozi ieă valoroas ă dină punctă deă vedereă

strategic,ăfiindăprimulăoraşăimportantălaăintrareaăînăRomâniaădinspreăEuropaăCentral .ă

Esteă pozi ionată laă limitaă regiuniloră istoriceăCrişana şi Banat (46°11' lat. N şi 21°19' 

long.ă E),ă peămalulă râuluiăMureşă şi beneficiaz ă deă oă clim ă continental-moderat ă cuă

uşoareăinfluen eămediteraneene.ăSuprafa aăsa administrativ ăesteădeăcircaă252ăkm2. 

Faptulă c ămunicipiul Arad constituie în vestul României un nod cheie pentru 

transporturileă feroviar,ă rutierăşiăchiarăaerian, aăcontribuită înămareăm sur ăşiăşi-a pus 

substan ialăamprentaăpeădezvoltareaăurban ,ăeconomico-social ăşiănuăînăultimulărândă

cultural ăaăoraşului.ă 

Concluzie: Pozi iaă transfrontalier , având Ungaria cu servicii de s n tate 

foarte dezvoltate şi jude ele învecinate unde Timişoaraăreprezint  un concurent major 

pentru afluxul de pacien i din municipiul Arad, în special pacien ii cu venituri medii şi 

mari, duce laă necesitateaă uneiă abord ri strategice de a dezvolta şi îmbun t ii 

concuren ial pia a de servicii de s n tate din municipiul Arad. Aceşti pacien i care 

pleac ă spreă alteă loca ii din afara muncipiului Arad sunt indicatorul esen ial privind 

calitatea serviciilor medicale oferite şi duc la o deple ieăfinanciar ăconformăaxiomei – 

”Baniiăurmeaz  pacientul”. 
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IV.2 Populaţia municipiului Arad şi previziuni demografice 

 

M rimeaă şi densitateaă populaţiei. Conformă tendin eiă demograficeă observat ă şi la 

nivelăna ional,ăpopula iaămunicipiului Arad a înregistratăoăsc dereăîntre ultimele dou ă

recens minte,ăsc zândădeălaă189.665 de locuitori în anul 2002, la 182.813 de locuitori 

în 2011, şiăajungândă în anul 2016 la 179.045 locuitori. Acest lucru este reprezentat 

grafic în figura nr.5.  

 

Fig. 5 Tendinţa demografic  a evoluţiei populaţiei municipiului Arad 

 

Tendin aădeăsc dereăaăpopula ieiămunicipiuluiăAradăseădatoreaz ămultămigr riiă

locuitorilorăc treă localit ileădină jurulăAradului,ă îns ăoămareăparteădintreăaceştia,ăchiară

dac ă auă domiciliulă înă alteă localit i,ă auă loculă deă munc ă înă Aradă şiă contribuieă laă

dezvoltarea economiei municipiului. Oăuşoar ă tendin ădeădiminuareăareă şi cota de 

popula ieă cuă careă municipiulă Aradă contribuieă laă popula iaă total ă aă jude uluiă Aradă

(39,3% în 2000, fa ădeă37,8%ădinătotalul popula ieăjude ăînă2014),ăreprezentat ăgrafică

în figura nr. 6.  
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Fig.6 Cotaădeăpopulaţieăcuăcareămunicipiul Arad contribuieălaăpopulaţiaătotal ăaă
judeţuluiăArad 

 

Trebuieămen ionatăfaptulăc ,ăîn conformitate cu rezultateleărecens mântuluiădină

2011,  jude ulăArad,ăcelăde-al 20-leaăjude ăalăRomânieiădup ăm rimeaăpopula iei,ăfaceă

parteă dintreă jude eleă cuă oă densitateă mic ă aă popula ieiă (52,8ă loc/kmpă fa ă deă 79,9ă

locuitoriăpeăkmpălaănivelăna ional)ă(INS10).  De altfel, densitateaăpopula ieiăîn întreaga 

regiune Vest este net inferioar  medieiă na ionale. În schimb, municipiul Arad este 

unulă dintreă centreleă urbaneă cuă ceaă maiă mareă densitateă aă popula iei:ă loculă 8ă laă

recens mântulădină2002,ăanumeă4.152ăloc/kmp.11 

                                                           

10http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/Comunicat-
presa_Rezultate-preliminare.pdf 

11 http://www.brotacelul.ro/Statistici/orase-dupa-densitatea-populatiei.aspx 

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/Comunicat-presa_Rezultate-preliminare.pdf
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2012/08/Comunicat-presa_Rezultate-preliminare.pdf
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Structuraă populaţieiă dup ă vârstaă şi sex. Piramidaă vârsteloră pentruă popula iaă cuă

domiciliul în municipiul Arad la 1 ianuarie 201512 (Fig. 7)ă esteă tipic  modelului 

demografică”constrictiv”,ăcuăoăbaz  îngust  pe fondul unei ponderi mici a grupelor de 

vârsta tinere, de anticipat de altfel în contextulăunorărateăaleănatalit iiăcronicămaiămiciă

corespunz toareăgenera iilorăn scuteăînăultimiiă25ăani.ă 

Ponderea în creştereăaăpopula ieiăîn vârsta are relevan ăînăeviden a celăpu ină

din perspectiva serviciilor pentru seniori, pe care municipalitateaă leă planific  şi 

finan eaz . 

 

Fig.7 Piramida vârstelor, 1 ianuarie 2015 

(Sursa: INSSE/Tempo-Online) 

De notat este şiăiregularitateaăpopula ional , ceăpoateăfiăobservat ălaăgrupaădeă

vârst ă 50-54 ani, care se explic ă printr-un efect de genera ie (ratele de fertilitate 

reduse care au precedat interzicerii avorturilor în anul 1966), precum şi 

                                                           

12 Conformăstandardelorăstatisticeăna ionale,ăpopula iaădup ădomiciliuălaădat ăde 1 ianuarie a 
anuluiă deă referin a,ă reprezint ă num rulă persoaneloră cuă cet enieă romanaă şi domiciliu pe 
teritoriulăRomâniei,ădelimitatădup ăcriteriiăadministrativ-teritoriale. 
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preponderen aăsexuluiăfemininăîn popula iaădomiciliat  în municipiul Arad. Grupele de 

vârst ă20-39 ani şi 40-59 ani sunt cele dominante, reprezentând câte 30% din totalul 

celorădomicilia iăînăArad,ăurmateădeăgrupaădeăgrupeleădeăvârstaă60-79 ani (18,4%), 0-

19ăaniă(16,8)ăşiă80+ăaniă(3,2%). 

Din evolu ia popula iei pe grupe de vârst  (Fig.8) reieseăc , în timp ce, pentru 

grupele de vârst  0-19 ani şi 20-54 ani tendin a esteă deă sc dereănumeric , pentru 

grupa de vârst  55 de ani şi peste, tendin a este de creştere. Astfel, dac  tranzi ia 

demografic  continu  în urm torii 10 ani în acelaşi mod ca şi în ultimii 10 ani, 

num rul persoanelor de 55 de ani şi peste va creşte cu 21% fa  de anul 2015 cu 

implica iiăimportanteăasupraămorbidit ii şi mortalit ii din municipiul Arad.  

 

 

Raportul sexelor este în favoarea sexului feminin în general în popula ia 

României şi nuă numai,ă doară c ă raportulă femei: b rba iă esteă cevaă maiă mareă înă

Fig. 8 Evoluţiaăpopulaţieiăpeăgrupeămari deăvârst ăînăperioadaă2005-2015ăşiă
previziuneaădemografic ăpentruăperioadaă2016-2025 
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municipiul Arad (1,12) comparativăcuăpopula iaăjude uluiăAradăînăansambluă(1,06ă)ăşiă

cuă popula iaă peă ar ă (1,05).13 În plus,ă dateleă peă ultimiiă 10ă aniă indic ă oă uşoar ă dară

constant ătendin ădeăfeminizareăaăpopula ieiămunicipiuluiă(1,115ăînă2006ăcomparativă

cu 1,124 în 2015), similară tendin eiăgeneraleăpeă ar ,ădoarăc ăaceast ă tendin ăesteă

statisticămaiămarcat 14 înăpopula iaămunicipiului Arad, decâtăînăpopula iaăgeneral . 

 

 

Structura etnic . Majoritatea locuitorilor Aradului sunt etnici români (aproximativ 

79% în 2011),ăprincipalaăminoritateăfiindăceaămaghiar ă(aproximativă10%), în timp ce 

minoritateaărom  de ineăaătreiaăceaămaiămareăpondereă(1,6%).ăÎn principal, minorit ileă

                                                           

13Înăpopula iaădup ădomiciliuălaă1ăianuarieăînă2015. 

14Diferen aăstatisticăsemnificativa (T-test, valoare p<0.01). 

 

Tabel nr. 1 Structuraăetnic ăaăpopulaţieiămunicipiuluiăArad 

Etnie Recens mânt 2002 Recens mânt 2011 

Român  82,6% 78,7% 

Maghiar  12,9% 9,7% 

Rom  1,7% 1,6% 

German  1,3% 0,79% 

Sârb  0,3% 0,27% 

Slovac  0,2% 0,21% 

Bulgar  0,15% 0,11% 

 Nedeclarat   8,14% 
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maghiar ă şi german ă auă înregistrată aparentă în 2011ă oă sc dereă maiă marcant ă aă

ponderiloră loră dină totalulă popula ieiă comparativă cuă recens mântulă anterior.ă Îns ,ă

compara iaătrebuieăf cut ăcuăgrij ,ădatăfiindăprocentulămareădeăpersoaneărecenzateă în 

2011 pentru care nu exist ă informa ieă valid ă privindă etniaă acestoraă (8,14%,ăă

respective 12.955 indivizi). 

Apartenenţaă confesional . Conformă celuiă maiă recentă recens mânt,ă apartenen aă

confesional ă aă locuitoriloră dinămunicipiul Aradă esteămajoritară ortodox ă (68,4%),ă dară

prină circaă ună sfertă dină popula iaă sa, oraşulă beneficiaz ă deă oă valoroas ă diversitateă

confesional :ă romano-catolici (9,38%),ă penticostaliă (4,34%),ă baptiştiă (3,92%)ă şiă

reforma iă(2,45%), reprezentate grafic în Figura 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Natalitate. Rataăbrut ădeănatalitateăesteă înăuşoar ăsc dere în perioada 2008-2014. 

Se men ineă laăunănivelădestulădeăsc zut,ă înăanulă2014ăînregistrându-se un indice de 

7,99ălaă1.000ălocuitori,ăfa ădeă9,3ălaăînceputulăintervaluluiădeătimpăluatăînăconsiderareă

(Tabel nr.2).  

 

Fig. 9 Apartenenţaăconfesional ăaălocuitorilorădinămunicipiulăArad 
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  Rata de natalitate în municipiul Arad este uşoră maiă mic  decât rata de 

natalitate a jude ului. 

Mortalitate. Rataăbrut ădeămortalitateăesteăînăuşoar ăsc dere în perioada 2008-2014. 

Rata de mortalitate în municipiul Arad este sensibil mai mic  decât rata de mortalitate 

a jude ului (Tabel nr.2). 

  Ratele de mortalitate sunt constant mai mari decât ratele de natalitate ceea ce 

se traduce printr-un spor natural negativ, mai mic la nivelul oraşului fa  de media pe 

jude . 

 

Fig. 10 Rata de natalitate la 1000 de locuitori în judeţul Arad şi municipiul Arad 
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Fig.11 Rata de mortalitate la 1000 de locuitori în judeţul Arad şi municipiul Arad 
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Tabel nr. 2 Evoluţia ratelor de natalitate, perioada 2008-2014 

An 

Natalitate (la 1000 de locuitori) Mortalitate (la 1000 de locuitori) 

Rata de natalitate 

jude  

Rata de 

natalitate 

municipiul Arad 

Rata de mortalitate 

jude  

Rata de mortalitate 

municipiul Arad 

2008 9,35 9,27 12,61 10,33 

2009 9,32 9,42 12,99 11,02 

2010 8,86 9,08 12,77 10,91 

2011 8,32 8,37 12,16 10,53 

2012 8,65 8,65 12,51 10,80 

2013 8,71 8,64 12,28 11,18 

2014 7,99 7,68 12,17 10,68 

Sursa datelor: INSSE 

Analizând evolu ia ratelor de natalitate şi a celor de mortalitate, în perioada 

2005-2014, se observ  trendul sta ionar al mortalit ii şi trendulă descresc tor al 

natalit ii,ă ceeaă ceă explic  înc  o dat  tendin a de îmb trânire a municipiului Arad 

(Fig. nr.10).  
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Concluzii 

Cele mai importante aspecte demografice,ăcuăimpactăasupraăst rii de s n tate 

a popula iei, sunt reprezentate de: 

- sc derea numeric  a popula iei (spor natural negativ); 

- îmb trânirea popula iei (creşterea progresiv  a ponderii grupelor de vârst  

înaintate). 

Fig.12 Evoluţiaăratelorădeănatalitateăşi mortalitate în perioada 2005-2014 în 
municipiul Arad 
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IV.3 Carateristici legate de starea de s n tate a populaţiei 

Modelulădeămorbiditateăşiămortalitateăaăsuferitămodific riăimportanteăînăultimeleă

decenii, în sensulăcreşteriiăprevalen ei bolilor croniceăşiăaămortalit tiiădatorate acestor 

cauze,ă înă contextulă creşteriiă ponderiiă popula ieiă vârstnice,ă asociat ă cuă ac iunea 

multipl ă aă factoriloră deă riscă biologici,ă deă mediu,ă comportamentaliă şiă cuă influen a 

conditiilor socio-economiceăşiădeăasisten ămedical . 

 

Morbiditatea datorat  bolilor netransmisibile 

Dintre bolile cronice, cele mai frecvente sunt cele din categoria bolilor 

cardiovasculare şi anume, bolile hipertensive şi cardiopatiaă ischemic , urmate de 

diabetul zaharat şi tumorile maligne (Tabel nr. 3). Ierarhiaă prezentat  în tabelul 

urm tor s-a p strat în perioada 2011-2014, alte afec iuni cronice aflate îneviden , 

reprezentând aproximativ 1,6% din totalul afec iunilor. 

 

Tabel nr. 3 Num rul cazurilor r mase în evidenţa medicilor de familie înjudeţul 

Arad, la 31.12.2014 

Categorie boli 
Num r cazuri r mase în evidenţ  la 

31.12.2014 

Boli hipertensive 62.130 
Cardiopatieăischemic  32.301 
Diabet zaharat 24.868 
Tumori maligne 13.372 
Obezitate 12.824 
Boli pulmonare cronice obstructive 10.252 

Boli cerebrovasculare 9.406 

Boal ăulceroas  7.158 

Tulbur riămentaleăşiădeăcomportament 6.799 

Cirozaăşiăalteăhepatiteăcronice 5.473 
Altele 15,763 
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Cele mai frecvente cauze de morbiditate prin tumori la nivelul jude ului Arad 

sunt: cancer al sânului, cancerul de piele, cancerul de col uterin şi cancerul 

colorectal. 

Fig. 13 Frecvenţaăcazurilorădeăcancer,ăîn funcţieădeălocalizare,ăîn judeţul Arad, în 

anul 2014 

 

Chiar dac  frecven eleă prezentateămaiă susăseă refer  la jude ul Arad şi nu la 

municipiul Arad, trebuie luat în considerareă c  foarte mul i pacien i care sunt 

diagnostica i cu boliăcroniceăapeleaz  la servicii medicale de specialitate ambulatorii 

şi spitaliceşti în reşedin a de jude . 

Morbiditatea datorat  bolilor transmisibile 

 Dintre bolile infec ioase aflate în eviden a Direc iei de S n tate Public ăAradă

re inem: bolile diareice acute, varicela, scarlatina, gripa şi hepatitele virale.  

Evolu ia num ruluiăcazurilorădeătuberculoz ăesteăprezentat  în fig. nr. 14.  
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Fig.14 Evoluţia num rului de cazuri noi şi a cazurilor de TBC aflate în evidenţ  
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S n tatea copiilor şi a tinerilor 

Dină raport rile medicilor şcolari c treă Direc ia de S n tate Public  a 

Municipiului  Arad (Anexa nr. 5) reiese c  ponderea copiilor cu dezvoltare 

dizarmonic  variaz ăîntreă10%ă(laăcopiiiăpreşcolari) pân  la aproximativ 40% la copiii 

de clasa I (Fig.nr.13). Cele mai mari ponderi de dezvoltare dizarmonic ăseăobserv  în 

perioada de şcoal ăgimnazial  (clasa I-VIII). 

Fig. 15 Ponderea copiilorăcuădezvoltareădizarmonic  în municipiul Arad 

 

Sursa datelor: Directia de SănătatePublică Arad 

Din totalul copiilor dizarmonici (Anexa nr. 6), cea mai mare parte au o 

dezvoltareădizarmonic  cu surplus de greutate.  

Cea mai mare pondere a copiiloră cuă dezvoltareă dizarmonic ă cuă surplusă deă

greutateă seă reg seşteă laă grupaă copiiloră preşcolari, dar la toate grupele de vârst  

aceast ăcategorieădep şeşte 50%, aşa cum se poate vedea în Fig.16. 
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Fig. 16 Ponderea copiilorăcuădezvoltareădizarmonic  cu surplus de greutate din 

totalul copiilor dizarmonici 

 

Sursa datelor: Direcţia de Sănătate PublicăArad 

Primele 6 tipuri de afec iuni dispensarizate la nivelul cabinetului medical şcolar 

(Anexa nr.7) sunt: vicii de refrac ie,ă viciiă deăpostur , alte boli cronice ale aparatului 

locomotor, obezitatea neendocrin ,ăastmul bronşic,ătulbur rile de vorbire şi contribuie 

cu 83,57% din totalul afec iunilor dispensarizate la acest nivel. 

Viciile de refrac ie, viciileă deă postur , obezitateaă neendocrin  şi alte boli 

cronice ale aparatului locomotor cresc ca şi num r de cazuri odat  cu vârsta (Fig. 

nr.17), ceeaăceăreflect  vicii de comportament şi stil de via  şi prea pu ineăm suriădeă

prevenire a apari iei acestor afec iuni. 
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Fig. 17 Distribuţia cazurilor dispensarizate la nivelul cabinetului şcolar pe 

afecţiuni şi nivel de înv ţ mânt în municipiul Arad, în anul şcolar 2014-2015 

 

Sursa datelor: Direcţia de SănătatePublică Arad 

Mortalitatea pe cauze de deces 

Principalele cauze de deces sunt bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile 

aparatului respirator (Fig. nr.18). 
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Fig. 18 Ratele de mortalitate pe cauze, Arad, 2014 

 

Sursa datelor: INSS
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Concluzii 

Cele mai importante aspecte legate de starea de s n tate a populaţiei 

municipiului Arad sunt: 

- Prevalen a mare a bolilor cronice (boal  hipertensiv ,ăcardiopatiaă ischemic , dibetul 

zaharat, tumorile  maligne, obezitatea, bolile pulmonare cronice obstructive) care au 

durat  mare de evolu ie preclinic , sunt plurifactoriale (determinate de mai mul i 

factori printre care se reg sesc şi constela ia genetic , dar şi aspecte legate de stilul 

de via  cum ar fi: consumul de gr simi, sare în exces, alcool, fumatul, etc.); 

- Cele mai frecvente cauze de morbiditate prin tumori la nivelul jude ului Arad sunt: 

cancerul de sân, cancerul de piele, cancerul de col uterin şi cancerul colorectal. Toate 

acesteă localiz ri ale canceruluiăsuntădecelabileăprinăexamin ri de screening, în rile 

vestice inciden aă acestoraă sc zând foarte mult în ultimiiă aniă datorit ă examin rilor 

corecte şi la timp, în conformitate cu ghidurile deăpractic  în domeniul respectiv; 

- Un aspect pozitiv îlăreprezint  sc derea num rului cazurilor noi şi a cazurilor aflate în 

eviden aădeătuberculoz ; 

- Dină examin rile de bilan  efectuate de medicii şcolari reieseă c  o pondere mare a 

copiilor, variind între 10 şi 40%ă auă dezvoltareă dizarmonic , cei mai mul i dintre ei 

având o dezvoltare dizarmonic  cu surplus de greutate, aspectă careă seă datoreaz ă

alimenta iei dezechilibrate, probabil hiperglucidice, dar şi insuficienteiă preocup ri 

pentru sport; 

- Primele 6 tipuri de afec iuni dispensarizate la nivelul cabinetului medical şcolar sunt: 

viciile de refrac ie, viciile deă postur , alte boli cronice ale aparatului locomotor, 

obezitatea neendocrin , astmul bronşică și tulbur rile de vorbire. Ele contribuie cu 

83,57% din totalul afec iunilor dispensarizate la acest nivel, majoritatea dintre acestea 

crescând ca num r odat  cu vârsta, ceea ce reflect  vicii de comportament şi stil de 

via  şi prea pu ine m suri de prevenire a apari iei acestor afec iuni; 
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- Principalele cauze de deces sunt bolile aparatului circulator, tumorile şi bolile 

aparatului respirator, de asemenea bolile cronice şi plurifactoriale, ce amplific  povara 

bolii date de morbiditate. 

 

IV. 4 Caracteristici ale serviciilor de s n tate din municipiul Arad 

Medicin  de familie 

Conform datelor furnizate de Institu ul Na ional de Statistic , înjude ul Arad exist  

cabinete deămedicin  de familie, atât în sistem public, cât şi în sistem privat,ădup ăcumă

urmeaz : 

Tabel nr. 4 Cabineteămedicin  de familie înjudeţul Arad, perioada 2010-2014 

Categorii de 

unit ţiăsanitareă 

Forme de 

proprietate 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. 

Cabinete medicale 

de familie 
51 53 50 54 50 56 53 64 53 22 

Pub.- Forma de proprietate privatăpublică, Pvt. = Forma de proprietate privată 

(Sursa: INSSE-Tempo-Online) 

Num rul medicilor de familie din municipiul Arad a sc zut în perioada 2010-2014, 

acest aspect având implica ii privind asigurarea popula iei cu personal medical în 

asisten  de s n tate primar  (Tabel nr.5). 
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Tabel nr. 5 Medicii de familie din municipiul Arad pe forma de proprietate în 

perioada 2010-2014 

  
Forme de 

proprietate 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 
Anul 2013 

Anul 

2014 

medici 

de 

familie 

pub 133 137 180 95 113 

pvt 53 54 55 63 19 

 (Sursa: INSSE-Tempo-Online) 

Asistenţ  medical  ambulatorie de specialitate 

 Asisten  medical  ambulatorie de specialitate seă desf şoar  în ambulatoriul 

integrat al Spitalului Clinic Jude ean de Urgen  Arad şi un ambulatoriu integrat privat, 

ambulatorii de specialitate, centre medicale de diagnostic şi tratament, centre medicale 

de specialitate şi centrul de s n tate mintal  (Tabel nr.14).  

La acest nivel, serviciile medicale care se pot acorda sunt de tip: consulta ii 

(pentru stabilirea diagnosticului, monitorizarea evolu iei bolii sau monitorizarea 

tratamentului),ă explor riă func ionale, analize de laborator, investiga ii radiologice sau 

imagistice. 

Asistenţ  medical spitaliceasc  

Ca urmare a deciziilor luate la nivel central în contextul strategiei Ministerului 

S n t iiădeăreorganizareăaăsistemuluiăsanitar,ăîn anii 2010- 2011 a avut loc un important 

procesădeărestructurareăşiăreorganizareăaăcontextuluiăadministrativăşi institu ionalăîn care 

suntăoferiteăserviciileăter iareădeăs n tateădinămunicipiul Arad.  

În primaăetap  s-aăprodusătransferulăunit ilorăspitaliceştiădinăoraşăc treăConsiliulă

Jude eanăArad,ăprocesulăfinalizându-se în 2011 prin comasarea tuturor celor trei spitale 

deă stată dină oraşă subă umbrelaă uneiă singureă unit iă spitaliceştiă cuă personalitateă juridic , 

proces reflectat şi în statisticile oficiale (Tabel 6).  
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Prin absorb iaă Spitalulă ClinicăMunicipală Aradă şiă aă Spitalulă Clinică deăObstetric ă - 

Ginecologieă"Dr.ăSalvatorăVuia"ăArad,ăSpitaluluiăClinicăJude eanădeăUrgen ăArad a putut 

fi clasificat la categoria II cu plan de conformare în 2011, fa ă deă restulă spitaleloră din 

municipiu şi jude , clasificate în categoria IV sau V, prin completarea serviciilor de 

specialitate disponibile, comasarea având şiă obiectivulă s ă contribuie la eficientizarea 

managementului serviciilorăter iareădinăoraşul - capital  alăjude uluiăArad.ă 

Actualmente, în SpitalulăClinicăJude eanădeăUrgen ăAradăfunc ioneaz ăpesteă60ă

sec iiă şi cabineteă deă diferiteă specialit i,ă unitateaă de inândă 1.418ă paturiă deă spitalizareă

(Tabel 7) şi 65ăpaturiăpentruăspitalizareădeăzi,ăconformăDSPăArad.ăStatisticileăna ionale 

furnizate de Institu ulăNa ionalădeăStatistic  re inăvaloriăcevaămaiămici,ădarăîn orice caz o 

tendin  descresc toareă în perioada 2011-2014, pentru indicatorul de num rădeăpaturiă

pentru care exist  deciziiădeăfunc ionare:ădeălaă1.338ăpaturiăîn paturi în 2011, la 1.308 în 

2014. 
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Tabel nr. 6 Asistenţ  medical spitaliceasc : num r de paturi, personal 

 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

SpitalulăClinicăJudeţean deăUrgenţ ăArad  

Nr. paturi  aprobate 

 

 

1.43315 

(din care 

65 

spitalizare 

de zi) 

1.43316 

(din care 

65 

spitalizare 

de zi) 

1.368. din 

care 60 

spitalizare 

de zi) 

Personal cu studii 

medii17 

Total 

d.c. 
 

1.159 1.084 1.084 

Asisten i 132218 623 623 623 

Personal cu studii 

superioare 

Total 

d.c. 

 702 748 748 

Medici 363 398 420 420 

Spitalul MedLife Genesys  

Nr. paturi aprobate  47 68 73 75 

                                                           

15Conform organigramei publicata pe siteul spitalului, aprobata prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Arad nr. 178 / 30.04.2013 

16Conform organigramei publicata pe siteul spitalului, aprobata prin Dispozitia Presedintelui 
Consiliului Judetean Arad nr. 178 / 30.04.2013 
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Personal cu studii medii 

Total 

d.c. 

87 

95 82 84 

Asisten i 54 41 46 

Personal cu  studii 

superioare 

Total 

d.c. 

25 33 36 

Medici 21 18 20 

S.C. Laser System S.R.L. Arad  

Nr. paturi aprobate  118 140 140 140 

Personal cu  studii medii 

Total 

d.c. 

103 

74 60 60 

Asisten i 27 20 20 

Personal cu studii 

superioare 

Total 

d.c. 

50 37 37 

Medici  47 29 29 

 

Pentruă anumiteă specialit iă clinice,ă popula iaă ar dean ă areă şi acces la servicii 

medicaleădeănivelăter iarăoferiteăîn regim privat în cadrul celor 2 spitale cu capital integral 

privatăceăfunc ioneaz ăîn oraş.ă 

Conform surselor locale, un total de 213 paturi de spital erau disponibile în 

spitalele private la finele anului 2014.  
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În statisticile Institu uluiăNa ionalădeăStatistic , municipiul Aradă figureaz ăcuă208ă

paturi de spital disponibile în sectorul privat în 2014, indicator19 în creştereăcuă26%ă în 

2014, comparativ cu anul 2010, an în careăstatisticileăoficialeă re inăună totalădeă165ădeă

paturi în unit iăspitaliceştiăprivate.ă 

Prin prisma câtorva indicatori de performan  genera iă în sistemul DRG, aplicat 

unit iloră sanitareă aflateă înă contractă cuă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate, se 

poateă afirmaă c ă Spitalulă Clinică Jude eană deăUrgen ăAradă şi-a modificat activitatea în 

perioada 2013-2014. Astfel, s-aăredusănum rul totalădeăpacien iăinterna i,ăa sc zutădurataă

medieă deă spitalizareă (DMS)ă atâtă pentruă pacien iiă cronici, cât şi pentruă ceiă acu iă (Tabelă

Z2). Cu toate acestea DMS a spitalului se men ine mai mare, pentru pacien ii acu i, 

decât media na ional ,ă înă contextulă înă careăDMSăpentruă sec iile de cronici e uşor mai 

mic  - probabil modelul de internare şi externare a pacien ilor în func ie de specificul 

patologiei e uşor diferit fa ădeăcelăna ional.ăSurprindeădurataămedieădeăspitalizareălung ,ă

atât pentru pacien ii acu i cât şi cronici, la Centrul Medical Laser System. Pentru Spitalul 

Jude ean de Urgen ăaăcrescutăindiceleădeăcomplexitate a cazurilor – ICM 20 (Tabel Z1), 

careă r mâneăpesteămediaăanualaăna ionalaăatâtăpentruăcroniciăcât şi pentruăacu i,ă îns ă

sub media spitalelor de acelaşi tip cu el (spital de specialitate). 

 

 

 

 

                                                           

19 Paturileădinăunit ileăsanitareăreprezint ăpaturileădinăunit ileămedicaleăpentruăcareăexistaădeciziiă
deăfunc ionare 

20ICM - Indicele de case-mix. Numar (fara unitate) care exprima resursele necesare spitalului în 
concordanta cu pacientii tratati. ICM pentru spitalul A = Total nr. cazuri ponderate (CP)/Total nr. 
cazuri rezolvate (CR) spital A 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

63 

 

Tabel nr. 7 Indicatoriăaiămorbidit ţiiăspitalizate 

 Num răcazuri Num răzileăspitalizare DMS 

 Total 
Secţiiă
acuţi 

Secţiiă
cronici 

Total 
Secţiiă
acuţi 

Secţiiă
cronici 

Secţiiă
acuţi 

Secţiiă
cronici 

Spitalul 

Jude ea Clinic 

deăUrgen ă

Arad 

 Anul 2013 

48838 45496 3342 383123 313121 70002 6,88 20,95 

 Anul 2014 47838 44226 3612 373293 301168 72125 6,81 19,97 

Centrul 

Medical Laser 

System(2014) 

1137 299 838 28731 2097 26634 7,01 31,78 

S.C. Genesys 

Medical Clinic 

S.R.L.(2014) 

1196 1196 - 3475 3475 - 2,91 - 

Media 

na ional  

 Anul 2013 

      6,29 19,96 

 Anul 2014       6,25 21,09 

DMS – durata media de spitalizare 

Sursa: DRG, www.drg.ro 

http://www.drg.ro/
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Tabel nr. 8 Indicele de complexitate a cazurilor/ ICM 

Denumire CNAS 

ICM_Spital vs 

ICM_Naţional 
ICM_Spital vs 

ICM_Mediu Tip Spital 

2013 2014 2013 2014 

SpitalulăJude ean Clinic de 

Urgen ăArad 

 
 

1,0255 
 

1,0828 

 
 

0,9214 
 

0,9752 

Centrul Medical Laser System  
0,9056 0,8760 

 
1,0779 1,0508 

S.C. Genesys Medical Clinic 

S.R.L. 

 
0,9823 0,9422 

 
1,1693 1,1303 

Sursa: DRG, www.drg.ro 

Un studiu21 contractat de c tre Consiliul Jude ean Arad în scopulă evalu riiă

performan ei Spitalului Jude ean Clinic de Urgen  în anul 2015 a subliniat unele 

aspecte legate deăactivitateaăspitalului,ădup ăcumăurmeaz : 

Analiza datelor de activitate a spitalului, pe baza indicatorilor publica i pe site-ul 

Şcolii Na ionaleădeăS n tateăPublic ,ăManagementăşi Perfec ionare în domeniul sanitar 

din Bucureşti, la nivelul celor mai recenteădateăagregateă (trimestrulă II,ă 2015),ăarat ă c  

activitateaăspitalului,ă24%ădinăcazurileăexternateădinăspitalizareăcontinu , au fost de tip 

chirurgical, totalizând 29% din zilele de spitalizare. În condi iile în care, circa 28% din 

paturiăseăafl ăînăsec ii chirurgicale, s-arăputeaăconcluzionaăc ăactivitateaăchirurgical ăseă

caracterizeaz ăprinărulajărelativăsc zut şiăspitalizareărelativăîndelungat ,ăconcluziiăcareăseă

pot verifica şi prin analiza duratei medii de spitalizare pe sec ii. 

                                                           

21 Ciemme Diagnostica/HBS Group. Studiu elaborat privind Strategia de Sănătate a Spitalului 
Clinic Judeţean de Urgenţă Arad - Analiza Organizaţională - Raport creat pentru Consiliul 
Judeţean Arad 

http://www.drg.ro/
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Tabel nr. 9 Cele mai frecvente patologii externate în trimestrul II, 2015 

Cod 

DRG 
Denumire DRG VR 

Nr 

cazuri 

I3081 Tulbur riănechirurgicaleăaleăcoloaneiăcuăCC 1,3294 242 

E3061 
Boal  cronic ă obstructiv ă aă c iloră respiratoriiă cuă

CC catastrofale sau severe 
1,1467 223 

O1012 Naştereăprinăcezarian ăcuăCCăsevere 1,5752 204 

E3031 Infec ii respiratorii/inflama ii cu CC catastrofale 1,6697 199 

P3084 

Nou - n scut,ăgreutateălaăinternareă>ă2499ăgăf r ă

proceduraăseminificativ ăînăsalaădeăoperatii,ă f r ă

probleme 

0,3150 197 

B3121 Tulbur ri ale nervilor cranieni şi periferici cu CC 1,2223 188 

F3032 Insuficien ăcardiac ăşiăşocăf r ăCCăcatastrofale 0,7561 185 

E3152 Boal ăintersti ial ăpulmonar ăăcuăCCăsevere 1,1530 169 

T3051 
Alte boli infec ioase sau parazitare cu CC 

catastrofale sau severe 
1,8146 163 

B3112 Accident vascular cerebral cu CC severe 1,6319 157 

E3032 
Infec ii respiratorii/inflama ii cu CC severe sau 

moderate 
0,9703 153 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2 

 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2
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Din punct de vedere al managementului cazurilor, analiza duratei medii de 

spitalizare pentru cele mai frecvente cinci grupe DRG arat ă c ă pentruă majoritateaă

cazurilor în sec iile de acu i, spitalul men ine mai mult decât media jude ului sau 

na ional , reprezentate grafic în figura 13.  

Deă laă aceast ă regul ă faceă excep ieă grupaă deă tulbur riă nechirurgicale,ă undeă

paternul de îngrijire arat ăc ăpacien ii sunt inu i mai pu in pe sec ii de acu i, în schimb 

sunt interna iăoăperioad ămaiăîndelungat ăpeăsec iile de cronici (12,12 zile versus 11,47 

la nivel na ional). Interesant este modul de îngrijire a pacien iloră cuăBPOC,ă pentruă c ă

spitalizarea pe sec iileădeăcroniciădep şeşteămultăcaădurat ăpeăceaădeălaănivelulăjude ului 

sau la nivel na ional (cca 19 versus 15 zile). 

Fig. 19 Analiza DRG SJU Arad 

 

(Sursa:http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2) 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2
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Tabel nr. 10 Comparaţie între DMS pentru drg E3061 BPOC cu CC catastrofale sau 

severe, între spital, judeţ şi naţional, trimestrul 2 / 2015 

Cod Denumire afecţiune DMS spital 
DMS 

Arad 

DMS 

Na ional 

Tip 

sec ie 

E3061 

Boal  cronic ăobstructivaăaă

c iloră respiratoriiă cuă CCă

catastrofale sau severe 

18,82 16,49 14,91 
sec ii 

cronici 

E3061 

Boal  cronic ăobstructivaăaă

c iloră respiratoriiă cuă CCă

catastrofale sau severe 

8,70 8,86 8,21 
sec ii 

acu i 

Sursa: http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2 

De asemenea este de men ionat faptul c , din toate naşterile, 80% sunt prin 

opera ieăcezarian ,ăiarădintreăcezarieneătoateăsuntăcuăcomplica ii severe sau catastrofale, 

în condi iileă înă careă circaă oă treimeă dină nouă n scu i sunt clasifica i în Nou - n scut,ă

greutate la internare > 2499ă gă f r ă procedur  semnificativ ă înă salaă deă opera ii,ă f r ă

probleme. 

Tabel nr. 11 Num rulăcazurilorădeănaştereăvaginal ăsauăcezarian ,ătrim.ăII,ă2015 
 

 

 

cod DRG Denumire DRG VR Nr cazuri 

O1012 Naştereăprinăcezarian ăcuăCCăsevere 1,5752 204 

O1013 
Naştereăprinăcezarian ăf r ăCCăcatastrofaleă
sau severe 

1,2223 93 

O1022 
Naştereăvaginal ăcuăproceduriăînăsalaădeă
operatiiăf r ăCCăcatastrofaleăsauăsevere 

0,9388 72 

http://www.drg.ro/index.php?p=indicatori&s=2015_t2
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Studiulăaăar tat faptulăc ăpeste 85 % dintre pacien ii cu domiciliul în jude ul Arad 

seătrateaz ăînăjude  şiădoarăoămic ăparteăînăTimişoara – aproxă9ă%ă(dat ăfiindăapropiereaă

şi calitatea furnizorilor), sau Cluj – sub 2 %, pentru restul loca iilor preocentul fiind sub 

1%.ăAcesteădateăseărefer ălaăceiăcareăsuntăasista i financiar, iar intern rileăs-auăf cutăînă

unit ile agreateădeăc treăCasaădeăAsigur riădeăS n tate. 

Pacien ii cu venituri peste medii aleg furnizorii de servicii medicale din Ungaria şi 

Austria şi asta mai ales pentru interven ii chirurgicale. Performan a spitalului şi calitatea 

actuluiămedicalăsuntăelementeleăcareăducălaăalegereaăfurnizorilorădeăserviciiădeăs n tateă/ă

asisten ă medical ,ă alteleă decâtă celeă dină SCJUă Arad.ă Reputa ia, organizarea, 

infrastructura, tehnologia, procedurile şi calitatea profesional ă aă personaluluiă auă oă

contribu ie la realizarea acestui fenomen. În schimb, foarte pu ini pacien i din alte jude e 

sauădinăstr in tateăcaut ăserviciiăînăcadrulăSCJUăArad. Spitalul este într-o situa ie în care 

trebuieăs ăfac ăfa ăcerin elor şiăastept rilor pie ei, beneficiarilor şi finan atorilor, precum 

şiăreglement rilorălegislative,ăstandardelor,ănormelorăşi bunelor practici.  

Spitalul Jude ean Arad, prină infrastructuraă deă s n tateă disipat ă înă designulă

urbanistic al municipiului Arad, este unul dintre principalii angajatori cu un flux de peste 

2000 de persoane, pe 24 de ore.ăPeălâng ăimpactulăpozitivăasupraăcomunit ii ca furnizor 

de servicii medicale, angajator, agent economic, acesta are şi un impact major negativ 

asupra municipiului Arad şi implicităasupraăs n t iiăcet enilor prin urm toarele aspecte: 

1. Structura moral  şi tehnic ăaăcl diriloră– nu mai au nimic în comun cu circuitele 

europene şi cu standardele epidemiologice şi no iunea de spital modern, fiind un 

pericolăpentruăs n tateaăar denilor. 

2. Structurile sec iilorăexterioareăafecteaz ăgravăs n tateaăpacien ilor din municipiul 

Arad prin traseele dificile care trebuie parcurse de la o sec ie la alta, prin riscul 

crescut în cadrulă uneiă urgen e majore şi unde este nevoie de diagnostic 

multidisciplinar,ăsc zândă timpulădeă reac ie şi calitatea actului medical, lucru care 

se va rasfrânge tot timpul în calitateaăs n t ii asigurate pacien ilor şi cet enilor 

din municipiul Arad. 
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3. Ună altă impactă negativă dată deă structuraă disipat ă aă sec iilor exterioare a spitalului 

municipiului Aradăesteădat ădeăpoluareaăceloră2.000ădeăangaja iăcareăseăperind  la 

servici cu diferite mijloace de transport, plus pacien ii şi apar in toriiăacestoraăcareă

vinăs ăbeneficiezeădeăserviciile medicale prestate de spital. 

4. Cele 52 de sec ii sunt repartizateăînă22ădeăcl diri,ăpeăoăraz ădeă8,5 de kilometri în 

interiorul structurii urbanistice a municipiului Arad. 

5. Poluareaăsonor  dat ădeăfluxulădeămaşini de pe tot teritoriul municipiului Arad va 

afectaă gravă stareaă deă s n tateă aă cet enilor, aceasta conducând la creşterea 

stresului şiă sc dereaă productivit ii muncii în rândul persoanelor active, anual 

înregistrându-se aproximativ 50.000 de pacien i interna i, 80.000 de persoane 

consultate în ambulatoriu şi peste 60.000 de peroane evaluate la Unitatea de 

Primiri Urgen e (UPU). 

Spitalulă înă formaă actual ă provoac ă ună stresă urbană atâtă peă vertical ă câtă şi pe 

orizontal ,ăiarăsolu iaămajor ăoăreprezint ăeliminareaăacestorăpuncteădeăstresăurban prin 

regandirea unui concept sistemică integrată deă structur ă sanitar ămodern ă într-oă loca ie 

unitar ăcorespunz toare. 

 

Recomandareămajor : 
Grup comun de ini iativ ,ă între Consiliul Jude ean Arad şiăPrim riaăArad,ăprivindă

dezvoltarea unei strategii de a construi un nou spital. 

Asistenţ  medical ăşcolar  

 Conform datelor Institutului Na ional de Statistic , în municipiul Aradăseăg sescă

56ă deă unit i de înv mânt (preşcolar, primar şi gimnazial, liceal şi superior) care 

însumeaz  un num r de peste 30.000 de elevi şi studen i, distribui i pe nivele de 

înv mânt aşa cum este prezentat în Tabelul nr. 12: 

 

 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

70 

 

Tabel nr. 12 Unit ţi de înv ţ mânt şi num r de copii/elevi/studenţi înscrişi în 

municipiul Arad, anul 2014 

Nivel de instruire Num r unit ţi Num r copii/elevi/studenţi înscrişi 

Înv mânt preşcolar 19 4.670 

Înv mântul primar 
12 

6.965 

Înv mântul gimnazial 5.498 

Înv mântul liceal 24 9.099 

Înv mânt public – licen  1 4.511 

Total 56 30.743 

(Sursa – INSSE) 

 

La 1.07.2009, conform prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr.162/2008, prin 

HCLMA 309/2009, a fost preluat personalul medical al re elei şcolare şi patrimoniul 

cabinetelor medicale de c tre Prim ria Municipiului Arad, de la Spitalul Jude ean de 

Urgen  Arad. 

Având în vedere num rul de elevi afla i în procesul de înv mânt în anul 2014 

(Tabelul nr.12) şi prevederile Ordinului nr.1668/2012 privind examinarea stării de 

sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare 

autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru 

promovarea unui stil de viaţă sănătos, Anexa nr. 5 Normarea personalului medical din 

unităţile de învăţământ, asisten a medical şi stomatologic  ară trebuiă asigurat ă deă 20 

mediciă deă medicin ă general /medicin ă deă familie,ă 91ă asisten iă medicali,ă 15ă mediciă

stomatologiăşiă15 asistente medicale stomatologie (Tabelul nr. 13). 
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Tabel nr. 13 Necesarăpersonalămedicalăînăunit ţileădeăînv ţ mânt 

 

Fa  de necesarul deă personalămedicală conformă norm rii stabilite de Ministerul 

S n t ii, situa iaă prezent  în municipiul Aradă esteă urm toarea:ă 8ămediciă deămedicin  

şcolar  şi 48 de asisten i medicali şi 6 cabinete de stomatologie, cu 6 medici stomatologi 

şi 6 asisten i medicali. Astfel,ăunămedicădeămedicin ăşcolar ăasigur ăasisten ămedical ă

înătimpulăprocesuluiădeăînv mânt pentru mai mult de 3000 elevi. 

Asistenţ  medical comunitar  

La 1.07.2009, conform prevederilor Ordonan ei de Urgen  nr.162/2008, prin 

HCLMA 309/2009, a fost preluat de la Spitalul Jude ean de Urgen  Arad, personalul 

implicat în asisten  medical comunitar  şi a fost creat un compartiment cu 10 posturi în 

subordinea Serviciului Protec ie persoaneăcuădizabilit i. 

Asigurarea cu personal medico-sanitar 

Evolu ia num rului personalului medico-sanitar din municipiul Arad este 

prezentat  în tabelul nr.4 (în sistemul public şi privat).  Se observ  c  majoritatea 

medicilor şi a asisten iloră medicaliă lucreaz  în sistemul public spre deosebire de 

categoria medicilor stomatologi şi aăfarmaciştilorăcareălucreaz  în sistemul privat.  

Nivel de instruire 

Num răasisten iă

medicali 

Num ră

medici 

Num răasisten iă

medicali 

stomatologie 

Num rămediciă

stomatologi 

Înv mântăpreşcolar 47 5     

Înv mântulăprimar 14 5 5 5 

Înv mântulăgimnazial 11 4 4 4 

Înv mântulăliceal 18 6 6 6 

Înv mântă publică – 

licen  1 1 1 1 

Total 91 20 15 15 
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Deă asemenea,ă putemă constataă c ,ă deşi num rulă mediciloră aă r mas relativ 

constant în perioada 2010-2014, num rul asisten ilor medicali a sc zut cu aproape 25%. 

Tabel nr. 14 . Personalul medico-sanitar din municipiul Arad pe categorii de 

personal şi forma de proprietate în perioada 2010-2014 

 

 

Forme de 

proprietate 

 

Anul 

2010 

Anul 

2011 

Anul 

2012 

Anul 

2013 

Anul 

2014 

Nr. Medici pub 523 512 606 541 587 

  pvt 233 212 247 285 216 

Nr. 

Stomatologi 
pub 22 21 9 12 15 

  pvt 254 263 287 296 293 

Nr.ăFarmacişti pub 10 5 4 3 4 

  pvt 134 157 152 163 163 

Nr. Personal 

sanitar mediu 
pub 1301 1213 1060 1005 1003 

  pvt 572 566 595 632 653 

Pub.- Forma de proprietate privată publică, Pvt. = Forma de proprietate private (Sursa: 

INSSE-Tempo-Online). 
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Fig. 21 Personalul medico-sanitar din municipiul Arad în Unit ţile private 
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Tabel nr. 15 Asigurarea cu personal medico-sanitar, comparativ municipiul Arad 

cu media naţional  (nr. personal/100 000 locuitori) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

 RO 

mun. 

Arad 
RO 

mun. 

Arad 
RO 

mun. 

Arad 
RO 

mun. 

Arad 
RO 

mun. 

Arad 

Medici 232.1 412.9 233.6 397.1 238.7 470.5 240.5 457.4 244.2 446.4 

Medici de 

familie 
64.5 101.6 65.0 104.8 61.2 129.6 56.6 87.5 56.3 73.4 

Stomatologi 57.8 150.7 59.4 155.8 61.4 163.3 63.5 170.6 66.2 171.2 

Farmacişti 60.6 78.6 64.8 88.9 68.6 86.0 72.5 91.9 76.0 92.8 

Pers. sanitar 

mediu 
563.1 1023.0 560.2 975.7 556.4 912.8 564.0 906.5 573.1 920.6 

(Sursa: INSSE-Tempo-Online) 

Asigurarea cu personal sanitar (nr. personal/1000000 loc.) pare s  fie relativ 

stabil , conform datelor Institutului Na ionalădeăStatistic ,ăîn cazul medicilor, cu excep ia 

medicilor de familie, pentru care asigurarea cu personal scade constant, ajungând s  fie 

în 2014, cu aproape 25% mai mic  fa  de 2011.  

Cu toate acestea, se poate observa c  acoperirea cuămediciă r mâneămaiăbun ă

decât cea la nivel na ional (73,4 vs 53,5/100000). În general asigurarea cu personal 

medicală esteă superioar ă medieiă na ionale, doar în cazul personalului sanitar mediu 

înregistrându-seăoătendin ădeădeclină(sc dereăcuă10%ăînă2014ăfa ădeă2011).  

Fluctua iileăpersonaluluiămedicalăpotăaveaă îns ăefecteăpeă termenă lung,ăavândă înă

vedereăc ăînă2009-2014, raportul dintre asistente şi medici în municipiul Arad, a variat de 

la 2,48 la 2,06, ajungând la un minim în 2011 de 1,94 (fa ădeămediaăna ional ădeăcircaă
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2,35 de-a lungul perioadei studiate). Aceastaărelev ăoăpoten ial ăproblem ăînăacoperireaă

cu personal sanitar mediu, în anii urm tori. 

Unit ţi sanitare 

Num rulă unit ilor sanitare, pe forme de proprietate şi tipuriă deăunit i se poate 

observa în tabelul urm tor. 

Tabel nr. 16 Unit ţile sanitare în judeţul Arad, perioada 2010-2014 
 

 

 

 

Categoriiădeăunit ţiăsanitare 
Forme de proprietate 

2010 2011 2012 2013 2014 

Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. Pub. Pvt. 

Spitale 3 2 1 2 1 3 1 3 1 2 

Ambulatorii integrate spitalului 3 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ambulatorii de specialitate 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 

Centre med. de specialitate  - 1 1 1 1 - 1 - 1 - 

Centre de diagnostic şi 
tratament  - -  - - - 1 - 1 - 1 

Cabinete med. de medicina 
generala 

-  39 1 40  - 45  - 48  - - 

Dispensare medicale 1 - 1 - 3 - 1 - 1 - 

Cabineteămed.ăşcolare 12 - 11 - 11 - 12 - 15 - 

Centreădeăs n tateămintal  -  - 1 - 1 - 1 - 1 - 

Cabinete medicale de familie 5 53 50 54 50 56 53 64 53 22 

Formaădeăproprietateăprivat ăpublic ,ă

Pvt.ăţăFormaădeăproprietateăprivat
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Concluzii 

Un aspect pozitiv este faptulă c , la nivelul municipiului şi jude uluiă Aradă exist  

disponibile servicii medicale atât laănivelă primară (medicin  de familie), cât şi secundar 

(asisten  medical  ambulatorie de specialitate) şi ter iar (asisten  medical  de 

specialitate). Studiul derulatălaănivelulăSpitaluluiăJude ean a relevat o serie de probleme, 

printre care problema deăinfrastructur şi tehnologie. 

Asigurarea cu personal sanitar (nr. personal/1000000 loc.)ă pareă s ă fieă relativă

stabil ,ăconformădatelorăInstitu ului Na ional de Statistic ,ăînăcazulămedicilor,ăcuăexcep ia 

medicilorădeăfamilie,ăpentruăcareăasigurareaăcuăpersonalăscadeăconstant,ăajungândăs ăfieă

înă2014ăcuăaproapeă25%ămaiămic ăfa ădeă2011. 

Asigurarea cu personal medical şcolar este insuficient  având în vedere num rul 

unit ilor şcolare şi num rul copiilor înscrişi într-oăform  de înv mânt. 
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IV.5 Factori determinanţi ai st rii de s n tate 

 

Mul iă factoriă contribuieă împreun ă laă stareaă deă s n tate a indivizilor şi 

comunit ilor. Într-oămareăm sur ,ăs n tatea depinde de factori cum ar fi spa iul în care 

tr im,ăstareaămediului,ăgenetica, venitul şi nivelul de educa ie şi rela iile sociale şi, nu în 

ultimul rând, accesul şi utilizarea de servicii de s n tate, astfel: 

- Venituri şi statut social - venituri mai mari şi un statut social mai bun sunt legate 

de o s n tate mai bun . Cu cât este mai mare diferen aădintreăceiămaiăboga i şi 

ceiămaiăs raciăoameni,ăcuăatâtămaiămariăsuntădiferen eleăînămaterieădeăs n tate. 

- Educa ie - nivelul sc zutădeăeduca ie este corelat cu starea de s n tate precar ,ă

mai mult stres şiăsc derea încrederii în sine. 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

78 

 

- Mediu fizic - apaă potabil  şi aerulă curat,ă locurileă deă munc ă s n toase,ă caseă

sigure,ă comunit i şi drumuri, toate contribuie la o bun  s n tate. Persoanele 

angajate suntă maiă s n toase,ă înă specială cele care au mai mult control asupra 

condi iilorălorădeămunc . 

- Re ele de sprijin social - un sprijin mai mare din familii, prieteni şiăcomunit i sunt 

corelate cu o s n tate mai bun . Cultura urban ăaăcomunit iiă(obiceiurile,ătradi iiă

şiăcredin ele familiei) esteăadâncă intricat ăcuă fenomeneămedicaleăcareăafecteaz  

stareaădeăs n tateaăperăansambluăalăcomunit ii. 

- Genetica - moştenireaăgenetic ăjoac  un rol important în determinarea duratei de 

via  şi aăprobabilit ii de a dezvolta anumite boli.  

- Comportamentul personal şiă abilit ile de a face fa  situa iilor - alimenta ie 

echilibrat ,ămen inereaăactivit ii fizice, fumatul, alcoolul şi modul în care avem de 

aăfaceăcuăprovoc rile vie ii, toate afecteaz  s n tatea. 

- Serviciiă deă s n tateă - accesul şi utilizarea de servicii influen eaz  prevenirea şi 

tratarea bolilor. 

- Oăbaz ădeădoveziăcuăprivireălaăimpactulăpeăcareăproiectele, programele şi politicile 

l-auăavutăasupraăs n t ii este necesar pentru a efectua studii de impact asupra 

s n t ii, pentru a determina efectele ceă potă s ă apar ă (atâtă pozitive,ă câtă şi 

negative),ădimensiuneaăimpactuluiă(dac ăesteăposibil)ăşi distribu ia acestui impact 

în diferite grupuri de popula ie.ăDinăp cate,ădovezileăefectelorăasupraăs n t ii nu 

suntădeămulteăoriădisponibile.ăAcestă lucruăseădatoreaz ă faptuluiăc ă exist  o cale 

lung  de cauzalitate între punerea în aplicare a unuiăproiectă/ăprogramă/ăpolitic  şi 

orice impact poten ială asupraă s n t ii popula iei, precum şi mul i factori de 

confuzieăcareăfacădificil ădeterminareaăuneiăleg turi.ă 
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Factori de mediu (aer, ap , poluare sonora, deşeuri) 

Calitatea aerului  

Calitatea aerului constituie o provocare pentru orice concentrare urban . Efectele 

detrimentale asupra s n t ii – fie acute, fie cronice – aleă poluan iloră în suspensie 

(PM10)ă sauă gazoşiă dină aerulă respirată şi implicit asupra consumului de servicii de 

s n tateăsuntădejaăbineădocumentateăîn literatura de specialitate.  

Exempleăclasiceăsuntăcreştereaămortalit iiăşi aănum ruluiădeăconsulta iiăşi intern riă

pentru boli respiratorii, corelată cuă dep şiriă aleă concentra ieiă admiseă pentruă PM10, 

precum şi creştereaă morbidit iiă respiratoriiă maiă alesă laă copiiă şi vârstnici şi chiar a  

morbidit iiă spitalizateă prină boliă cardiovasculareă corelată cuă nivelulă NO2.
22 Grupurile 

popula ionaleăceleămaiăvulnerabileăsuntăcopiiăşi vârstnicii. 

 

Fig. 22 Indici ai calit ţii aerului 

 

Sursa: http://www.calitateaer.ro/indici.php 

Numeroaseă concentr riă urbaneă îşi propună planuriă deă ac iuneă deă îmbun t ireă aă

calit iiăaeruluiă- celămaiăadeseaăpentruăpoluan iiăgenera iădeătrafică-  cu obiective şi inteă

bazate pe estim ri aleăexpuneriiă(concentra ii)ăpeătermenăscurtăşi/sau lung. Sistemele de 

monitorizareăaăcalit iiăaeruluiăprecumăşi analizele secundare de modelare a expunerilor 

                                                           

22World Health Organization.Ambient (outdoor) air quality and health.Fact sheet N°313.Updated 
March 2014. Accesata lahttp://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/ 

http://www.calitateaer.ro/indici.php
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laă poluan iiă periculoşiă suntă esen iale, întrucâtă genereaz ă informa iaă absolut necesar  

pentru monitorizarea atingerii obiectivelor propuse şi/sau pentru alertarea şi informarea 

cet enilorăautorit ilorăşi aăcet enilor.ă 

Calitatea aerului din municipiul Arad şi implicităgradulădeăexpunereăaăpopula ieiălaă

nivelul de poluare urban ăpentruăoăserieădeăpoluan iădinăaerulăambiental23 seădetermin  

prinăm sur toriăefectuateă în conformitateăcuă legisla iaăşi standardeleăna ionaleăaferenteă

re eleiăna ionaleădeămonitorizareăaăcalit iiăaeruluiă (RNMCA).ăAradul,ăoraşăcuădensitateă

relativă mareă aă popula ieiă şi trafic intens24,ă beneficiaz ă deă m sur toriă semi-automate 

efectuate în 2ăsta iiăfixe,ădinăcareăunaăamplasat  în zonaăreziden ial ă(sta iaăAR2ăpentruă

fondul urban), iar alta într-oăzon ăcuătraficăintensă(sta iaăAR1ăpentruătrafic/industrie)25.  

 

                                                           

23 Concentra iileă deă dioxidă deă sulfă (SO2),ă oxiziă deă azotă (NO,ă NO2, NOx), monoxid de carbon 
(CO),ă pulberiă înă suspensieă (PM10ă şiă PM2,5),ă ă ozonă (O3)ă şiă precursoriă organiciă aiă ozonuluiă
(benzen, toluen, etilbenzen, o–xilen, m-xilenăşiăp-xilen). 

24Municipiulă Aradă nuă îndeplineşteă criteriulă legată deă m rimeaă (pesteă 250ă miiă locuitori)ă sauă
densitateaă popula ieiă şiă astfelă nuă seă calificaă înă rândulă aglomer riloră urbane.Conformă legisla ieiă
na ionaleă- Legea nr. 104/2011, Anexa 2 - înăvigoareăapar ineăzoneiădeăevaluareăaăcalit iiăaeruluiă
în Arad. 

25 Sta iaăAR1- sta ieădeătipăindustrie/trafic,ăamplasat ăînăpasajulăMic lacaăşiăsta iaăAR2ă- sta ieădeă
tipăfondăurban,ăamplasat ăînăincintaăColegiuluiăTehnicădeăConstruc iiăşiăProtec iaăMediului,ăstr.ăIonă
Fluieraş. 

Potenţialul de reducere a poluării aerului asociate traficului motorizat este foarte 
important. Un studiu de caz foarte util este oferit a XII-a ediţie a Săptămânii 
Europene a Mobilităţii, eveniment organizat în perioada 16-22 septembrie 2013 de 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Arad în colaborare cu Primăria Municipiului Arad. 
Scopul campaniei a fost de a încuraja autorităţile locale din ţările membre ale Uniuniii 
Europene să introducă şi să promoveze măsuri de transport sustenabile şi alternative 
nepoluante de deplasare şi totodată să invite cetăţenii să adere la alternativele de 
transport nepoluante în locul mersului cu maşina. Măsuratorile efectuate cu acest 
prilejau arătat că procentul de reducere a poluanţilor gazoşi (NO2, SO2) în condiţii 
fără trafic a fost cuprins intre 30,77 şi 42,5 %, adică o reduce de aproape jumătate a 
nivelelor de expunere anterioare. 
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RapoarteleăoficialeăaleăAgen ieiădeăProtec iaăMediuluiăArad, arat ăc î n perioada 

2010-2014, nuăauăexistatădep şiriăaleăconcentra iilorămediiăanualeăpentruăparametriiădeă

calitatea aerului (pulberi în suspensie şi poluan iăgazoşi)ăm sura iăconformăprevederilor 

legale în vigoare.26  Îns  evolu iaăîn timp a expunerii la diverşiiăpoluan iăaăfostăneuniform  

(Tabel X.a şi Tabel. X.b). 

Tabel nr. 17 Calitatea aerului înmunicipiul Arad (I) 

 NO2 SO2 PM10 gravimetric 

Concentraţie 

medieăanual ă
(CMA) în 2014  

(înµg/mc) 

Staţie Valoare Captur  Valoare Captur  Valoare Captur  

AR1 14,4 93% 10,6 94% 25,3 94,5% 

AR2 - 30% 10,8 91% 18,7 95% 

Dinamica în 

perioada  

2010-2014 

AR1 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Creştereăînă2012-

2013 fa  de anii 

anteriori.   

Date 

Valori sub limita 

anual  admis .  

Date 

nereprezentative în 

2010. 

Tendin  general  

Valori sub limita 

anual  admis . 

Creştereaădină2011,ă

este recuperat în 

anii ulteriori.  

În 2014 valori 

                                                           

26 Ministerul Mediului, Apelor şiă P durilor.ă Agen ia Na ional ă pentruă Protec ia Mediului.Raport 
anual calitatea aerului 2014.Calitatea aerului ambiental în anul 2014. Accesat la: 
http://www.anpm.ro/web/apm-arad/raportare-anuala 
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nereprezentative în 

2014. 

constant  de 

sc dereăîntre 

2011-2014. 

comparabile cu 

2010. 

AR2 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Tendin aăgeneral  

constant  de 

sc dereăîntre 

2010-2014, 

exceptând anul 

2013. 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Tendin aă

multianual  stabila 

darăcuăfluctua iiă

anuale. 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Date 

nereprezentative în 

2010-2011 

Tendin  constant 

favorabil  între 

2012-2013, dar cu o 

uşoar  creştereăîn 

2014 

 

Tabel nr. 18 Calitatea aerului în municipiul Arad (II) 

 O3 CO   Benzen (Bx) 

Concentraţie 

medieăanual ă
în 2014  

(înµg/mc) 

Staţie Valoare Captur  Valoare Captur  Valoare Captur  

AR1 34,3 94,8%  - -   - - 

AR2 18,7 95%  - -   - -  

Dinamica în 

perioada  
AR1 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Creşterea din 2012 

Date 

nereprezentative în 

2012 şi 2014. 

 Valori sub limita 

anual ăadmis . 

Creştereaădină2011ă
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2010-2014 par ialărecuperate 

pân  în 2014 pe 

fondulăuneiătendin eă

constant 

descresc toare. 

Pe baza datelor 

existente,ătendin aă

general  este una 

favorabil  în 

perioada 2010-

2013. 

 

par ialărecuperat  

pan  în 2013 prin 

evolu ieăconstantă

descresc toare. 

AR2 

Valori sub limita 

anual  admis . 

Creştereaădină2011ă

integral recuperat  

pan  în 2014. 

În 2014, valori 

comparabile celor 

din 2010. 

Date reprezentative 

disponibile doar 

pentru 2010 şi 

2012ăsugereaz ăoă

tendin  de 

creştere. 

 

Lipsaăm sur toriăcf.ă

prevederi legale sau 

lipsa datelor 

reprezentative între 

2010-2014. 

 

Calitatea apei potabile 

Ap  potabil ă deă laă robinetă furnizat  în municipiul Aradă esteă distribuit  de c tre 

Companiaă deă Ap ă Aradă (CAA),ă societateă comercial ă peă ac iuni cu statut de operator 

regional licen iat clasa I (din anul 2009), care are ca ac ionar principal Consiliul Jude ean 

Arad (93% din ac iuni).ă Peă lâng  serviciile publiceă deă alimentareă cuă ap ă potabil ,ă

companiaăcolecteaz ăşiăepureaz ăap  uzat ăpeăbaz ădeăcontracteădeăconcesiune. 

Sistemulădeăalimentareăcuăap ăînăregimăcentralizatădinămunicipiu şi microzonalul 

deservitădeăacestaăfoloseşteăcaăsurseăcapt riădeăap ăsubteran ăceăexploateaz ăacviferulă

de medie adâncime al Hidrostructurii Aradului (acviferul freatic fiind izolat de cel de 

medieă adâncimeă dină cauzaă posibilit iiă uşoareă deă aă fiă contaminată deă factoriă externi:ă
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poluare cu ape menajere,ăreziduuriăindustriale,ăîngr ş minteăchimice,ăş.a.).27 În structura 

sistemului de alimentare cu ap  intr  trei uzine de ap  şi câteă oă sta ie de pompare 

(sta ia Curtici) şi repompare (sta ia Fântânele). 

Datele furnizate de Compania de Ap  Arad pentru 2012-214 nu eviden iaz ă

dep şiri ale valorilor medii anuale pentru parametrii fizico-chimiceămonitoriza i conform 

legisla iei în vigoare.28 M sur torile efectuate la intarea în re ea în perioada ianuarie-

martieă 2015ă arat ă dep şiri pentru fier, mangan şi clor rezidual liber în 2%, 20% şi 

respectiv 18% din probele testate29.  

Poluareaăsonor  

Traiul în mediul urban este grevat în mod tipic de expunerea la poluarea fonic , 

aleăc reiăimplica ii pentruăs n tateaăpublic  sunt numeroase şi diverse. Cel mai adesea 

poluareaăfonic ăgenereaz ăefecteăcuăcaracterătranzitoriu, darănuăesteădeăneglijatăfaptulăc  

efecteleăpeăs n tateăpotădeveniăcumulativeă în cazădeăexpunereăprelungit ăsauărepetat , 

afecteaz ă aparateă şi sisteme diverse ale organismului uman30,ă suntă „numeroase, 

omiprezente, persistente, semnificative din punct de vedere medical şi social”31 şi 

altereaz ăcalitateaăvie ii individului.  

Piramidaăefectelorăceăseăcoreleaz ăcu expunereaălaăzgomotăareălaăbaz  senza iaă

de disconfortă (deranj,ă agasareă psihic ) şi tulbur riă aleă fazeloră somnului.ă Efecteleă

                                                           

27CompaniaădeăAp ăArad.ăDescriereaăsistemuluiăCompanieiădeăAp ăAradă- partea 1 şi partea 2. 
Accesat la http://www.caarad.ro/8-Proces_tehnologic/35-Uzine_de_ap%C4%83.html 

28Companiaă deă Ap ă Arad.Calitatea destinata consumului uman. Acesibila la: 
http://www.caarad.ro/7-Informatii_utile/48-Calitatea_apei.html 

29Companiaă deă Ap ă Arad.ă Aradă 2015.ă Accesată la:ă http://www.caarad.ro/7-Informatii_utile/365-
Anul_2015/138-Arad_-_2015.html  

30 Surditate,ă tulbur riă aleă somnului,ă afectareă cardiovascular ă şi probleme psihofiziologice, 
reducereaăperforman eiăindividului,ăreac iiăcomportamentaleăşi sociale adverse  

31 Birgitta Berglund , Thomas Lindvall, Dietrich H Schwela.  Guidelines for Community Noise.© 
World Health Organization 1999. 
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biologice şi biofizice (modific riăaleăhormonilorădeăstres,ăuneleăreac iiăvegetative) sunt cel 

mai frecventeă consecin e post-expunere.ă Efecteă negativeă maiă pu ină frecvente, dar de 

severitateă crescând ă sunt:ă influen ele negative asupra unor factori de risc (tensiune 

arterial ,ă colesterol,ă glicemie,ă coagulareaă sanguin ),ă apari iaă unoră patologiiă

cardiovasculare şi neuropshice (ex. insomnie) şi nu în ultimul rând mortalitatea 

prematur .32 Niciă implica iileă socialeă şi economiceă nuă suntă minore,ă poluareaă fonic ă

putândă conduceă laă „handicapuri sociale, productivitate redusă, tulburări de învăţare, 

absenteism, utilizarea sporită de drogurişi accidente”.33 

Zgomotul este un poluant destul de dificil de controlat în societateaă modern ă

actual , pentru ca dezvoltarea şi via a unuiăoraşăgenereaz ăimplicităexpunereăşi povara 

asupraăcet enilor.ăUrbanizarea,ă industrializarea,ă transporturileă şi practic orice activit i 

comunitareăgenereaz ăexpuneriădeădimensiuni,ăintensit i şi densit i diferite. Tocmai de 

aceeaă managementulă expuneriiă ambientaleă constituieă unaă dină provoc rileă c roraă

autorit ileătrebuieăs  leăfac ăfa  în contextul uneiădezvolt riăurbaneăsustenabile.ăă 

Ca s  seăating ăeficacitateaădorit , strategiile de minimizare şi control trebuie s   

asigure o abordare holistic ăbazat  de cele mai multe ori pe un mix creativ de m suri 

complementare înă func ieădeăsitua iaăconcret ,ă interven iiăceăpresupunăresurseă tehnice,ăă

financiare şi uneoriăresponsabilit iăinstitu ionaleăcomplementareădac  nuăchiarăîmp r ite.ă

Fiecare element este important, pornind de la catagrafiere şi monitorizare, m surile de 

limitare la sursa, m surile de controlăalăpropag riiăacoloăundeăseăpoateă(ex.ăprinăsolu iiădeă

tipăbarier ),ăceleădeăprotejareălaăloculăreceptorului,ăplanificareaăutiliz riiăterenuluiăşi pân  

laăconştientizareaă în vedereaăschimb riiăcomportamentului fonicăpoluantăalăpopula ieiăşi 

                                                           

32 Centre for Strategy & Evaluation Services LLP (CSES) and ACCON supported by AECOM, an 
acoustics/environmental consultancy. Evaluation of Directive 2002/49/EC relating to the 
assessment and management of environmental noise Workshop working paper 3: Cost-benefit 
analysis .September 23rd 2015, Brussels 

33 Birgitta Berglund , Thomas Lindvall, Dietrich H Schwela. Guidelines for Community Noise.© 
World Health Organization 1999.. 
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eventual crearea unei culturi anti-poluareă fonic  în rândulă agen iloră economiciă în 

interesulăcomunit ii.  

Chiar dac  majoritatea unor astfel de m suri nu fac direct obiectul unei strategii 

privind s n tatea cet eanului,ă ciă suntă parteă aă eforturiloră autorit iloră deă planificareă şi 

managementă urbană sustenabile,ă beneficiileă asupraă s n t ii sunt implicite în centrul 

preocup rilorădeăoptimizareăadoptate. 

Gradul înalt de actualitate al subiectului pe agenda politicilor europene este 

demonstrat deăaten iaă recent a Comisiei Europene asupra gradului de implementare a 

Directiveiă 2002/49/ECă (Directivaă „END”)ă privindă evaluareaă şi gestionarea zgomotului 

ambiental.ă Aceast  directiv  promoveaz ă cadrulă uneiă abord riă comuneă în Statele 

Membre de evitare, prevenire sau reducere a efectelor nocive, inclusiv a disconfortului, 

provocat de zgomotul ambiental şi impuneăpracticaăelabor riiălaănivelăna ionalăaăevalu riiă

expuneriiă cuă elaborareaă H r iloră Strategiceă deă Zgomotă (catagrafiereă acustic )ă şi a 

PlanurilorădeăAc iuneăîmpotrivaăzgomotului.34 

Municipalitatea Arad s-aă conformată legisla ieiă europeneă şi na ionaleă transpuseă

prină finan areaă şi realizarea în anulă 2012ă aă h r iloră strategiceă deă zgomotă pentruă

municipiul Arad.35 

Rezultatele tras riiă h r iiă strategiceădeăzgomotăpentruă traficulămotorizată arat ă c ă

celeă maiă mariă niveluriă aleă polu riiă sonoreă seă înregistreaz ă peă principaleleă c iă deă

comunicareă aleă oraşului şiă bulevarde36. În zone intens poluate acustic valorile 

înregistrate ale zgomotuluiăpeă timpădeăziădep şesc 60 decibeli - limitaăpermis ă fiind de 
                                                           

34 Strategy & Evaluation Services LLP (CSES) and ACCON supported by AECOMy. Evaluation 
of Directive 2002/49/EC relating to the assessment and management of environmental noise. 
Workshop working paper 2 The Evaluation of the END – emerging findings, September 23rd 
2015, Brussels 
35Prim riaă Municipiuluiă Arad.H r iă deă zgomot. Accesat  la 
http://www.primariaarad.ro/info.php?page=hartizgomot.html&newlang=ron&theme=th1-ron 
36 CaleaăAurelăVlaicu,ăstr.ăŞtefanăTene chi,ăstr.ăTribunulăCorcheş,ăstr.ăOvidiu,ăstr.ăPetruăRareş,ă
CaleaăZ randului,ăstr.ăVoinicilor,ăCaleaăIuliuăManiu,ăB-dul Nicolae Titulescu, str. Eugen Popa, str. 
Ogorului,ăCaleaăTimişorii,ăstr.ăSteagului,ăstr.ăŞtefanăcelăMare,ăstr.ăPompei,ăstr.ăTroiei,ăstr.ăCaleaă
Radnei, calea Bodrogului,ăstr.ăDoroban ilor. 

http://www.primariaarad.ro/info.php?page=hartizgomot.html&newlang=ron&theme=th1-ron
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55 decibeli – şi de sub 50 decibeli pe timp de noapte. Zona pasajului Mic lacaăesteăceaă

maiăpoluat ăzon  din Municipiu ca urmare a intensit ii mari a traficului. 

Cartarea estimatelor expunerii la zgomot generat prin trafic motorizat spre 

exemplu, arat ăc , pentru 95,5% din persoane nivelulăexpuneriiălaăzgomotănuădep şeste 

în cursulăzileiă inta deăatinsăpentruăvaloareaămaxim ăpermis ,ăadic ăunăindicatorăLzsnădeă

pân în 65 db(A), iar în cursulă nop iiă 84,7%ă dină persoane, suntă expuseă uneiă polu ri 

acustice subă intaă pentruă valoareaămaxim  permis  pentruă traficulămotorizat,ă adic ă ună

indicator Ln de sub 50 db(A).  

Distribu iaăexpuneriiă locuitoriloră laăzgomotăambientalăgeneratădeă traficulă rutier pe 

str zileă principaleă estimat,ă peă toateă fa adele,ă în regim de zi [indicator Lzsn - dB(A) , 

Fig.18]şi de noapte [indicator[Ln – dB (A), Fig.19] 

 

 

Fig. 23 Regim de zi 

 

 

 

Fig. 24 Regim de noapte 

 

 

Specialiştii implica i în cartareaă acustic  în municipiul Arad au identificat 

împreun  cu Prim ria Municipiului Arad scenarii şi solu ii de remediere a expunerii. 
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Trebuieă men ionată c  unele din m surile de adoptat sunt adesea foarte costisitoare 

şi/sau generatoare ele înseleădeăpoluareăsuplimentar ,ăcelăpu inătemporar .  

Tocmai de aceea componenta de cercetare/evaluare, anume analizele de tip 

cost-beneficiu a diferiteloră scenariiă deă interven ie, trebuie s ă in  contă deă poten ialeleă

beneficii pe starea de s n tate şiăimpactulăasupraăobiectivelorădinăplanulădeădezvoltareăaă

s n t ii. 

Gestionarea deşeurilor  
Sistemă integrată deă gestionareaă deşeurilor. În cursulă exerci iuluiă financiară

european 2007-2013, municipiul Aradăaăbeneficiatădeăunăproiectă finan atădinăFondulădeă

Dezvoltareă Regional ,ă respectivă Axaă prioritar ă 2ă – „Dezvoltareaă sistemeloră deă

managementă integrată ală deşeuriloră şiă reabilitareaă situriloră contaminateă istoric”,ă POSă

Mediu,ă cuă oă valoareă total ă deă 35.266.595 mil euro, derulat în perioada 2009 - 2013. 

Proiectulăaăvizatăcolectareaăselectiv ăaădeşeurilor,ăatingereaă intelorăprivindăreciclareaăşiă

recuperareaă deşeuriloră deă ambalaje,ă reducereaă cantit iiă deă deşeuriă biodegradabileă

eliminate prin depozitarea, închiderea,ăreabilitareaăşiăecologizareaăspa iilorădeădepozitareă

ruraleăşiăurbaneăneconforme.ăă 

Deşeuriă medicale.ă Controaleleă efectuateă deă c treă specialiştiiă Direc ieiă deă

S n tateăPublic  Aradăauăeviden iatăfaptulăc , în ciudaădispozi iilorălegaleă în vigoare, în  

spitaleleă publiceă seă utilizeaz ă înc ă recipienteă improvizateă (PET)ă în scopul elimin riiă

deşeurilorămedicale t ietoare - în ep toare.37  Îns ,ăcolectareaăaltorădeşeuriămedicale cu 

riscăinfec iosăseăfaceăcorect,ăseparatădeădeşeurile menajere. 

Spaţii verzi 

Calitateaă mediuluiă urbană esteă esen ial  pentruă s n tateaă popula iei,ă laă acestă

capitol spa iileă verziă existenteă fiindă extremă deă importante.ă Cercet rile ştiin ifice au 

documentatărigurosăfaptulăc  procentul de spa ii verziăexistenteăpeăoăraz  de 1 pân  la 3 

                                                           

37Direc iaădeăS n tateăPublic ăaăJude uluiăArad.Raportădeăactivitateăpeăanulă2014.ăăAccesată la:ă
www.prefecturaarad.ro 
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km, fa  deăloculădeăreşedin  esteăsemnificativăcorelatăcuăpercep iaăprivindăpropriaăstareă

deă s n tate a locuitorilor, cu prevalen a unor patologii cronice luate în eviden ă laă

medicul de familie, în special anxietateaă şiă depresia, al turiă deă astmă bronşică şi 

bronhopneumopatia cronic  obstructiv ,ă deă boal  coronarian ă şi unele patologii 

musculoscheleticeăşiăneurologice.38 În marileăoraşe, prezen aăspa iilor verzi pare a aduce 

unăbeneficiuăsuplimentarădinăperspectivaăpercep iilorăprivindăpropriaăstareădeăs n tateăaă

unorăgrupuriăpopula ionaleămaiăvulnerabileăprecumăvârstnicii,ătinerii, sau aleăpopula ieiăcuă

nivelă mediuă deă educa ie39, mai ales în zoneleă suburbaneă conformă altoră cercet tori.40 

Aceste eviden eăfacădinăspa iileăverziă„nuăunăluxăciămaiădegrab ăo prioritateănecesar ăînă

contextulăuneiăplanific riăurbaneăspa iale”ăceăd ăaten iaănecesar  s n t ii. 

Înă absen aă unuiă inventară ală spa iiloră verziă deă peă domeniulă public/privată ală

municipiuluiăAradăaşaăcumăsuntădefiniteădeăLegeaănr.ă24/2007ăprivind reglementareaăşiă

administrareaăspa iilorăverziădinăzoneleăurbane, realizat  subăaspectătehnic,ăeconomicăşiă

juridic,ăprecumăşiăsubăaspectulădescrieriiăşiăstabiliriiăcaracteristicilorăcantitativeăşiăcalitativeă

aleăvegeta ieiădeăpeăterenurileăapar inândădomeniuluiăpublicăşiăprivat,ăsuprafa aădeăspa iuă

verdeă peă capă deă locuitoră aă fostă determinat ă caă raportă ală suprafe eloră deă spa iiă verziă

între inuteă deă c treă autoritateaă public ă local ,ă respectivă careă auă f cută obiectulă

contractelorădeăamenajareăşiăîntre inereăaăspa iilorăverziălaăpopula iaămunicipiuluiăArad. 

Evident,ăsuprafa aăspa iilorăverziăcareăaăf cutăobiectulăcontractelorădeăamenajareă

şiă între inereă esteă maiă mic ă decâtă totalulă suprafe eiă deă spa iiă verziă dină municipiu.ă
                                                           

38  J Maas, R A Verheij, S de Vries, P Spreeuwenberg, F G Schellevis, P P Groenewegen. 
Research report: Morbidity is related to a green living environment. J Epidemiol Community 
Health 2009;63:12 967-973 Published Online First: 15 October 2009 
doi:10.1136/jech.2008.079038 

39 Jolanda Maas, Robert A Verheij, Peter P Groenewegen, Sjerp de Vries, Peter 
Spreeuwenberg. Evidence based public health policy and practice: Green space, urbanity, and 
health: how strong is the relation? J Epidemiol Community Health 2006;60:7 587-592 
doi:10.1136/jech.2005.043125 

40 Seresinhe, Chanuki Illushka, Tobias Preis, and Helen Susannah Moat. “Quantifying the Impact 
of Scenic Environments on Health.” Scientific Reports 5 (2015): 16899. PMC.Web. 4 Dec. 2015. 
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Raportareaă suprafe eiă deă spa iiă verziă careă faceă obiectulă contracteloră deă amenajareă şiă

între inere laă popula iaămunicipiuluiă Aradă conduceă laă rezultateă nerealeă şiă nefavorabile.ă

Astfel, din motivul prezentat anterior, la nivelul anului 2013, Municipiul Arad a figurat cu 

circa 4,8 - 4,9 m2 spa iiăverziăpeăcapădeălocuitor,ăceeaăceăaăpermisăconcluziaăc ăaproapeă

caă toateăoraşeleămunicipiuă dinăRomânia,ăAradulănuăaă reuşită s ă seă conformezeănormeiă

europeneăînăprivin aăspa iuluiăverdeăde inutăpeăcapălocuitoră(minimumă26ăm2 pân ălaădat ă

de 31 decembrie 2013). Acestă indicatorădeădezvoltareădurabil ăaăsituatămunicipiulăAradă

peăoăpozi ieădefavorabil ă atâtă înă cadrulăRegiuniiăVest, câtă şiă laănivelădeă ar ,ăavândă înă

vedereăfaptulăc ăînăanulă2011ămediaălaănivelăna ionalăera deă13ămpăspa iuăverde/ăpeăcapă

de locuitor.  

În anul 2015 a fost finalizat „Registrul local al spaţiilor verzi din Arad“ careăarat ă

situa iaă real ăaăsuprafe eiăspa iilorăverziădinămunicipiulăArad.ă Inventarulăspa iilorăverziăaă

fost efectuat folosind tehnologii moderne de tip GIS (Geographical Information System). 

Conformăm sur torilorăefectuate,ăAradulăde ineă85,7ăm2 spa iuăverdeăăpeăcapădeălocuitor,ă

oăsuprafa ăsuperioar ămedieiăeuropene,ăcareăesteădeăcircaă26ăm2. Acest fapt îi permite 

s ăaspireă laăcalificareaăpentruătitlulădeăCapital ăVerdeăaăEuropeiăînă2018ăşiăs ăpun ăună

accentă crescută nuă doară peă suprafa ,ă ciă şiă peă calitateaă spa iiloră verziă disponibileă şiă

peisagistic ăurban ,ăinclusivăprinăpoliticiălocaleămeniteăs ăcreasc ăgradulădeăimplicareăşiă

responsabilizare a locuitorilor,ăaăagen ilorăpubliciăşiăpriva i. 

Facilit ţiăpentruădesf şurarea activit ţilor sportive 

În jude ulăAradăexist ă infrastructur ă înăvedereaădesf şur riiădeăactivit i sportive, 

atât pentru sportivii profesionişti, cât şi pentru ceilal i locuitori ai jude ului care sunt 

interesa i de practicarea sportului în timpul liber. Conform informa iilor furnizate de 

Ministerul Tineretului şi Sporturilor, la nivelul jude uluiă Aradă exist ă 145ă deă asocia ii şi 

cluburi sportive, 68% dintre acestea func ionând în municipiul Arad. 

Dinăpunctădeăvedereăalăparticip riiălocuitorilorălaăactivit ile sportive, în jude ul Arad 

se poate remarca o tendin ăcresc toareăînăperiodaă2011-2013ăaănum ruluiădeăpersoaneă

practicanteădeăsport,ănum rulădeăsportiviălegitima i raportat la 1.000 de locuitori fiind mai 

mare decât cel la nivel na ional, conform reprezent riiăgraficeădin figura 25. 
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Tabel nr. 19 Num răsportiviălegitimaţi raportat la 1.000 de locuitori 

Localizare  

Ani 
2010 2011 2012 2013 

Jude ul Arad  8,75 9,61 12,11 12,58 

Nivel na ional  10,43 11,14 10,99 11,13 

Sursa: Site-ul Institu ul Na ionalădeăStatistic ă– www.insse.ro, 2014 

Fig. 25 Num rulădeăsportiviălegitimaţiăraportatălaă1.000ădeălocuitori 

 

În jude ul Arad în perioada 2003 – 2012, au fost finan ateăprinăSubprogramulă„S liă

deă Sport”,ă reglementată prină Ordinulă Ministruluiă Dezvolt riiă Regionaleă şiă Administra ieiă

Publice,ă 35ă deă s liă deă sport,ă dintreă careă 17ă înă mediulă urbană şi 18 în mediul rural. 

Subprogramulăareădreptăscopăconstruireaădeăs liădeăsport,ăatâtăînămediulăurban,ăcâtăşiăînă

mediulă rural,ă înă vedereaă garant riiă accesuluiă laă facilit ileă moderneă deă practicareă aă

sporturilor,ăînăconformitateăcuănormeleăşiăstandardeleăeuropene. 

În domeniul bazelor sportive,  în Arad sunt amenajate 20 de terenuri de baschet 

înăcartiere,ă150ădeămeseădeătenisădeămas ăşiă21ădeăterenuriădeăsport.ă 
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Pân ă laă oraă actual ,ă înă municipiulă Aradă auă fostă construiteă 10ă s liă deă sportă înă

urm toareleă loca ii:ă şcoalaă general ă nr.18ăVlaicu,ă Liceulă deăArteăSabinăDr goi,ăŞcoalaă

General ă nr.12ă Mic laca,ă Colegiulă Na ională Pedagogică Dimitrieă ichindeal,ă Liceulă cuă

ProgramăSportivăBujac,ăsalaădeăsportădeăpeăstr.ăVoinicilor,ăsalaădeăsportăgimnastic ădeăpeă

staionulăGloria,ăsalaădeăsportă judoădeăpeăAleeaăPredealăVlaicu,ăSalaădeăsportăMic lacaă

din cadrulăUniversit iiăAurelăVlaicuăşiăsalaădeăsportăhaltereădeăpeăAleeaăPredealăVlaicu. 

De asemenea, au fost reabilitate bazele sportive: Motorul, ICRTI, Sânicolaul Mic, 

ŞegaăşiăStadionulăBujac.ăÎnă2015,ălaăstadionulăGloriaăs-auăref cutăîmprejmuirile,ăauă fost 

efectuateălucr riădeăgazon,ărefacereaăelanurilorădeăsuli eăşiădot riăzonaădeăarunc ri. 

Laămomentulăactual,ăsuntăînăfaz ădeăexecu ieăsauădeăproiectăurm toareleălucr ri: 

Obiectiv Valoare 
obiectiv 

Stadiul fizic Per. de 
execuţie 

Capacit ţi 

Stadionul 
UTA 

32.733.275 lei Execu ieă
lucr ri 

36 luni - 
2014 

Reconstruire stadion nou cu 
toateă facilit ileă şiă dot rileă
specifice. 

Bazin Polo 21.250.000 lei 
 
(Cofinan areă
Municipiul 
Arad 30%) 

Execu ieă
lucr ri 

36 luni - Capacitate 800-1000 locuri; 
- Bazin de polo, bazine de 
antrenament; 
- Dot riă cuă mobilieră şiă
echipamente specific; 
- Cabinetă medicală şiă spa iiă
administrative 
- Instala iiămoderneădeăclorinareă
a apei; 
- Vestiareă şiă grupuriă sanitareă
diferen iateăpeăsexe; 
- Spa iiăpentruăpres ăşiăVIP 

Complex 
sportiv 
Campul 
Liniştii 

42.716.310 lei Studiu de 
fezabilitate 

24 luni - Un teren sintetic rugby; 
- Cinci terenuri sintetice fotbal; 
- Vestiare, magazii; 

Complex 
sportiv Zona 
M rului 

200.000 lei 
(SF) 

Studiu de 
fezabilitate în 
elaborare PT 

Martie-
Iunie 2016 
(per. de 
proiectare). 
2016-2018 
Execu ieă
lucr riă 

- Terenuri în aer liber (tenis de 
camp, baschet, volei, handbal, 
fotbal, rugby), inclusiv 
împrejmuiriăşiădot riăspecifice; 
- Pisteăatletismăcuătoateădot rileă
specifice; 
- Piste de carturi, moto, 
skateboard; 
- Amenajareă b l iă pescuit,ă
debarcadere, pontoane. Locuri 
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deăpicnicăşiăcampare; 
- Cl diriăpentruăsporturiă înăspa iiă
închise: box, karate, aerobic-
fitness,ă cuă toateă dot rileă
specifice; 

Stadionul 
Gloria 

200.000 lei  Februarie 
2016 

- Refacere împrejmuire; 
- Lucr riăgazon; 
- Refacereăelanuriăsuli ; 
- Dot riăzon ăarunc ri; 
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V. Analiza SWOT 

 

Puncte tari (Strengths) Puncte slabe (Weaknesses) 

Ce are bun comunitatea Dvs? Ceăîiălipseşte comunit ţii Dvs? 

Resurse financiare pentru accesare de 
fonduri europene 

Centru universitar şi înv mânt postliceal 

Massămediaălocal  

Existen a unor programe na ionale de 
preven ie aplicate la nivel local 

Servicii sociale: ONG-uri, culte implicate 

Existen a unui serviciu social bine 
organizat la nivelul oraşului (DDAC) 

Preocupare pentru educarea copiilor 
proveni i din familii vulnerabile 

Existen a ONG-urilor care au ca obiectiv 
s n tateaăşiăbun stareaăvârstnicilor 

Rat ămic  a şomajului 

Colaborarea cu asisten ii sociali din spitale 

 

Asisten  comunitar : 
 Slab dezvoltat  
 Personal insuficient 

Asisten  medical în unit i şcolare: 
 Personal insuficient  
 Cabinete medicale şcolare mai bine 

dotate 
 Lipsa motiva iei profesionale 
 Orele de educa ieăpentruăs n tateă

suboptimale 
Centre de permanen : 

 Personal insuficient 
Unit i medicale furnizoare de servicii 
medicale ambulatorii şi spitaliceşti: 

 Accesibilitateăsc zut  la servicii 
medicale şi de diagnostic 

 Infrastructur ămedical  invechit  
 Servicii de recuperare incomplete, 

neadaptate la cerere 
 Lipsa unui management coerent în 

domeniu 
 Lipsa serviciilor de geriatrie 

Programe de preven ie: 
 Deficien e în implementarea 

procedurilor de preven ie 
 Lipsa unui management coerent în 

domeniu 
 Subfinan area programelor de 

preven ie 
 Insuficien a popularitate a 
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procedurilor de preven ie şi a stilului 
de via ăs n tos 

Factori de mediu: 
 suprafa  mic  de spa ii verzi 
 lipsa unei centuri verzi a oraşului 
 transformarea unor suprafe e cu 

poten ial de spa ii verzi în spa ii 
comerciale 

 lipsaămonitoriz riiăşiăm surilor 
împotriva polenului alergen 
(ambrozia) 

Colaborareăintersectorial : 
 Comunicare interinstitu ional ă

deficitar  
 Resurse umane, financiare, 

materiale insuficiente 

Oportunit ţi (Opportunities) Ameniţ ri  (Threats) 

Ce factori externi sunt favorabili? Ce factori externi sunt nefavorabili? 

Modele de bune practici UE + interna ional 

Posibilitateaădezvolt riiăunorăparteneriate 

Cooptarea companiilor private 

Evolu ia mediilor de socializare online 
(facebook) 

Posibilitatea de accesare a fondurilor 
europene,ăpeăprogrameădeăs n tate 

Existen a în jude  a unor centre de 
recuperareămedical ă- ştrandurile termale 

Candidaturaălaă,,CapitalaăVerdeă2018” 

Legisla ie incomplet  

Servicii concuren ialeă înă vecin tateă
(Ungaria, Austria) 

Politiciădeăs n tateăînăcontinu ăschimbare 

Legisla ieăînăcontinu ăschimbare 
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VI. Selectareaăproblemelorădeăs n tate 

Selectareaă problemeloră deă s n tateă aă fostă precedat ă deă identificarea 

problemelorădeăs n tateăaleămunicipiului Arad care au fost realizate prin: 

 Analiza indicatorilor statistici; 

 Analizaăcalitativ ătipăfocus-grup. 

Pentru selec iaăproblemelorădeăs n tateăs-auăaplicatăurm toareleăcriterii: 

 Frecven a bolii în popula ie; 

 Gravitatea bolii; 

 Poten ialulădeăr spândire; 

 Poten ialul de prevenire. 

Principaleleă problemeă deă s n tateă asupraă c roraă seă vaă adresaă planul de 

dezvoltare a s n t iiămunicipiului Arad sunt prezentate în planul de ac iuni. În vederea 

elabor riiă unuiă plană deă dezvoltareă aă s n t iiă la nivelul muncipiului Arad, printr-un 

demers participativ au fost realizate mai multe focus-grupuri. 

Tematica a fost urm toarea: 

 Identificarea unor solu ii optime pentru alocareaă eficient ă aă resurseloră înă

muncipiul Arad; 

 Identificarea problemelor principale cu care se confrunt ăsistemulădeăs n tateădină

muncipiul Arad; 

 Solu ii privind atragerea şi stabilizarea personalului medical. 

 

I. La primaă problem ă tematic ,ă opiniileă auă fostă focalizateă asupraă urm toareloră

aspecte: 

 Inexisten a unui sistem unitar de bugetizare pentru toate componentele 

sistemuluiăsanitarănuăpermiteăoămonitorizareăadecvat ăăniciăaăinvesti iilor şi nici 

a cheltuielilor de operare la nivelul sistemului; 

 Inexisten a unei structuri de coordonare şi prioritizare a investi iilor conduce la 

risipa de resurse şiă laă imposibilitateaăaloc riiă eficienteă aă acestoraăpeădirec ii 
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prioritare; 

 Prim riaăMunicipiuluiăAradăarăaveaănevoieăde oăstructur ăspecializat ăcareăs ă

coordoneze institu iileădeăs n tateăaflateăînăsubordineădinăpunctulădeăvedereăală

programelor de investi ii, achizi iilor publice şi ale politicilor de personal; 

 Faptulăc ă legisla iaăactual ănuăpermiteăangajareaădeăpersonal suplimentar în 

sectorulăpublicănuălas ădeschis ădecât,ăfieăop iuneaărealoc riiădeăpersonalădină

alteădepartamente,ăfieăpeăceaăaăexternaliz riiăacesteiăactivit i de coordonare 

c treăunăoperator specializat. 

 

II. La aă douaă problem ă tematic , opiniile au fost focalizateă asupraă urm toareloră

aspecte cu privire la furnizorul de servicii de s n tate pentruă cet eni,ă Spitalul 

Jude ean Arad: 

 Uzuraăfoarteăavansat , atâtăfizic ăcâtăşiămoral , aădot rilor din departamentele 

critice (blocuri operatorii,ă terapieă intensiv , sta iiă deă sterilizare)ă creaz ă

probleme în ceea ce priveşte rezolvarea cazurilor care presupun interven ie 

chirurgical ă şi au condus la apari ia unor probleme suplimentare, de genul 

infec iilor intra spitaliceşti; 

 Necesitateaăîmbun t irii, atât din punct de vedereăalădot rilorătehnologice,ăcât 

şi al personalului medical specializat al sectoarelor de investiga ieă imagistic ă

şiă deă laborator,ă cuă efectă înă îmbun t irea preven iei şi al diagnosticului în 

stadiiincipiente; 

 Necesitateaă identific rii unor politici de atragere a medicilor tineri şi de 

stabilizareă aă personaluluiămedicală dină unit ile spitaliceşti publice din jude ul 

Arad. 

 

III. La aătreiaăproblem ătematic , opiniile au fost focalizate asupra finan rii: 

 Resursele financiare de care dispune Prim riaă Muncipiuluiă Aradă suntă

insuficienteă pentruă aă acoperiă necesit ile şi, în consecin ,ă acesteaă trebuieă

prioritizate în func ieădeăunăplanăstrategic,ăastfelă încâtăs ăaib ăatâtăunăimpactă
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câtămaiăridicatăasupraăîmbun t iriiăcalit ii actului medical ,cât şi capacitate de 

replicareăpentruăstadiileăurm toareăde investi ii; 

 Esteă necesar ă oă strategieă fundamentat  pentruă sectorulă deă s n tateă al 

muncipiuluiăAradăcareăs ăpermit ăaccesulălaăfinan riădinăfonduriăstructuraleă(înă

cadrul Strategiei Na ionaleă deă S n tateă 2014ă – 2020), cât şi din surse 

rambursabile institu ionale de tip BEI/BERD; 

 Necesitatea în cadrul proiectelor cu fina are din fonduri structurale a unei 

abord riă deă tipămultifondă (deă exemplu,ă înă cadrulă unuiă proiectă deă investi ii în 

echipamente finan ată prină FEDRă s ă existe şiă componentaă deă preg tireă aă

personalului specializat aferent, cu finan are prin POCU); 

 Necesitateaăprioritiz riiăinvesti iilor în domeniul asisten ei medicale primare cu 

efect în degrevarea sec iilor esen iale din spitale de cazurile care pot fi 

rezolvate în afara spitalului şi cu efect în reducerea cheltuielilor din sistem; 

 Realizareaă deă cursuriă deă preg tire, atât pentru personalul medical, cât şi 

pentruă structurileă deă managementă aleă sistemuluiă deă s n tateă deă laă nivelulă

Prim rieiăMunicipiuluiăAradăşi Consiliului Jude ean. 

 Utilizarea finan riiă înă sistemulădeăs n tateă înăsistemădeăparteneriatăpublică – 

privat sau în sistem de concesiune, înso it de contracte de performan ă cu 

scopul atragerii investi iiloră privateă pentrusistemulă publică deă s n tateă din 

municipiul Arad. 
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VII. Premizele implement rii planului strategic şi al dezvolt rii 

s n t ţii la nivelul municipiului Arad 

 

Pentru implementarea planului de dezvoltare aă aă s n t ii şi asigurarea 

dezvolt rii durabile a s n t ii la nivelul municipiului Arad propunem înfiin area unei 

structuri specializate laă nivelulă Prim riei Muncipiului Arad care s  aib  caă principal ă

atribu ie asigurarea implement rii planului strategic, monitorizarea şi evaluarea 

îndeplinirii indicatorilor asuma i ai planului. 

Aceast ăstructur ăvaătrebuiăs ăfieăcapabil : 
 S ă în eleag ă nevoileă sistemuluiă şiă s ă prioritizeze obiectivele conform 

planului strategic de dezvoltareăaăs n t ii municipiului Arad. 

 S ă efectuezeă activitateaă deămanagementă şi coordonare a resurselor 

financiare pe sectorul de s n tate. 

 S ă asigureă oă dezvoltareă durabil ă cuă economisireaă resurseloră şi 

atingerea indicatorilor maximali. 

 

 În situa ia externaliz riiă acesteiă activit iă c treă ună operatoră specializat,ă prină

Contractul de Performan , avantajul este specializarea pe aceste probleme, 

dezavantajulă fiindă dificultateaă implement riiă unoră mecanismeă deă responsabilizareă şi 

control. 

(1) menținerea unui 
echilibru între nevoi, pe 
de o parte, și 
posibilit țile financiare 
ale Municipiului, pe de 
alt  parte. 
(2) atragerea de noi 
resurse financiare 
interne (MS/ CNAS/ 
ONG-uri) și externe 
(fonduri structurale UE, 
Fonduri Health for 
Growth, Horizon 2020). 

(1) lipsa de personal 
specializat pentru o 
asemenea activitate; 
(2) normative stricte 
de personal din 
administrația public  
local , care face 
posibil  asigurarea 
personalului pentru 
asemenea structur , 
numai prin realocare. 
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Recomandare: Având în vedere atribu iile legale prin care Consiliul Local al 

Municipiului  Aradăaprob  regulamentul de func ionare al Prim riei Muncipiului Arad şi 

organigrama,ă seă recomand ă înfiin area unui departament specializat, chiară dac  la 

început, resursaăuman ăvaăfi distribuit ăacestuia, prin realocare. 

Propunem oă structur ă cuă minimă 3-5ă cadreă specializateă careă s ă acopereă

principalele obiective ale acestui departament aşa cum sunt descrise mai jos, precum 

şi membrii delega iădeăConsiliulăJude eanăîn consiliile Spitalului Jude ean din subordine. 

Pentru personalul departamentului va fi elaborat şi implementată unăplanădeăpreg tireă

profesional în domeniul managementului. 

Finanţarea estimat ă aă departamentuluiă esteă deă 30.000ă EURO/an şi va fi 

suportat ă deă c treă Prim ria Muncipiului Arad, incluzând costuri de salarii, cursuri, 

deplas ri şi birotic . Finan areaă Departamentuluiă deă S n tateă seă vaă faceă dină bugetulă

propriu al Prim riei Muncipiului Arad. 

Cursurile se vor subsuma unui program mai amplu de constituire a unei 

„pepiniere”ă deă cadreă specializate,ă prin cursuri de formare şi perfec ionare în 

Managementul sanitarăaăunuiăgrupădeăprofesionişti tineri. 

Departamentul deăS n tateă(DdS) va realiza 3 activit i principale, reprezentate 

grafic în figura 26. 
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A1. Dimensionarea permanent  a  nevoii de servicii de s n tate,ăcaăurmareăaăanalizeiă

profilurilor de morbiditate şi mortalitate la nivelul municipiuluiăArad,ăcoroborat ăcuăanalizaă

situa ieiăfurnizorilorădeăserviciiădeăs n tate;ă 

Într-o optică strategică a planificării infrastructurii şi serviciilor de sănătate în 

interdependenţa cu alte faţete ale sistemului, este mai pragmatic de evaluat nevoia de 

servicii de sănătate, decât nevoia de sănătate. De altfel, definiţia anglo-saxonă dată 

pentru nevoile de sănătate (Heatlh-Care-Need) trimite direct la oferta de servicii de 

sănătate: capacitatea unei populaţii de a beneficia de servicii de sănătate. 

 

Fig. 26 Activit ţiileăDepartamentuluiădeăS n tate 
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A2. Ini ierea şi men inereaăunuiădialogăconstructivăîntreăactoriiădinăsistemulădeăs n tateă

local pe baza unor parteneriate încheiate între Prim ria Municipiului Arad şi actorii cu 

atribu ii în domeniul s n t ii din municipiul Aradă (dintreă careăenumer măCJASăArad,ă

DSP Arad, Serviciul de Ambulan ă Arad,ă Asocia ia Medicilor de Familie, Spital 

Jude ean Arad, clincile şi spitaleleăprivate,ăColegiulăMedicilorăArad,ăMedicin ăŞcolar ,ă

Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad, DGASPCşi ONG-uri de profil). 

Departamentul va avea rol în identificarea şi prioritizarea problemelor, 

managementul obiectivelor opera ionale, va elabora propuneri de corectare şi planuri 

de ac iune. 

A3.ăDerulareaăurm toarelorăactivit i : 

o Indeplinirea atribu iilor prev zute în Ordonan a de Urgen  162/2008, privind 

transferală ansambluluiă deă atribuțiiă șiă competențeă exercitateă deă Ministerulă

S n t țiiăPubliceăc treăautorit țileăadministrațieiăpubliceălocaleă  şi în normele de 

aplicare; 

o Elaborarea bugetelor de prioritizare;  

o Atragere de surse de finan are nerambursabile, fie în mod direct fie prin 

selec ia unor operatori specializa i,ă urmândă caă uneleă serviciiă s ă fieă

externalizate,ăînălimiteleăaprob riiădeăc treăConsiliulJude ean; 

o Managementul proiectelor finan ate; 

o Coordonarea activit iiă deă managementă aă unit ilor sanitare din administrarea 

autorit ii publice locale din municipiul Arad; 

o Monitorizareaăprogrameloră deă s n tateă şi impactul asupra comunit iişiăa altor 

structuri institu ionale; 

o Implicarea în demersul de includere a Aradului în proiectul Reţeaua Oraşelor 

Sănătoase derulată deă Organiza iaă Mondial ă aă S n t ii (detalii în planul de 

ac iuni); 

o Implicarea în colaborareaăcuăautorit iă publiceă localeădinăalteă ri cu scopul de 

dezvoltareă aă capacit iiă administrativeă aă Prim riei Municipiului Arad (detalii în 

planulădeăac iuni); 
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o Comunicarea c tre Administratorul Public a problemelor identificate şi 

propunerea de solu ii. 

Acesteăactivit i se propun a fi realizate atât prin intermediul personalului propriu, 

cât şi prin reprezentan ii numi i de Consiliul Jude ean Arad în Consiliul Spitalului 

Jude ean Arad din subordine. 

 

Obiective: 

O1. Creştereaă calit ii managementului strategic, opera ional şi financiar la nivelul 

Prim riei Muncipiului Arad pentru sistemul de s n tate. 

O2. Realizareaă deă economiiă deă scar ă prină eficientizareaă sistemuluiă municipală deă

s n tate. 

Indicator de proces: Înfiin area prin Hot râre de Consiliul local a Departamentului de 

S n tateădinăCadrulăPrim riei Muncipiului Arad cu un num r de minim 3 membri. 

Indicator de rezultat: Absolvireaă cuă diplom ă aă 3ă cursuriă laă Şcoala Na ional  de 

S n tateăPublic ăşi Management Sanitar în primele 6 luni de la înfiin area DdS; 

Indicator de impact: (1) Constituirea unui grup de discu ii cu întâlniri lunare împreun  

cuăstructurileădeăs n tateă localeă(CAS Arad, DSP Arad, Serviciul de Ambulan ăArad,ă

Asocia ia Medicilor de  Familie,  Spitalul Jude ean Arad, clincile şi spitalele private,  

Colegiulă ă Medicilor,ă ă Medicin ă ă Şcolar ,ă Universitateaă deă Vestă Vasileă Goldisă Arad,ă

DGASPC şi ONG-uri de profil). 

Obiective: 

O1. Asigurarea dialogului între finan atorii, furnizorii şi beneficiarii serviciilor de 

s n tate,ăpentruăoăstrategieăcoerent ălaănivelul municipiului Arad; 

O2. Definireaăpriorit ilorădeăs n tateăale municipiului Arad; 

O3.ăAjustareaăstategieiădeăs n tateăînăfunc ie de progresele realizate. 
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VIII. Planul strategic de dezvoltare a s n t ţii în municipiul Arad 

             Fig. 27 Modelulăepidemiologicăalăfactorilorădeterminanţiăaiăs n t ţiiă(Dever) 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

106 

 

 

 

VIII.1 Modelul conceptual al planului strategicădeădezvoltareăaăs n t ţiiă
în municipiul Arad 

 

Prin modelul conceptual al planuluiădeădezvoltareăaă s n t iiă înămunicipiul Arad 

propunem îmbun t irea st rii de s n tate prin ac iuni care pot influen a pozitiv factorii 

determinan i  ai s n t ii.  

Conceptul planuluiă deă dezvoltareă aă s n t ii seă bazeaz  pe modelul factorilor 

determinan i ai st rii de s n tate, aşa cum au fost descrişi de Alan Dever în anul 197641 

(figuraăal turat ), propunând ac iuni care s  se adreseze urm torilor factori: 

 

1. Serviciile de s n tate (preventive, curative, recuperatorii); 

2. Factorii comportamentali, atitudinile, obiceiurile, stilul de viaţ ; 

3. Factorii de mediu. 

Aşa cum a fost descris în partea introductiv , morbiditatea în municipiul Arad este 

dominat  de bolile cronice (cardiace, respiratorii, metabolice şi de nutri ie, cancere).  

Acestea sunt boli plurifactoriale,ă cuă durat  mare de timp în careă seă dezvolt  şi cu o 

durat  mare de timp în careă afecteaz  persoanaă bolnav ,ă cauzândă alteă boliă sauă

complica ii şi dizabilitate.  

Rela iile cauzale sunt prezentate în figura urm toare. 

 

 

                                                           

41 Social Indicators Research 2, 1976 (453-466) 
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Aspecte legate de 
societate 
Cultur  
Coeziuneăsocial  
Incluziuneăsocial  
Factori de mediu 
Naturali 
Cl diri 
Localizareăgeografic  
Limitarea accesului 
datoratădistan elor 
Latitudine 

Caracteristici socio-
economice 
Educa ie 
Statut de angajat 
Venituriăşiăbun stare 
Familie 
Acces la servicii 
Locuin a 
Statut de refugiat 
Securitatea hranei 
Roluri sociale 
Cunoştin e,ăatitudini,ă
credin e 
Culturaăs n t ii 

Comportamente legate de 
s n tate 
Fumat 
Alcool 
Activitateăfizic  
Comportament alimentar 
Consum de droguri 
Comportament sexual 
Vaccinare 
Factori psihologici 
Stres 
Traume  
Siguranţ  
Violen  
Securitateăînămunc  

Factori 
biomedicali 
Greutatea la 
naştere 
Greutate 
Tensiuneăarterial  
Colesterolemie 
Toleran aălaăglucoz  
Status imunitar 

 

S n tateăşiăstareădeă
bine 
Speran aădeăvia  
Mortalitate 
Stareaădeăs n tateă
subiectiv  
Dizabilitate 
Boal  
Accident 

Genetic ,ăsex,ăvârst ,ăinfluenţe intergeneraţii 

Fig. 28 Factoriădeterminanţiăaiăs n t ţii 
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Aşa cum se observ  în fig. 28, exist  multipli factori care condi ioneaz ă

deteriorareaă st rii de s n tate într-o popula ie. Ac ionând la nivelul acestor factori 

determinan i prin m suri careă s  favorizeze îmbun t irea s n t ii sauă careă s ă

împiedice deteriorarea acesteia, se va îmbun t i în ansamblu starea de s n tate a 

popula iei municipiului Arad. 

Direc iileă deă ac iune,ă m surileă prioritare,ă ac iunile prezentate în continuare 

formeaz ă oă imagineă deă ansambluă aă cadruluiă strategică deă dezvoltare a s n t ii în 

jude ulă Aradă pentruă perioadaă urm toare,ă oferindă informa ii în ceea ce priveşte 

activit ile/opera iunileă preconizate,ă entit ile responsabile şi fondurile (sursele de 

finan are) necesare. Planul de ac iuni este prezentat pentru fiecare arie strategic  şi 

pentru sub-domeniul aferent.  

Documentul con ineăm suriă punctualeă (activit i, termene estimate, surse de 

finan are), oferind garan iaă asum riiă principaleloră cerin e ale organiza iilor 

interna ionale şi europene la care România, şi implicit jude ul Arad, este parte, ce 

oblig ăurm toareleăetapeădeăplanificareăşiădecizieăpolitic ălaăpromovareaăunorăac iuni 

bine definite, opera ionaleăşi flexibile în raport cu dinamica evolu iei sociale. 

Cele 3 domenii strategice de dezvoltare pentru perioada 2015-2025 sunt: 

 

1. Serviciile de 
s n tate 

(preventive, 
curative, 

recuperatorii) și 
medico-sociale 

3. Factori de 
mediu 

2. Factorii 
comportamentali, 

atitudinile, 
obiceiurile, stilul 

de viaț  
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Ac iunile prezentate în continuare au fost stabilite şiă dezb tuteă împreun ă cuă

grupurile de lucru constituite la nivelul jude ului, cu actorii implica i în elaborarea 

planuluiă deă dezvoltareă aă s n t ii şi cu reprezentan ii Consiliului Jude ean Arad, ai 

institu iilor publice deconcentrate şi ai agen ilor economici. Documentul a luat în 

considerare şiăliniileăstrategiceăprev zuteădeăcadrulăeuropean,ăna ional şi regional. 

În realizarea obiectivelor se va ine cont de: 
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VIII. 2 Scopul şi obiectivele planului de dezvoltare a s n t ţii în 

municipiul Arad 

Obiectivele planului de dezvoltare a s n t ţii, pe termen mediu: 

 

 

 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

111 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29 Obiective propuse pe termen lung 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

112 

 

 Creşterea calit ţii vieţii locuitorilor: 

o Contextul – Seăpoateăsus ineăc ănivelulăcalit iiăvie ii în România în general 

şi în Arad în particular, este unul mediu,ă cuă atâtă maiă multă fiindă valabil ă

aceast ă afirma ieă pentruă indicatoriiă condi iiloră deă via ,ă începândă cuă

standardul economic, de la indicatorii macroeconomici ai nivelului de trai 

(PIB/locuitor,ă fondulădeă consumăală popula iei),ă laă veniturileă gospod riiloră şiă

pân ălaăindicatoriiădeătipulăsperan  deăvia ălaănaştere. 

o Descrierea obiectivului – strategiaă seă adreseaz  elementelor de suport 

individualăalăcalit iiăvie ii,ăprecumăşiăcelorădeăsuportăsocietalăpentruăperioadaă

urm toareăavând în vedere evitareaădeterior rilor în nivelul calit ii vie ii. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele legate de reducerea îmboln virilor aşa cum este 

prezentat în schema de mai sus – figura 28. 

 Reducerea decalajului social şi medical al categoriilor sociale defavorizate: 

o Contextul – În general, starea de s n tate a persoanelorăcareăseăconfrunt  

cu instabilitatea social  esteăprecar , în aceast ăcategorieăintrând familii cu 

venituri insuficiente, familii dezorganizate, familiiădeăetnieărom , etc. Starea 

de s n tate precar  creşte probabilitatea de a nu avea un loc de munc , 

scade accesibilitatea la serviciiămedicale,ăceeaăceăaccentueaz şi mai mult 

precaritatea st rii de s n tate 

o Descrierea obiectivului – având în vedere decalajele constatate pe perioada 

evalu rii situa iei concrete a municipiului Arad, strategia şi-a propus 

îmbun t irea acoperirii cu servicii medicale a popula iei şcolare şiă a 

comunit ilor în care nu exist  centre de permanen . 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul serviciilor 

medicale şi sociale. 
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 Modul de viaţ  s n tos ca norm  social : 

o Contextul – Din analiza datelor statistice şi dină discu iile purtate în cadrul 

grupurilor deă lucruăaărezultatăc  pe primele locuri ca frecven  se situeaz  

bolile hipertensive, cardiopatiile ischemice, diabetul zaharat, obezitatea - 

toate fiind patologii prevenibile printr-un mod de via s n tos. 

o Descrierea obiectivului - Factorulă esen ială ceă determin  s n tateaă omuluiă

este modul lui de via .ă Înăaceast ăno iuneă intr  regimulăcorectădeămunc ,ă

odihn ,ăalimentareaăra ional ,ămen inereaălaănivelăcuvenităaăactivit iiăfizice,ă

c lirea,ărespectareaăregulilorădeigien  individual ,ărenun areaălaădeprinderileă

cotidieneă d un toare.ă Astfel,ă planulă deă dezvoltareă aă s n t ii şi-a propus 

promovarea unui stil de via  s n tos la mai multe grupe de vârst . 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul stilului de 

via . 

 Dezvoltarea şi diversificarea acţiunilor în domeniul prevenirii bolilor în şcoli, 

cabinete medicale: 

o Contextul – M surile adoptate şi progresele înregistrate în depistarea şi 

tratamentul bolilor au dus la progrese importante în sc derea mortalit ii în 

general. Statistica jude uluiă prezentat  în parteaă introductiv ă arat  înc  o 

prevalen  mare a unor boli controlabile prin m suri de preven ie. 

o Descrierea obiectivului - Pornind de la principiul c  depistarea precoce a 

bolilor creşte şansaăvindec rii sau controlului eficient al acestora, planul de 

dezvoltareăaăs n t ii îşi propune o serie de ac iuni desf şurate în şcoli, în 

scopul depist rii precoce a unor boli şi îndrumarea pacien iilor c tre 

serviciile specializate. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung sunt cele aferente ariei de interven ie la nivelul serviciile 

sociale şi de s n tate. 
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 Colaborarea intersectoriala în folosul s n t ţii: 
o Contextul – Aşa cum a fost prezentat în parteaă introductiv  a planului de 

dezvoltareăaăs n t iiă înămunicipiul Arad, s n tatea esteădeterminat  de o 

serie de factori, majoritatea neapar inând sectorului medical. Înc din 

procesul de identificare a problemelor a reieşitănevoiaăconsult rii mai multor 

categorii de actori (din domeniul sanitar, educativ, social, economic) pentru 

identificarea şi ierarhizarea cât maiăcorect  a problemelor. 

o Descrierea obiectivului - Vizeaz ă ac iuniă prină constituireaă deă parteneriateă

întreă actoriiă implica i. Esteă nevoieă deă oămaiă bun ă comunicareă întreă actoriiă

publici locali cu conexiuni directe sau indirecte, sociale sau medicale, pentru 

o comunicare mai efecient ăşiăideintificareaădeăobiectiveăcomune exprimate 

înăplanulădeădezvoltareăaăs n t iiăînămunicipiulăArad. 

o Obiectivele secundare care vor contribui major la atingerea acestui obiectiv 

pe termen lung apar in tuturor ariilor de interven ie. 

VIII.3 Obiective strategice generale deăs n tateăpentruămunicipiul Arad: 

Pornind de la analiza principalilor factori care influen eaz ăstareaădeăs n tateă

a locuitorilor municipiului Arad, principalele obiective strategice propuse sunt: 
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I. Obiectiv strategic general: Aradul oraş European garant al unui stil de viaţ ă
s n tosăpentruătoţi. 

I.1. Aradul într-o mişcareăs n toas ; 

I.2. Aradul seăhr neşte s n tos; 

I.3.ăAradulăofer ăoăap ăcurat ăpentruăto i; 

I.4. Aradul tr ieşteăîntr-unămediuăs n tos; 

I.5. Aradul locuieşte într-unăhabitatăs n tos; 

I.6. Aradul promoveaz ăoăcultur ăaăs n t ii; 

I.7. Aradul liber de obiceiuri şi tenta iiănes n toase. 

 

II. Obiectiv strategic general: Aradul oraşulăEuropeanăcareăareăgrij ădeă
s n tateaăta. 

II.1.ăAradulăteăprotejeaz ; 

II.2. Aradul te men ineăs n tos; 

II.3. Aradul un protector al vie ii; 

 II.4. Aradul un oraş inteligentăs n tos. 

 

III. Obiectiv strategic general: Aradul un oraş European al strategiilor integrate 

pentruăs n tate. 
III.1. Integrare Local ; 

III.2. Integrare Na ional ; 

III.3. IntegrareăEuropean . 

 

 

 

 

 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

116 

 

 

 

 



 Plan de dezvoltare a sănătății la nivelul Municipiului Arad – Împreună pentru un oraș sănătos 

 

117 
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VIII. 4 Obiective strategice: 
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 Tipădeăactivitateă/ăintervenţie 

  
Prevenţie Protecţie Promoţie 

A
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l u
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A
ra

d
u

l î
n

tr
-o

ăm
iş

ca
re

ăs
n

to
as

 •ăMişcare 

pentruăto i; 

•ăMişcare 

inteligent ; 

•ăMişcare de 

suflet; 

•ăBicicleta în 

fiecare zi; 

•ăTimpulă

distrac iei 

In
te
rv
en

ie
 

1.Prevenirea 

sendentarismul

ui prin crearea 

deăfacilit i şi 

mobilizarea 

comunit ilor,ă

agen ilor 

economiciăşiăa 

popula iei. 

2.Prevenirea 

1.Crearea de zone protejate 

pentru mişcare:ăstr zi pietonale, 

alei, parcuri, areale pentru 

mişcare. 

2.Amenajareaădeăs liăinteractiveă

pentruămişcare,ăcentreăculturale – 

recrea ionale – s n tate 

3.Asigurarea protec iei,ă

siguran ei şi igienei celor care 

particip ălaăac iuni. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

mişc rii ca şi factor de 

men inereăaăst rii de s n tate. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor, organiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i în mişcareă caă form  

de s n tate. 
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s n toase; 

•ăS n tateăşiă

afaceri; 

•ăS ăaducemă

sportul în 

pia ; 

•ăMişc -te 

s n tos; 

•ăSportăvsă

Tehnologie; 

•ăBuniciăşiă

nepo iăfacă

mişcare; 

•ăAziă

mergem pe 

jos. 

 

obezit iiăînă

rândul tinerilor 

ar deniăcuă

vârstaăcuprins ă

între 5-14 ani 

prin crearea de 

facilit iăşiă

mobilizarea 

comunit ilor,ă

agen ilorăşiăaă

popula iei. 

3. Organizarea 

de seminarii 

interactive cu 

p rin iiăşiăcopiiă

pe tema 

obezit ii. 

 

3.Crearea unui website 

dedicată mişc rii şi pentru 

organiza iileă careă particip ă laă

aceast  activitate. 
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•Bicicleteă

pentruătoat ă

lumea. 

 

 

4. Crearea de 

centre 

specializate 

pentru 

reintegrarea 

copiilor obezi în 

via aăsocial . 

5.Organizarea 

deăactivit i 

legate de 

mişcareăpentruă

indivizi, 

comunit i şi 

oraş. 

6. Crearea de 

centre 
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specializate 

pentruămișcare 

şi recuperare 

pentru anumite 

grupuri 

popula ionale. 

 
M

ar
ke

tin
g 

1.Promovarea 

mişc riiăcaă

element de 

preven ie a 

bolilor în 

general şi a 

bolilor 

aparatului 

cardiovascular, 

SNC şi 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2. Dezvoltarea de manuale 

specializateăpeămişcareă

împreun ăcuăinstitu iileăpartenere. 

3.Asigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprinămişcare. 

1. Articole promo ionale 

privindămişcarea în cadrul unei 

educa ii / campanii pentru o 

via  s n toas ă pentruă totiă

cet eniiă cuă aten ieă laă grupeleă

popula ionale receptive şi de 

riscă (copii,ă şcolari,ă studen i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 
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musculo – 

scheletal în 

special. 

2.Promovarea 

importan ei 

timpului de 

joac ăşi a 

mişc rii pentru 

s n tateaă

copiilor.  

3.Conştientizar

ea popula iei 

privind regimul 

de via ă

s n tos.ă 

4.Promovarea 

importan ei 

de mişcare în diferitele ei 

forme prin: afişe, fluturaşi, 

pliante mass media. 

3.ă Promovareă prină unit ile de 

medicin ă primar ,ă comunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

4.Promovareaă organiza iilor şi 

agen iiloră economiciă careă

sus in mişcarea şi careă ofer  

produse şi servicii legate de 

mişcare 

5.Promovareaă încadr rii 

persoanelor cu risc, celor cu 

dizabilit i sau boli cronice în 

activit ileălegateădeămişcare 
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mişc riiăîn 

îngrijirea 

s n t ii. 

5.Promovarea 

jocurilor 

interactive care 

includ 

mişcarea. 

 

 

S
up

or
t 1.Aloca ieă 

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi între inereăaă

facilit ilorăpentruăsuportulă

mişc rii . 

2.Crearea unei structuri de 

1.ăAloca ieăbugetar şi logistic ă

pentruăinterven ie şi marketing. 

 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 
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protec ie,ăpaz  şi securizare a 

spa iilorădestinateămişc rii şi a 

organiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

mişc rii. 
A

ra
d

u
l s

e 
hr

ne
şt

e 
s

n
to

s 

•ăFructeăşi 

legume la 

îndemâna ta 

•ăÎnva ăs ăte 

hr neştii 

s n tos 

•ăNoiăg timă

s n tos 

•ăNoi ne 

hr nim 

s n tos în 

familie 

In
te

rv
en

ie
 

1.Prevenirea 

bolilor  

cardiovascular

e, musculo-

skeletale şi a 

SNC prin 

coordonarea 

medicinii 

primare şi 

comunitare, 

medicin  de 

specialitate. 

1. Crearea unor chioşcuri mobile 

de fructe destinate popula iei, la 

fiecareămareăintersec ieădinăoraş. 

2. Amenajarea unorăs liăspeciale 

destinateăcursurilorădeăg tit,ă

pentruătoateăcategoriileădeăvârst . 

3. Asigurarea distribu iei de 

fructe şi legume proaspete pe tot 

municipiulăAradăşiăpromovareaă

produc torilorălocali. 

4. Asigurarea protec iei, igienei şi 

a siguran ei  celor care particip ă

1. Crearea de mijloace de 

comunicare şi promovare a 

mişc rii,ăcaăfactorădeă

men inere a unei alimenta ii 

s n toase. 

2.Crearea unui centru la 

nivelul municipiului, de 

coordonare a fondurilor, 

organiza iilor, agen iilor etc., 

care sunt interesa i în 

alimenta ieăcaăform ădeă

s n tate. 
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•ăAiăgrij ădeă

inima ta! 

•ăŞcoala,ă

fructeleăşiă

s n tatea 

 

2. Organizarea 

deăactivit i 

legateădeăg tită

destinate 

popula iei 

municipiului 

Arad şi în 

special tinerilor. 

3.Crearea de 

seminarii 

interactive 

moderate de 

nutri ionişti pe 

tema unei 

alimenta ii 

s n toaseă

destinate 

la aceste ac iuni. 3. Crearea unui website 

dedicat alimeta ieiăs n toaseă

în care sunt implicate 

restaurantele din Arad care 

adopt  meniuri şi un stil de 

g tităs n tos. 
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anumitor 

grupuri 

popula ionale. 

M
ar

ke
tin

g 
1.Promovarea 

unei alimenta ii 

s n toaseăcaă

element de 

prevenire a 

bolilor 

cardiovascular

e, SNC şi 

musculo – 

scheletal. 

 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2. Asigurarea popula iei de 

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprintr-o 

alimenta ieăs n toas . 

3.Implicarea partenerilor 

institu ionaliăşiăaăagen iiloră

ecoomici. 

4. Asigurarea unei infrastructuri 

1. Articole promo ionale 

privind alimenta iaăs n toas ă

în cadrul unei educa ii / 

campanii pentru o via  

s n toas ăpentruăto iăcet eniiă

cuăaten ieălaăgrupeleă

popula ionale receptive şi de 

risc (copii,ăşcolariăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 
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2.Promovarea 

în rândul 

tinerilor a  

efectelor 

negative ale 

mânc rurilorădeă

tip fast-food. 

3. Promovarea 

de meniuri 

s n toaseăînă

restaurantele 

din municipiul 

Arad, care 

dorescăs ăfieă

partenere în 

proiect. 

 

autorizateăşiăsigureăpentruă

evenimente. 

 

de alimenta iaăs n toas ,ăprin:ă

afişe, fluturaşi, pliante mass 

media. 

3.ăPromovareăprinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agentiilor economici care 

sus in alimenta iaăs n toas . 

5.Promovareaăîncadr rii 

persoanelor cu risc, celor cu 

dizabilit i sau boli cronice în 

activit ile legate de o 

alimenta ieăs n toas . 
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4.Conştientizar

ea popula iei 

privind regimul 

de via ă

s n tos. 

5. Promovarea 

importan ei 

unei alimenta ii 

corespunz toar

e unui stil de 

via ăs n tos. 

6. Familii 

premiate ca  

exemple pentru 

comunitate. 
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1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structure de 

dezvoltare şi între inereăaă

facilit ilorăpentruăsuportulă

mişc rii. 

2.Crearea unei structuri de 

protec ie, deăpaz  şi securizare a 

spa iilorădestinateămişc rii şi a 

organiza iilor şi agen ilor 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat unei 

alimenta iiăs n toase. 
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parteneri. 
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•ăCişmeaua 

deăs n tate; 

•ăAp ăcurat ă

pentru 

s n tateaă

tuturor; 

•ăFântân ă

artezian ăînă

locurile 

publice. 

•Neăsp l măă

zilnic pe 

m ini.ă 

•Igienaă
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1.Creşterea 

consumului de  

ap ăaă

cet enilor . 

2.Publicarea 

zilnic ăaăcalit ii 

apelor pe 

cartiere. 

3.Promovarea  

împreun ăcuă

agen ii 

economici şi cu 

institu ii 

abilitate a 

1.Asigurareaăcalit ii apei 

potabile. 

2. Amenajarea în institu iile de 

înv mântăa unor fântâni 

arteziene cuăap ăpotabil ăpentruă

tineri. 

3. Asigurarea controlului apei 

potabile. 

4. Amenajarea de fântâniăcuăap ă

potabil ăîn marile parcuri ale 

municipiului. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

indicatorilor de calitatea ai 

apei, ca şi factor de men inereă

aăst rii de s n tate. 

2. Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa iăădeăpublicareaăzilnic  

a principalelor indicatori de 

calitate a apei. 

3. Crearea unui website unde 

va fi publicat  zilnic principalii 
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personal . 

•Nuărisipimă

apa. 

depozit riiă

corecte a 

apelor 

îmbuteliate. 

4.Campanii de 

conştientizare 

în rândul 

tinerilor privind 

circuitu apei în 

natur . 

5.Promovarea 

consumului de 

ape minerale. 

 

 

 

indicatori ai apei potabile, pe 

cartiere. 
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M
ar

ke
tin

g 

1. Promovarea 

asigur riiă

calit ii apei 

potabile prin 

mecanisme 

transparente. 

2. Promovarea 

importan ei 

consumului de 

ap ă pentru 

s n tateaă

copiilor. 

3.Conştientizar

ea popula iei 

privind 

beneficiile apei 

asupra 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprinămişcare. 

3. Interven ia la timp în caz de 

risc. 

1. Articole promo ionale 

privind apa şi beneficiile 

acestei în cadrul unei educa ii 

/ campanii pentru o via  

s n toas ăpentruăto iăcet eniiă

cuăaten ieălaăgrupeleă

popula ionale receptive şi de 

riscă(copii,ăşcolariăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

deăconsumulădeăap ăîn 

diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

3.ăPromovareăprinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 
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organismului 

uman. 

4. Promovarea 

importan ei 

apei în 

îngrijirea 

s n t ii. 

5.Conştientizar

ea popula iei 

privind regimul 

de via ă

s n tos. 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agen iilorăeconomiciăcareă

sus inăconsumulădeăap . 

S
up

or
t 1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi între inereăaă

facilit ilor aduse de consumul de 

ap . 

 

1.ăAloca ie bugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 
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2.Crearea unei structuri de 

protec ie,ăpaz  şi securizare a 

spa iilor destinate consumului de 

ap ăşi aăorganiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

monitoriz riiăapeiăpotabile. 
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A
ra

d
u

l t
r

îe
şt

eă
în

tr
-u

nă
m

ed
iu

ăs
n

to
s 

•ăParcuriăşi 

comunit i 

curate; 

•ăSOSă

Pre uieşte 

via a!; 

•ăFiiăactiv!ă

Implic -te!; 

•ăArat ăc ăî i 

pas !; 

•ăReducereaă

polu riiă

sonore din 

oraş. 

•SpuneăNUă

deşeurilor – 

Aradul 

In
te

rv
en

ti
e 1.Prevenirea 

polu riiă

mediului prin 

campanii de 

protejare şi 

crearea de 

facilit i şi 

mobilizarea 

popula iei şi a 

agen ilor. 

2.Organizarea 

deăăactivit i de 

colectare 

selectiv  a 

deşeurilor pe 

raza 

municipiului 

1. Salubrizarea zonelor de 

agrement din municipiul Arad. 

2. Amenajarea unor zone de 

colectareăselectiv ăa deşeurilor. 

3. Asigurarea protec iei, 

siguran ei şi igienei  celor care 

particip ălaăacesteăac iuni. 

 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a unui 

mediuăs n tosăşi curat,ca şi 

factorădeămen inereăaăst rii de 

s n tate. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i în colectarea 

selectiv  a deşeurilor  ca 

form  de s n tate 

3.Crearea unui website 

dedicatămişc rii şi pentru 

organiza iile care partcip ălaă

aceast  activitate. 
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selecteaz ă

deşeurile 

colectiv. 

•Omăcurat,ă

cas ăcurat ,ă

comunitate 

curat ,ăoraş 

curat. 

•Strada mea 

esteăcurat . 

•Blocuriăşi 

gr diniă

suspendate. 

•Maşini 

electrice. 

•Mergem la 

Arad. 

3. Crearea de 

centre 

specializate de 

sortare a 

deşeurilor 

reciclabile. 

4. Organizarea 

asocia iilor de 

locatari în 

ac iuni de 

înfrumuse are 

a cartierelor. 

5.Premierea 

celor mai 

curateăstr zi. 
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serviciu pe 

biciclet . 

M
ar

ke
tin

g 

1.Promovarea 

în comunitate a 

importan ei 

implic riiăînă

protejarea 

mediului 

înconjur tor. 

 

2. Promovarea 

importan ei 

înfrumuse riiă

cartierelor de 

c treălocatari. 

 

3.Conştientizar

ea beneficiilor 

aduse de un 

1.Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

beneficiilor create. 

2.ăAsigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprină

men inereaăunuiămediuăs n tosă

f r ădeşeuri. 

1. Articole promo ionale 

privindăunămediuăs n tosăînă

cadrul unei educa ii / campanii 

pentru o via  s n toas ăîntr-

unămediuăs n tos. 

 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

de un mediu curat prin: afişe, 

fluturaşi, pliante, mass media. 

 

3.ăPromovareăprinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agentiilor economici care 
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mediu de via ă

maiăs n tosă

prin implicarea 

în colectarea 

selectiv . 

4. Promovarea 

vizibilit ii a 

oraşului ca şi 

capital ăverdeă

a României. 

5.Promovarea 

unui mediu mai 

curat, mai plin 

de via . 

6.Conştientizar

ea popula iei 

sus in mediul. 
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privind 

importan a 

colect rii 

selective a 

deşeurilor. 

S
up

or
t 

1.Alocatie 

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi intre inere a 

facilit ilor pentru între inerea 

mediului. 

2.Crearea unei structuri 

protective, paza şi securizare a 

unuiămediuăs n tosăşi a 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

îngrijirii mediului. 
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organizatiilor şi agen ilor 

parteneri. 

A
ra

d
u

l l
oc

ui
eş

te
ăîn

tr
-u

nă
ha

bi
ta

tăs
n

to
s 

•ăCaseă

s n toase: 

envelopare, 

instala ii 

sanitare 

modernizate; 

•ăCaseă

curate; 

•ăUnăhabitat 

s n tos,ăoă

via ă

liniştit !. 

•Aradulăareă

familii fericite 

In
te
rv
en
ti

e 

1.Preven ia 

s r cieiăprină

programele de 

incluziune 

social ăaă

familiilor 

defavorizate. 

2. Organizarea 

deăactivit i 

legate de 

investi iile din 

comunitate, cu 

implicarea 

oamenilor de 

1.Crearea unui cartier pentru 

familile defavorizate cu copii. 

2. Implicarea a peste 100 de 

voluntari, corporatişti români şi 

interna ionali. 

3.ăReabilitareaăşiăutilizareaă

spa iuluiăindividualăşiăcomunăcaă

resurs ăpentruădezvoltarea 

sustenabil ăaăcomunit ii. 

4. Asigurarea unui stil de via ă

s n tosăîntr-unăhabitatăs n tos. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

habitatului ca şi factor de 

men inereăaăst rii de s n tate. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor, organiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i în men inerea unui 

habitatăs n tos. 

3.Crearea unui website 

dedicat habitatuluiăs n tosăşi 

pentruăorganiza iileăcareă

particip ălaăaceast  activitate. 
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•Urbanismăşi 

estetic . 

•Str ziă

iluminate 

nocturn. 

afaceri. 

3. Organizarea 

de dezbateri 

privind 

îmbun t irea 

habitatului. 

4. Prevenirea 

degrad riiă

cl diriloră

istorice, prin 

campanii de 

renovare. 

5.Mobilier 

urbanăs n tos. 
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6.Iluminat 

public nocturn . 
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M
ar

ke
tin

g 

1.Promovarea 

în rândul 

popula iei a 

beneficiilor 

aduse de 

responsabilitat

eaăcet enilor. 

2.Conştientizar

ea popula iei 

privind eficien a 

înăs n tate. 

3. Promovarea 

importan ei 

voluntariatului 

şiăimplic riiăînă

via aăsocial . 

4.Promovarea 

1.Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2. Asigurarea popula iei de 

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprinăîngrijireaă

habitatuluiăînăcareătr im. 

1. Articole promo ionale 

privind importan a habitatului 

în cadrul unei educa ii / 

campanii pentru o via  

s n toas ăpentruătotiăcet enii. 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

de habitatul în care locuim în 

diferitele lui forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

3.ăPromovareăprinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin  de specialitate. 

4.Promovarea organizatiilor 

şiagentiilor economici care 

sus inăhabitatulăs n tosăşi care 
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importan ei 

habitatului, 

pentru 

s n tateaă

familiei. 

ofer  produse şi servicii legate 

 de îngrijirea habitatului. 

S
up

or
t 

1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi între inereăaă

facilit ilor pentru suportul 

între ineriiăunuiăhabitatăs n tos.ă 

2.Crearea unei structuri de 

protec ie,ăpaz  şi securizare a 

organiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

habitatului. 
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A
ra

d
u

l p
ro

m
ov

ea
z

 o
 c

u
lt

u
ra

  a
 s

n
t

ţii
 

•ăCentreădeă

recrea ie 

(socio-

cultural şi de 

s n tate); 

•ăCultur  prin 

prisma unei 

vie i 

s n toase!; 

•ăUtilălaă

vârsta a 3-a! 

•ăArt ăşi 

s n tate. 

•Pictăm, 

scultăm şi 

cântăm 

s n tatea 

In
te
rv
en

ie
 

1.Crearea unui 

manual de 

cultur ăaă

s n t ii. 

2. Prevenirea 

celor mai multe 

boli cauzate de 

o alimenta ie 

nes n toas . 

3.Organizarea 

de ateliere de 

informare cu 

privire la 

dezvoltarea 

unei culturi a 

s n t ii 

4. Crearea de 

1.Crearea de seminarii 

interactive cu diverşi nutri ionişti 

de specialitate. 

2.Amenajarea de zone protejate 

pentru dezvoltarea unei culturi a 

s n t ii. 

3.Asigurareaăprotec iei,ă

siguran ei şi igienei celor care 

particip ălaăac iuni. 

 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a unei 

culturi privindăs n tateaăcaăşi 

factorădeămen inereăaăst rii de 

s n tate. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i în cultur ,ăcaăform  

deăs n tate. 

3.Crearea unui website 

dedicatăculturiiăs n t ii 

şipentruăorganiza iileăcareă

particip ăla aceast  activitate. 
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ateliere de 

pictur ăşi 

sculptur ăcuă

tem ăprivindă

s n tatea. 

 
1.Promovarea 

culturii ca 

element al 

s n t ii. 

2.Conştientizar

ea popula iei 

privind modelul 

de via ă

s n tos. 

3. Promovarea 

de programe 

culturale în 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaăpopula iei de 

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprintr-o 

cultur ăaăs n t ii. 

1. Articole promo ionale 

privindăculturaăs n t ii în 

cadrul unei educa ii / campanii 

pentru o via  s n toas ă

pentruătotiăcet eniiăcuăaten ieă

laăgrupeleăpopula ionale 

receptive şi de risc (copii, 

şcolari,ăstuden i,ăb trâni, 

bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

prinăculturaăs n t ii în 
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rândul 

vârstnicilor. 

4. Promovarea 

importan ei 

dezvolt riiăuneiă

culturi a 

s n t ii. 

5.Artiştii din 

Arad invita iăs ă

sus in ă

s n tatea. 

6. Dezvoltrea 

de ateliere de 

pictur ăşi 

sculptur ăăcuă

teme pe 

s n tate. 

diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

3. Promovarea prinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şi medicin ădeăspecialitate. 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agen iilorăeconomiciăcareă

sus inămişcarea şi careăofer  

produse şi servicii legate de 

mişcare 
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S
up

or
t 1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi între inere a 

facilit ilor pentru suportul 

dezvolt riiăuneiăculturiăaăs n t ii. 

2.Crearea unei structuri  

protective, deăpaz şi securizare 

aăspa iilorădestinateădezvolt riiă

acestei culturi şi aăorganiza iilor 

şi agen ilor parteneri. 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

cuturiiăs n t ii. 

A
ra

d
u

l l
ib

er
 d

e 
o

b
ic

ei
u

ri
 

şi
 t

en
ta

ţii
ăn

es
n

to
as

e •ăUnăstillădeă

via  

s n tosă

pentruăto i; 

•ăDa, vie iiă

f r  

In
te
rv
en

ie
 

1.Preven ia 

consumului de 

droguri, toxice, 

medicamente 

şi alcool, în 

rândul tinerilor. 

1.Creareaăuneiăoportunit i de 

reintegrare în societate prin 

intermediul voluntariatului. 

2.Amenajareaădeăs liăinteractiveă

pentru socializare, centre 

cultural-recrea ionale. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

efectelor negative ca şi factor 

deădistrugereăaăst riiădeă

s n tate. 
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expunere şi 

consum de 

toxice; 

•ăDa, vie iiă

f r  consum 

de tutun; 

•ăDa, vie iiă

f r consum 

de 

medicament

e (doar la 

indica ia 

medicului) 

•ăDaăvie iiă

f r  consum 

de alcool; 

•ăDaăvie iiă

2. Organizarea 

de  campanii 

antidrog, 

antifumat, anti 

alcool. 

3. Crearea unui 

centru de 

reabilitare 

pentru 

pesoanele care 

au consumat 

sau vorăs  se 

lase de droguri, 

substan eă

toxice, 

medicamente 

şi alcool. 

3.Asigurarea protec iei,ă

siguran eiăăcelorăcareăparticip ălaă

ac iuni. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor, 

agen iilor economici care sunt 

interesa i în reducerea 

consumului de droguri, toxice, 

medicamente şi alcool. 

3.Crearea unui website 

dedicat campaniilor antidrog, 

antifumat, anti substan eă

toxice şi pentruăorganiza iileă

careăparticip ălaăaceast  

activitate. 
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f r  

dependen e; 

•ăVia a ta e 

pe primul 

loc! 

•ăSpuneăNUă

drogurilor,su

bstan eloră

toxice şi 

alcoolului. 

•Stopă

violen ei în 

familie. 

•P rin ii din 

str in tateă

au copii 

acas ă– 

 

 

 

 

 

 

 
M

ar
ke

tin
g 

1.Promovarea 

în rândul 

tinerilor a 

efectelor 

negative ale 

consumului de 

droguri, 

substan eă

toxice, 

medicamente 

 1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosărenun ând la 

droguri, medicamente, substan eă

toxice şi alcool. 

1. Articole promo ionale 

privind efectele negative ale 

consumului de droguri, 

medicamente, substan eă

toxice şi alcool în cadrul unei 

educa ii / campanii pentru o 

via  s n toas ăpentruătotiă

cet eniiăcuăaten ieălaăgrupeleă

popula ionale receptive şi de 

risc (copii,ăşcolariăstuden i,ă
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Aradul 

protejeaz ă

familia. 

şi alcool. 

2. Promovarea 

campanilor de 

preven ie în 

rândul tinerilor. 

3.Sensibilizare

a popula iei 

privind 

distrugerea 

vie ii sociale. 

4.Conştientizar

ea popula iei 

privind un 

regim de via ă

s n tos. 

5. Promovarea 

unor exemple 

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

de o via ăs n toas ăîn 

diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

3. Promovarea prinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agen iilorăeconomiciăcareă

sus inămişcarea şi careăofer  

produse şi servicii legate de 

antidrog, antifumat. 
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din comunitate 

a unui stil de 

via ăs n tos. 

S
up

or
t 

1.Alocațieă

bugetar   şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi intre inereăaă

facilit ilor pentru suportul 

campaniilor antidrog, antifumat.  

2.Crearea unei structuri 

protective,ădeăpaz  şi securizare 

aăspa iilor destinate şi a 

organiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

1.ăAloca ie bugetar  şi 

logistic  pentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

campaniilor antidrog, 

antifumat. 
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A
ra

d
u

l u
n

 o
ra

ş 
Eu

ro
pe

an
ăc

ar
eă

ar
eă

gr
ij

ăd
eă

s
n

ta
te

aă
ta

 

  
  

 A
ra

du
l t

e 
pr

ot
ej

ea
ză

 p
rin

: 
 

 

• Prin 

vaccinare; 

• Prin 

educaţie 

sanitară şi 

mâini curate; 

• Prevenţia 

cancerului 

de sân; 

• Prevenţia 

cancerului 

de col; 

• Prevenţia 

cancerului 

prin factori 

In
te

rv
en

tie
 

1.Prevenirea 

cancerului la 

sân, cancerului 

de col uterin 

prin crearea de 

facilit i şi 

mobilizarea 

popula iei şi a 

comunit ii, 

spre scrrening. 

2.Organizarea 

unor ateliere 

pentru femei, 

care vor fi 

informate 

despre 

importan a 

1. Crearea de zone protejate 

petimp de var ăîmpotrivaă

caniculei, iar petimpădeăiarn ă

împotriva frigului. 

2.ăAmenajareaădeăs liăinteractiveă

şi centre recrea ionale. 

3.Asigurareaăprotec iei,ă

siguran ei şi igienei celor care 

particip ălaăac iuni. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

controalelor periodice  ca şi 

factorădeămen inereăaăst rii de 

s n tate 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i în preven iaăs n t ii 

prin intermediul controalelor 

periodice. 

3.Crearea unui website 

dedicat controalelor periodice 

ca mijloc de preven ie  

şipentruăorganiza iileăcareă
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de mediu şi 

toxice; 

• Prevenţia 

bolilor 

infecto-

contagiase; 

• Integrare 

comunitară 

şi cu 

sistemul 

sanitar; 

• Susţinerea 

sănătăţii 

copiilor şi 

tinerilor; 

• Susţinerea 

sănătăţii 

efectu riiă

controalelor 

periodice.   

3. Crearea unui 

centru local de 

preven ie cu 

dotare de tip 

ambulatoriu în 

parteneriat cu 

DSP Arad. 

4.Crearea unei 

re ele – 

informare, 

sus inere şi 

suport prin 

voluntari. 

5.Dezvoltarea 

particip ălaăaceast  activitate. 
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vârstnicilor; 

• Susţinerea 

asistenţei 

medicale 

inclusiv 

unei re ele  de 

suport prin 

parteneriate de 

suport mame-

post naştere 
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asistenţa 

medicală de 

urgenţă în 

municipiul 

Arad; 

• Protecţia 

persoanelor 

abuzate; 

• Reducerea 

violenţei; 

• Prevenţia 

naşterilor 

premature; 

• Protecţia 

nou 

născuţilor cu 

greutate 

mică la 

naştere. 

M
ar

ke
tin

g 

1. Promovarea 

în rândul 

femeilor a 

efectelor 

negative ale 

cancerului . 

 

2. 

Conştientizarea 

popula iei 

privind 

siguran a vie ii 

prin intermediul 

controalelor 

periodice. 

 

3. 

Sensibilizarea 

femeilor din 

municipiul Arad 

privind 

cancerul de 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

 

2.Asigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprină

intermediul controalelor 

periodice. 

1. Articole promo ionale 

privind principalele servicii de 

preven ie în cadrul unei 

educa ii / campanii pentru o 

via  s n toas ăpentruăto iă

cet eniiăcuăaten ie la grupele 

popula ionale receptive şi de 

riscă(copii,ăşcolariăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

prin preven ia anumitor boli  în 

diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

 

3. Promovarea prinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agen iilorăeconomiciăcareă
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S
up

or
t 

1.Alocație 

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi între inereăaă

facilit ilor pentru suportul 

activit ilor de preven ie în rândul 

popula iei.  

2.Crearea unei structuri 

protective, deăpaz  şi securizare 

aăspa iilor destinate acestor 

ac iuni de preven ie şi a 

organizatiilor şi agen iilor 

parteneri. 

 

 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

ac iunilor de preven ie a 

anumitor boli. 
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 A
r
a
d

u
l 

te
 m

e
n

ţin
e 

să
nă

to
s 

• Asistenţa 

comunitară 

în caz de 

boli cronice; 

• Educaţie 

pentru 

bolnavii de 

boli cronice; 

• Centre de 

recuperare şi 

integrare 

socio-

medicală. 

• Centre de 

închirieri 

biciclete. 

•Promovarea 

In
te
rv
en
ti

e 

1.Prevenirea 

anumitor  

bolilor 

cardiovascular

e, musculo-

skeletale, prin 

crearea de 

facilit i şi 

mobilizarea 

popula iei. 

2.Organizarea 

unor ateliere 

pentruăcet enii 

Municipiului 

Arad privind 

importan a 

adopt riiăunăstilă

1. Crearea unor zone protejate 

pentru mişcare. 

2. Reamenajarea centrelor de 

agrement destinate sportului în 

aer liber. 

3. Asigurarea unor spa ii 

destinate femeilor, pentru aerobic 

şi fitness în parcuri.  

 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

mişc rii ca şi factor de 

men inereăaăst rii de s n tate. 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilorăorganiza iilorăşi 

agen iilor economici care sunt 

interesa i deproiecte pentru 

men inereaăs n t ii.  

3.Crearea unui website 

dedicat proiectelor de 

men inereăaăs n t ii.. 
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mijloacelor 

în comun 

(autubuz, 

tramvai, 

Taxi) cu 

suport 

pentru 

bicicletă. 

de via ă

s n tos. 

3. Crearea de 

centre 

specializate 

pentru 

men inerea 

unei vie i active 

a popula iei. 
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M
ar

ke
tin

g 

1. Promovarea 

în rândul 

popula iei a 

beneficiilor unui 

stil de via ă

s n tosăpentru 

combaterea 

bolilor cronice. 

2. Promovarea 

importan ei 

timpului de 

joac ăşi 

mişcare pentru 

s n tate. 

3.Conştientizar

ea popula iei 

privind un 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaăpopula iei de 

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprinămişcare. 

1. Articole promo ionale 

privindămişcarea în cadrul unei 

educa ii / campanii pentru o 

via  s n toas ăpentruăto iă

cet eniiăcuăaten ieălaăgrupeleă

popula ionale receptive şi de 

riscă(copii,ăşcolari,ăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

prinămişcare în diferitele ei 

forme prin: afişe, fluturaşi, 

pliante mass media. 

3. Promovarea prinăunit ile de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

4.Promovarea organiza iilor şi 
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regim de via ă

s n tos,ăcareă

va aduce 

longevitate şi 

vaăsc dea rata 

de stres. 

4. Promovarea 

ac iunilor de 

s n tate.ă 

agen iilorăeconomiciăcareă

sus inămişcarea şi careăofer  

produse şi servicii legate de 

mişcare. 

S
up

or
t 1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi intre inereăaă

facilit ilor pentru suportul 

mişc rii  

2.Crearea unei structuri de 

protec ie,ăpaz  şi securizare a 

spa iilorădestinateămişc rii şi a 

1.ăAloca ieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic  

pentru un website dedicat 

mişc rii. 
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organiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

A
ra

d
u

l u
n

 p
ro

te
ct

o
r 

al
 v

ie
ţii

 

• Educaţie 

pentru 

reducerea 

principalelor 

cauze de 

mortalitate; 

• Reducerea 

cazurilor cu 

mortalitate 

evitabile 

/preventibile; 

• Reducerea 

mortalităţii 

premature 

In
te
rv
en
ti
e 

1.Prevenirea 

mortalit ii 

infantile 

princomunic riă

specifice  la 

nivel de 

cartiere. 

2.Organizarea 

unor ateliere 

pentru membrii 

familiei, care 

vor fi informa i 

despre 

importan a 

1. Crearea unui centru local de 

preven ie cu dotare de tip 

ambulatoriu pentruănouăn scu iăşi 

sus inerea familiei în parteneriat 

cu DSP Arad. 

2.ăAmenajareaădeăs liăinteractiveă

pentru conferin e pe teme 

medicale. 

3.Asigurareaăprotec iei,ă

siguran ei şi igienei celor care 

particip ălaăac iuni. 

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

protec iei ca şi factor de 

men inereăaăst rii de s n tate 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor organiza iilorăşia 

agen iilor economici care sunt 

interesa i în preven ieăcaă

form  de s n tate 

3.Crearea unui website 

dedicat preven iei şi pentru 

organiza iileăcareăparticip ălaă

aceast  activitate. 
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infntile prin 

campanii de 

informare în 

comunitate. 

• Susţinem 

familia – 

protector al 

vieţii. 

efectu riiă

controalelor 

periodice şi a 

vaccinurilor. 

3.Organizarea 

deăactivit i 

interactive 

privindă„Mamaă

şiăCopilul”. 

4. Crearea de 

centre 

specializate 

pentru mişcare 

şi recuperare, 

pentru anumite 

grupuri 

popula ionale. 
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5.Promovarea 

s n t ii 

familiei în 

comunit i. 

 

M
ar

ke
tin

g 

1. Informarea 

femeilor privind 

cauzele 

mortalit ii 

infantile în 

rândul nou 

n scu ilor. 

2. Promovarea 

importan ei 

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaăpopula ieiădeă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ăs n tosăprinămişcare. 

1. Articole promo ionale 

privindăprotec iaăvie ii în cadrul 

unei educa ii / campanii pentru 

o via  s n toas ăpentruăto iă

cet eniiăcuăaten ie la grupele 

popula ionale receptive şi de 

riscă(copii,ăşcolari,ăstuden i,ă

b trâni,ăbolnavi). 

2.Promovarea în rândul 
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timpului 

destinat 

preven iei. 

3.Sensibilizare

a femeilor din 

municipiul Arad 

privind primele 

zile din via a 

nouăn scu ilor. 

4.Sesiuni de 

educa ie pe 

cartiere privind 

toate aspectele 

unei vie i 

s n toase. 

popula iei a beneficiilor aduse 

prinăprotec iaăvie iiăcet enilor 

în diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante mass media. 

3. Promovarea prinăunit i de 

medicin ăprimar ,ăcomunitar ă

şiămedicin ădeăspecialitate. 

4.Promovareaăorganiza iilor şi 

agen iilorăeconomiciăcareă

sus inăproiectele de protec ie a 

vie ii. 

S
up

or
t 1.Aloca ieă

bugetar  şi 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltare şi intretinere a 

1.ăAlocatieăbugetar  şi 

logistic ăpentruăinterven ie şi 
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logistic  pentru 

interven ie şi 

marketing. 

facilit ilorăpentruăsuportulă

protec iei. 

2.Crearea unei structuri de 

protec ie,ăde paz  şi securizare a 

spa iilorădestinateăprotec iei ca 

form ădeăpreven ieşi a 

organiza iilor şi agen ilor 

parteneri. 

 

 

marketing. 

2.Alocareăbugetar  şi logistic ă

pentru un website dedicat 

mişc rii. 

A
ra

d
u

l u
n

 o
ra

ş 
in

te
lig

en
t 

•ăOraş 

inteligent – 

informatizare 

•ăUnămediuă

inteligent - 

senzori; 

In
te
rv
en

ie
 

1.Tehnologizar

ea inteligent  a 

oraşului – 

suport 

informatic 

urban extins. 

1.Creareaăuneiăh r i de zgomot 

pentruăaglomer iile urbane. 

2. Detec ia telefoanelor 

inteligente şiăaăoric ruiădispozitivă

care func ioneaz ăcuăWifi sau 

Bluetooth – calcululăaglomer riiă

1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

tehnologiei inteligente ca şi 

factorădeămen inereăaăst rii de 

s n tate. 

2.Crearea unui centru 
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•ăApeă

inteligente - 

fântâni; 

•ăE-Health. 

•Infoăpoint- 

s n tate. 

•Senzoriădeă

parcare. 

 

 

 

2.Monitorizarea 

st riiădeă

s n tateăaă

oraşului – 

senzori. 

3. Preven ie 

online în rândul 

popula iei. 

4.Sisteme de 

promovare 

inteligent ăaă

proiectelor din 

planul de 

dezvoltare a 

s n t ii. 

5. Sistem de 

monitorizare a 

urbane, parcuri/ trafic intens. 

3. Integrarea senzorilor de aer, 

ap ăşi zgomot în cadrul oraşului 

într-o re ea de  monitorizare a 

factorilorăcareăămonitorizeaz ă

stareaădeăs n tate. 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilorăşi 

agen iilor economici care sunt 

interesa i detehnologia 

inteligent ăăcaăform  de 

s n tate 

3.Crearea unui website 

dedicat tehnologiei inteligente 

pentruăorganiza iile care 

particip ălaăaceast  activitate. 
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experien ei 

pacientului în 

unit ile 

sanitare. 

M
ar

ke
tin

g 1. Informarea 

cet enilor 

privind 

tehnologizarea 

inteligent ăaă

oraşului. 

2. Promovarea 

importan ei 

timpului 

destinat 

tehnologiei 

inteligente şi 

m suriădeă

1. Anun area din timp a 

evenimentelor organizate şi a 

facilit ilor create. 

2.Asigurareaă popula ieiă deă

existen a mijloacelor pentru un 

stil de via ă s n tosă prină

implementarea tehnologiei 

inteligente în oraş 

1. Articole promo ionale 

privindătehnologiaăinteligent ă 

în cadrul unei educa ii / 

campanii pentru o via  

s n toas ăpentruăto iăcet eniiă

cuăaten ieălaăgrupeleă

popula ionale receptive şi de 

riscă(copii,ăşcolari,ăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

prin tehnologia inteligent ăaă

oraşului în diferitele ei forme 
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protec ie / 

implementare. 

prin: afişe, fluturaşi, pliante şi 

mass media. 

S
up

or
t 1.Aloca ieă

bugetar  şi 

logistic ăpentruă

interven ie şi 

marketing. 

1.Crearea unei structuri de 

dezvoltareăşiăîntre inere a 

facilit ilor pentru suportul 

tehnologiei inteligente pentru 

oraş. 

2.Crearea unei structuri 

protective, deăpaz ăşiăsecurizareă

aăspa iilor destinate tehnologiei 

inteligente pentru oraşeăăşiăaă

organiza iilorăşiăagen ilor 

parteneri. 

 

 

1.ăAlocareăbugetar ăşiălogistic ă

pentru interven ieăşi marketing 

2.Alocare bugetar ăşiălogistic ă

pentru un website dedicat 

tehnologiei inteligente pentru 

oraşe. 

3. www.calitateorase.ro - cu 

privire la monitorizarea 

gradului de satisfac ie a 

cet enilor din oraşul Arad. 

4.ăRecomand măabonamentă

în cadrul platformei 

www.calitatespitale.ro - privind 

monitorizarea feedback-

uluicet enilor din Arad fa ădeă
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serviciile medicale. 

A
ra

d
u

l u
n

 o
ra

ş 
E

u
ro

p
ea

n
 a

l s
tr

at
eg

iil
o

r 

in
te

gr
at

eă
pe

nt
ru

ăs
n

ta
te

 

In
te

gr
ar

eă
Lo

ca
l

 

•ăMediu 

s n tos,ă

poluare 

redus ; 

•Urbanistic  

şiăs n tatea 

•ăOraş şi ap ă

curat ; 

•ăTransportulă

/ circula ia şi 

s n tatea; 

In
te
rv
en
ti
e 1.Parteneriat 

public/ privat – 

spital de acu i; 

2. Renun areaă

la sedii de 

spital 

neperformante; 

3.Fundamentar

ea investi iilor 

de reabilitare 

doar în sedii cu 

1.Dezvoltarea de HCL careăs ă

permit ăatingereaăobiectivelor – 

bugetare eşalonat ăpeătermenă

mediu/lung a investi iilor 

strategice 

2. Dezvoltarea de parteneriate cu 

institu iile suport. 

 

 1.Comunicareaăeficient ăaă

proiectelor pe termen mediu şi 

lung. 
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•ăEduca ia şi 

s n tatea; 

•ăCultur şi 

s n tatea; 

•ăSocială

şis n tate/, 

•ăAgen ii 

economici în 

sus inerea 

s n t ii; 

•ăInformareaă

şi 

comunicarea 

c treă

cet eni; 

•ăFormareăşi 

re inerea 

structuri 

conforme; 

4.Sus inerea 

ambulatoriului 

de specialitate; 

5.Sus inerea  

medicinei de 

familie. 

6.Sus inerea 

centrelor de 

permanen ăpeă

cartiere. 

M
ar

ke
tin

g 

1.Program de 

promovareăşiă

îmbun t ireăaă

condi iiloră

igienico-

1.Încurajareaăimplic riiăşiă

particip riiătinerilorălaăluareaă

deciziilor privind comunitatea 

local . 

2. Amenajare de terenuri de 

1.Elaborareaăşiădistribuireaădeă

materiale informative-

campanie antiviciu(droguri, 

alcool, fumat), în special în 

institu iileădeăînv mântăăăăăăăăăăăăăăăă
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cadrelor în 

domeniul 

asisten ei 

sociale, 

s n tate, 

management 

şi 

administra ie 

pentru 

proiecte pe 

domeniul 

social, 

cultural, 

educa ie şi 

s n tate; 

sanitare din 

institu iileădeă

înv mântă

parteneriat: 

institu iileădeă 

înv mânt-

institu iile 

sanitare 

sport în cartiere, acestea fiind 

alternative de petrecere a 

timpului liber. 

2.Elaborareaăşiădistribuireaădeă

materiale informative-

campanie pentru o via ă

s n toas ă(alimenta iaă

s n toas ,ăsedentarismul, 

alcoolul, fumatul), în special în 

institu ileădeăînv mânt 
S

up
or

t 

 1.Alocare 

bugetar ăpeă

termen mediu 

şi lung. 

2.Colaborarea 

cu exper i 

pentru 

evaluarea 

investi iilor şi a 

 1.Asigurarea protec iei şi 

siguran eiăcet enilor în cadrul 

proiectelor derulate. 

1.Obiectiv general - Adoptarea 

uneiăpozi iiăactiveăşiă

dezvoltarea unor mecanisme 

eficienteădeăocrotireăaăs n t iiă

popula iei,ăprinăpromovareaă

preven ieiăşiăaăeduca ieiăpentruă

s n tate,ăprecumăşiăridicareaă

standardelor de calitate a 

actului medical.   
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gradului de 

rentabilitate. 

2.Promovareaăcet enieiă

activeăşiăstimulareaă

poten ialuluiăcreativ al tinerilor, 

prin încurajarea particip riiă

acestoraălaăvia aăcet ii,ă

precumăşiăîmbun t ireaă

calit iiăşiăeficien eiăsistemeloră

deăsus inereăa 

activit ilorăde,ăşiăpentruă

tineret. 
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In
te

g
ra

re
 N

aţ
io

na
l

 
•ăS n tatea 

mamei şia 

copilului; 

•ăAsigurareaă

unui sistem 

de s n tate 

inclusiv, 

sustenabilăşiă

predictibil 

prin 

implementar

e de politici 

şiăprograme 

transversale 

prioritare; 

•Eficientizare

a sistemului 

In
te
rv
en

ie
 

1.Conştientizar

ea şi educarea 

popula iei 

privind solu iile 

eficace cu 

caracter 

preventiv 

(primar, 

secundar sau 

ter iar) 

1.Creştereaăgraduluiădeăsiguran ă

aăpopula ieiăprinăconsolidareaă

sistemuluiăintegratădeăurgen ăşiă

asigurarea accesibilit iiălaă

asisten a medical  deăurgen ă

adecvat ăînămodăechitabil 

1.Promovarea prin mijloace de 

comunicare online şi offline a 

proiectelor şi indicatorilor în 

rândul popula iei.  

M
ar

ke
tin

g 

1.Ghid de 

evaluare a 

dezvolt riiă

fiziceăşiăst riiă

1. Încadrarea proiectelor şi a 

competen ei administra iei 

publice în limitele legislative. 

1.Creştereaăgraduluiădeă

informareăaăpopula ieiă

generaleăşiăidentificarea 

familiilorăşiăcopiilorăcuăriscă
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deăs n tateă

prinăsolu iiăe- 

s n tate; 

•Dezvoltarea 

infrastructurii 

în vederea 

reducerii 

inechit iiă

accesului la 

serviciile de 

s n tate; 

•ăInvestireaă

înăs n tateă

pe tot 

parcursul 

vie ii şi 

împuternicire

deăs n tateăaă

copiilorăşiă

tinerilor din 

unit ileădeă

înv mânt 

 

 

 

 

 

 

 

crescut 

S
up

or
t 

1.Aloca ie 

bugetar ăşi 

logistic . 

2.Crearea de 

structuri 

1.Creştereaăgraduluiădeăs n tateă

şi de siguran ăaăpopula iei 

municipiului Arad. 

 1.Dezvoltarea de mijloace de 

comunicare specifice 

obiectivelor. 
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aăcet enilor; 

•Consolidare

a sistemelor 

axate pe 

cet eni şi 

s n tateă

public ăşi 

preg tireaăşi 

supravegher

eaăst rii de 

s n tate / 

boal şi a 

urgen elor; 

protective 

destinate 

atingerii 

obiectivelor. 

 

In
te

g
ra

re
 

Eu
ro

pe
an

 

•Perfec ionar

ea 

management

-uluiăşiăaă In
te
rv
en

ie
  1.Transmitere

a aplica iei 

pentru 

includerea în 

 1. Înfiin area unui punct focal 

OMSălaănivelulăPrim rieiă

Municipiului Arad şi desemnarea 

unuiăreprezentantăalăprim rieiă

 1.Crearea de mijloace de 

comunicare, promovare a 

integr riiăEuropeneăaăAradului. 
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guvern riiă

participative 

pentrus n ta

te; 

•ăIncludereaă

municipiului 

Arad în 

re eaua 

european ă

deăă“Oraşe 

s n toase”; 

•ăColaborareă

cu 

autorit ile  

locale din 

Europa; 

re eaua 

european ă

"Oraşe 

s n toase",ă

faza VII în 

colaborare cu 

Biroul OMS 

Romania.    

2. Organizarea 
deămanifest riă
comune cu 
reprezentan ii 
tuturor 
sectoarelor 
pentru 
coordonarea 
strategiilor la 
nivel local cu 
impact asupra 

pentruăaceast ăactivitate.ăăăăăă 

 

 

2.Crearea unui centru 

municipal de coordonare a 

fondurilor,ăorganiza iilor,ă

agen iilor economici care sunt 

interesa i de integrarea 

European ăaăAradului. 
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•Consolidare

aăbun st riiă

popula ieiă

din regiunea 

european ; 

•Imbun t ir

eaăs n t ii 

pentruătoat ă

lumea şi 

reducerea 

inegalit ilor 

din domeniul 

s n t ii. 

s n t ii. 

M
ar

ke
tin

g 

1.Conştientizar

ea popula iei 

privind 

beneficiile 

aduse 

municipiului 

Arad de 

integrarea 

acestuia în 

re eaua de 

oraşe 

s n toase. 

 1. Anun area din timp a 
evenimentelor organizate şi a 
facilit ilor create. 

 

 1. Articole promo ionale 

privind integrarea  municipiului 

Arad în re eaua Oraşelor 

s n toase,ăîn cadrul unei 

educa ii / campanii pentru o 

via ăs n toas ăpentruăto iă

cet enii cu aten ieălaăgrupeleă

popula ionaleăreceptiveăşiădeă

riscă(copii,ăşcolari,ăstuden i,ă

b trâni, bolnavi). 

2.Promovarea în rândul 

popula iei a beneficiilor aduse 

municipiului Arad de 

integrarea acestuia în re eaua 
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de oraşeăs n toase,ăîn 

diferitele ei forme prin: afişe, 

fluturaşi, pliante, mass media. 

S
up

or
t 

 1.ăAlocațieă

bugetar   şiă

logistic ăpentruă

interven ieăşi 

marketing. 

 

 1.Crearea unei structuri de 

dezvoltareăşiăîntre inereăaă

facilit ilor pentru integrarea 

municipiului Arad în re eaua de 

Oraşeăs n toase. 

 1. Alocare bugetar ăăşiă
logistic  pentruăinterven ieăşi 
marketing. 
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VIII.5 Punerea în aplicare a planuluiă deă dezvoltareă aă s n t ţiiă
municipiului Arad 
 

Pornind de la analiza principalilor factori care influen eaz ăstareaădeăs n tateă

a locuitorilor municipiului Arad, principalele proiecte propuse prin care planul va fi 

pusăînăpractic  sunt: 

 

I. Proiecte privind modificarea stilului de viaţ  : 

PI.1Proiect pentru promovarea mişc riiăfizice; 

PI.2. Proiect privind o alimenta ieăs n toas ; 

PI.3. Proiect privind reducerea efectelor fumatului; 

 

II. Proiecte privind grupuri populaţionale vulnerabile sau la vârste 

extreme: 

PII.1. Proiect pentru sus inereaăs n t ii copiilor şi a tinerilor; 

PII.2. Proiect pentru sus inerea s n t ii vârstnicilor; 

PII.3. Proiect pentru sus inerea asisten ei medicale comunitare; 
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PII.4 Proiect pentru sus inerea asisten ei medicale,ă inclusivă asisten a 

medical ădeăurgen ăînămunicipiul Arad; 

PII 5  Proiect pentru protec ia persoanelor abuzate; 

 

III. Proiecte privindă integrareaă s n t ţii cu alte strategii 

comunitare: 

PIII.1 Proiectăpentruăunămediuăs n tos; 

PIII.2 Proiect privind urbanistica şiăs n tatea; 

PIII.3 Proiect privind transportul/circula ia şiăs n tatea; 

PIII.4 Proiect privind educa ia şi s n tatea; 

PIII.5 Proiect privind cultura şiăs n tatea; 

PIII.6 Proiect privind sectorul social şi s n tatea; 

PIII.7 Proiect privind implicarea agen ilor economici în sus inereaăs n t ii; 

PIII.8 Proiect privind informarea şiăcomunicareaăc treăcet eni; 

 

IV. Proiecte privind creştereaă vizibilit ţii municipiului 

Arad la   nivel European: 

PIV. 1 Proiect privind includerea municipiului Arad în re eaua european  de  

“Oraşeăs n toase”; 

PIV.2ăProiectădeăcolaborareăcuăautorit iiIe locale din Europa. 
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VIII. 6 Descrierea proiectelor 

 

PROIECTE  PRIORITARE TIP 
PROIECT 

PERIOADA 
DE 

IMPLEMENT
ARE 
[ANI] 

M SURI Riscuri 

PI. Proiecte privind modificarea 
stilului de viaţ   
PI.1 Proiect pentru promovarea 
mişc riiăfizice 

MS 10 1. Crearea a cel puţin 5 zone 
pietonale 

  

2. Amenajarea pistelor pentru 
biciclete pe toate arterele 
principale 

  

3. Amenajarea unor zone cu 
aparate de fitness şi a unor 
terenuri de baschet şi/tenis în 
parcurile existente şi în parcurile 
nou amenajate 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 

  4. Organizarea de competiţii 
sportive în sălile de sport 
existente 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 

  5.Organizarea de manifestări 
sportive (maraton, semimaraton, 
etc) 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 
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  6.Finanţarea de proiecte sportive 
destinate asociaţiilor sau 
cluburilor sportive din municipiul 
Arad 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 

  7.Organizarea anuală a Galei 
Sportului Arădean 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 

PI.2. Proiect privind o 
alimentaţieăs n toas  

MS 10 1.    Organizarea de pieţe volante 
în diferite zone ale oraşului 
pentru producătorii locali de 
legume şi fructe 

Participare redusă din 
partea populaţiei ţintă 

2.    Instalarea de surse de apă 
potabilă în instituţiile de 
învăţământ şi în intersecţiile din 
oraş 

  

3.    Organizarea de activităţi în 
“Săptămâna altfel” de promovare 
a alimentaţiei sănătoase în 
restaurantele partenere 

Participare redusă din 
partea populaţiei ţintă 

4.    Campanie de informare 
privind beneficiile alimentaţiei 
sănătoase în comparaţie cu 
mâncarea fast-food 

Participare redusă din 
partea populaţiei ţintă 

5.    Participarea medicilor şcolari 
la ore de „Educaţie pentru 
sănătate” şi prezentarea 
principiilor alimentaţiei sănătoase 

Implicare redusă din 
partea medicilor şcolari 

6.    Organizarea unor 
manifestări anuale cu ocazia 
„Zilei europene împotriva 
obezităţiii”(a III-a sâmbătă a lunii 

Participare redusă din 
partea populaţiei ţintă 
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mai) 

PI.3. Proiect privind reducerea 
efectelor fumatului 

IEC 10 1. Realizarea unei campanii de 
informare  a populaţiei 

Lipsa de interes din 
partea populaţiei 

2. Realizarea unui studiu 
postcampanie privind numărul 
persoanelor care cunosc 
prevederile Legii 349/2002 şi 
consecinţele nerespectării 
acestora, comparativ cu situaţia 
anterioară campaniei 
3. Urmărirea aplicării prevederilor 
Legii 349/2002 

PII.                Proiecte privind 
servicii pentru grupuri 
populaţionaleăvulnerabileăsauă
la vârste extreme 
PII.1. Proiect pentru susţinerea 
s n t ţii copiilor şi a tinerilor; 

MS 10 1.    Asigurarea cu personal 
specific medicinii şcolare 

Lipsa de interes a 
personalului medical de a 
lucra în sectorul medicinii 
şcolare 2.    Îmbunătăţirea pregătirii 

profesionale a personalului 
medical 
3.    Dotarea cabinetelor medicale 
de medicină generală şi 
stomatologice 
4.    Identificarea copiilor de 
vârstă preşcolară, şcolară şi 
liceală cu afecţiuni 
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cronice/comportamente de risc 

5. Informarea părinţilor şi 
îndrumarea acestora către 
servicii medicale specializate 

PII.2. Proiect pentru susţinerea 
s n t ţii vârstnicilor 

MS 10 1.    Evaluarea nevoilor seniorilor Lipsa de interes a 
seniorilor 

2.    Organizarea a câte unei 
activităţi/lună, specifice 
seniorilor/facilitatea participării 
seniorilor la cel putin o 
activitate/lună (bilete de teatru 
sau film subvenţionate, excursii, 
etc) 

PII.3. Proiect pentru susţinerea 
asistenţei medicale comunitare 

C 10 1.    Asigurarea cu personal 
specific medicinii comunitare 

Lipsa candidaţilori doritori 
să lucreze în medicina 
comunitară 2.    Cartografierea persoanelor 

aflate în situaţii de risc 

3.    Derulare de activităţi de 
prevenţie şi  monitorizare a stării 
de sănătate 
4.    Înfiinţarea a 3 centre 
medicale comunitare 

5. "Şcoala de voluntari" 

PII.4 Proiect pentru susţinerea 
asistenţei medicale inclusiv de 
urgenţ ăînămunicipiul Arad 

IF 10 1. Crearea unui număr de 4 
centre de permanenţă fixe sau 
mobile 

Lipsa de interes a 
medicilor de familie sau a 
specialiştilor 
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2. Construcţia sau reabilitarea 
unor clădiri/spatii în vederea 
înfiinţării a 3 ambulatorii în zone 
ale municipiuluiArad  neacoperite 
de servicii şi a modernizării 
ambulatoriului SCJU Arad 
3. Înfiinţarea sau extinderea unor 
facilităţi pentru servicii medicale 
şi/sau de recuperare şi/sau de 
recreere  

PII 5  Protecţia persoanelor 
abuzate 

IF 10 1. Crearea de cabinete medico-
sociale 

Lipsa de interes a 
medicilor de familie sau a 
specialiştilor 

PIII. Proiecte privind integrarea 
s n t ţii cu alte strategii 
comunitare: 
PIII. 1 Proiect pentru un mediu 
s n tos 

IF 10 1.    Cooperarea transversală între 
diversele instituţii publice 
(Consiliu Local, Departament de 
Sănătate, Direcţia de Sănătate 
Publică, Agenţia de Mediu) în 
vederea realizării unui mediu 
sigur şi sănătos 

Lipsa de angajament din 
partea reprezentanţilor 
industriei 

2.    Eliminarea surselor de 
poluare provenite de la 
mijloacele de transport în comun 
prin decongestionarea traficului, 
respectiv prin redirecţionarea în 
ariile periferice 
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3.    Amenajarea a cel putin 3 
spatii verzi în zone cu densitate 
mare a populaţiei 
4. Participarea la competiţia 
"Oraşul reciclării" 
5.    Instalarea unui sistem de 
monitorizare a nivelului 
poluanţilor 

PIII.2 Proiect privind 
urbanistica şiăs n tateaă 

IF 10 1.        Anveloparea blocurilor – 
reducerea pierderilor de căldură, 
scăderea costurilor de întreţinere 

Lipsa de interes a 
agenţilor economici sau a 
asociaţiilor de proprietari 

2.        Reţele de apă (în clădiri – 
calitatea apei la utilizatorul final, 
reducerea cheltuielilor prin 
achiziţionarea unor cantităţi 
reduse de apă îmbuteliată – 
impact ecologic)  
3.        Igienizarea subsolurilor 

PIII.3 Proiect privind 
transportul/circulaţia şi 
s n tatea 

IF 10 1.        Monitorizarea traficului: 
fonic, ITP, RAR 

Lipsa de interes a 
agenţilor economici 

2. Achiziţionarea mijloacelor de 
transport ecologice(electrice) 

3.Introducerea unui sistem de 
management al traficului 
(semafoare inteligente) 
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4. Modernizarea infrastructurii de 
circulaţie şi transport prin 
optimizarea circulaţiei în vederea 
fluidizării traficului urban, 
reducerea timpului de traversare 
a oraşului, creşterea gradului de 
siguranţă în trafic 

PIII.4 Proiect privind educaţia şi 
s n tatea 

IF 5 1.        Realizarea unui parteneriat 
cu Inspectoratul Şcolar Judeţean 
Arad 

Lipsa de interes a 
unităţilor de 
învăţământ/Inspectoratului 
Şcolar Judeţean 2.        Evaluarea condiţiilor de 

învăţământ (mobilier, lumina, 
acces) 
3.        Activităţi de dotare în funcţie 
de nevoi 

PIII.5 Proiect privind cultura şi 
s n tatea 

IF 10 Crearea de centre recreaţionale Lipsa de interes a 
populaţiei 

PIII.6 Proiect privind sectorul 
social şi s n tatea 

IF 10 Înfiinţarea unui complex socio-
medical 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 
Lipsa de implicare a 
actorilor locali 

PIII.7 Proiect privind implicarea 
agenţilor economici în 
susţinereaăs n t ţii 

IEC 10 1. Campanii derulate pe teme de 
sănătate cu sprijinul agenţilor 
economici 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 
Lipsa de implicare a 
actorilor locali 

2.Realizarea unor contracte de 
furnizare de produse aflate în 
surplus pentru centrele sociale 
sau persoane aflate în situaţii la 
risc 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 
Lipsa de implicare a 
actorilor locali 
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2. Susţinerea de pachete de 
sănătate pentru proprii angajaţi 

Nivel redus de participare 
din partea grupului ţintă 
Lipsa de implicare a 
actorilor locali 

PIII.8 Proiect privind informarea 
şi comunicareaăc treăcet ţeni 

IEC 10 1. Portal de informare 
administrativă a cetăţenilor- 
Realizarea unui sistem integrat, a 
unei platforme pentru 
programarea online din timp la 
diferite instituţii pentru a reduce 
cozile (informarea cetăţenilor, 
download-ul unor 
documente/acte necesare) 

Lipsa de interes a 
cetăţenilor 

2. Serviciu online pentru 
îmbunătăţirea accesului 
pacienţilor la îngrijrile de 
sănătate-call center, pentru 
orientarea acestora către cea 
mai apropiată soluţie în vederea 
remedierii problemelor semnalate 
de ei 

PIV.Proiecte privind creşterea 
vizibilit tii municipiului Arad la 
nivel european: 
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PIV. 1 Proiect privind 
includerea municipiului Arad în 
reţeauaăeuropean ădeăă“Oraşe 
s n toase” 

CA 10 1.Transmiterea 
aplicaţiei pentru 
includerea în reţeaua 
europeană "Oraşe 
sănătoase", faza VII în 
colaborare cu Biroul 
OMS România                 
2. Înfiinţarea unui punct 
focal OMS la nivelul 
Primăriei Municipiului 
Arad şi desemnarea 
unui reprezentant al 
primăriei pentru 
aceasta activitate             
3.Organizarea de 
manifestări comune cu 
reprezentanţii tuturor 
sectoarelor pentru 
coordonarea 
strategiilor la nivel local 
cu impact asupra 
sănătăţii 

Lipsa de interes a 
reprezentanţilor 
sectoarelor implicate în 
susţinerea sănătăţii 

PIV.2 Proiect de colaborare cu 
autorit ţile locale din Europa 

CA 10 1. Stabilirea de 
parteneriate cu oraşe 
din ţările Uniunii 
Europene                         
2. Vizite de lucru  
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VIII. 7 Schema logic  a proiectelor 
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VIII. 8 Surse de finanţare posibile 

 

1. POR – Axa 3 Sprijinireaă tranziţieiă c tre o economie cuă emisiiă sc zute de 

carbon 

3.1 Sprijinirea eficien ei energetice în cl dirile publice în special a celor care 

înregistreaz  consumuri energetice mari; 

Proiecte 

 Îmbun t irea izola iei termice; 

 Reabilitarea şi modernizareaă instala iilor pentru prepararea şi transportul 

agentului termic; 

 Implementarea sistemului de management energetic; 

 Utilizarea surselor regenerabile de energie; 

 Înlocuire iluminat flourescent şi incandescent cu corpuri de iluminat cu 

eficien ăenergetic ăridicat şi durat  mare de via ; 

 Strategiiăpentruăeficien  enerfetice (ex. Strategii de reducere CO2). 

Valoareămaxim ăeligibil  25mil.€/proiect. 
Cofinan are FEDR 85% din valoarea chetuielilor eligibile. 

 

2. POR – Axa 8 Dezvoltarea infrastructurii de s n tate şi sociale 

8.1 Investi ii în infrastructurile sanitare şi sociale 

 Construc ia, dotarea centrelor comunitare integrate socio-medical; 

 Dotarea infrastructurii ambulatorilor; 

 Dotarea infrastructuriiUnit ii de primiri urgente; 

Exemplu valoare de finanţare 

Valoareămaxim ăeligibil  17mil.€/proiect. 

Cofinan are FEDR 85% din valoarea chetuielilor eligibile. 

 

3. Surse de finanţare provenite din impozitele pe venit al agenţiilor economici. 

4. Surse de finanţare provenite din impozitele pe venit al salariaţilor agenţiilor 

economici. 

5. Surse de finanţare oferite şi deă alţi agenţi economici în afar  de cei 

menţionaţi. 
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6. Surse de finanţare oferite şi deăalţi angajaţi ai agenţilor economici în afar  de 

cei menţionaţi. 
7. Surse de finanţare provenite din impozitele pe venit a salariaţilor agenţiilor 

economici. 

Detalierea sumelor este prezentată în Anexa nr. 8. 
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VIII. 9 Încadrarea în timp (grafic Gantt) 

PROIECTE 
PRIORITARE M SURI 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

 
2023 

 
2024 

 
2025 

I. Proiecte privind modificarea stilului de viaţ   
  

PI.1 Proiect 
pentru 
promovarea 
mişc riiăfizice 

1. Crearea a cel puţin 5 zone 
pietonale+D5:N20+D5:N17   

                  
2. Amenajarea pistelor pentru 
biciclete pe toate arterele 
principale   

                  
3. Amenajarea unor zone cu 
aparate de fitness şi a unor 
terenuri de baschet şi/tenis în 
parcurile existente şi în 
parcurile nou amenajate 

  

                  
  4. Organizarea de competiţii 

sportive în salile de sport 
existente   
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  5.Organizarea de manifestări 
sportive (maraton, 
semimaraton, etc)   

                  
  6.Finanţarea de proiecte 

sportive destinate asociaţiilor 
sau cluburilor sportive din 
municipiul Arad   

                  
  7.Organizarea anuală a Galei 

Sportului Arădean 
  

                  
PI.2. Proiect 
privind o 
alimentaţie 
s n toas  

1.    Organizarea de pieţe 
volante în diferite zone a  
oraşului pentru producătorii 
locali de legume şi fructe 

  

                  
2.    Instalarea de surse de apă 
potabilă în instituţiile de 
învăţământ ş iîn intersecţiile din 
oraş 

  

                  
3.    Organizarea de activităţi în 
“Săptămâna altfel” de 
promovare a alimentaţiei 
sănătoase în restaurantele 
partenere 

  

                  



 

196 

 

4.    Campanie de informare 
privind beneficiile alimentaţiei 
sănătoase în comparaţie cu 
mâncarea fast-food 

  

                  
5.    Participarea medicilor 
şcolari la ore de „Educaţie 
pentru sănătate” şi prezentarea 
principiilor alimentaţiei 
sănătoase 

  

                  
6.    Organizarea unor 
manifestări anuale cu ocazia 
„Zilei europene împotriva 
obezităţii”(a III-a sâmbăta a 
lunii mai) 

  

                  
PI.3. Proiect 
privind 
reducerea 
efectelor 
fumatului 

1. Realizarea unei campanii de 
informare  a populaţiei   

                  
2. Realizarea unui studiu post-
campanie privind numărul 
persoanelor care cunosc 
prevederile Legii 349/2002 şi 
consecinţele nerespectării 
acestor,a comparativ cu situaţia 
anterioară a campaniei 

  

                  
3. Urmarirea aplicarii 
prevederilor Legii nr. 349/2002   

                  
II.                Proiecte privind serviciiăpentruăgrupuriăpopulaţionaleăvulnerabileăsauălaăvârste extreme  
  
PII.1. Proiect 
pentru 

1.    Asigurarea cu personal 
specific medicinii şcolare   
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susţinerea 
s n t ţii 
copiilor şi a 
tinerilor; 

2.    Îmbunătăţirea pregătirii 
profesionale a personalului 
medical 

  
                  

3.    Dotarea cabinetelor 
medicale de medicină generală 
şi stomatologică 

  
                  

4.    Identificarea copiilor de 
vârstă preşcolară, şcolară şi 
liceală cu afecţiuni cronice 

  
                  

5. Informarea părinţilor şi 
îndrumarea acestora către 
servicii medicale specializate 

  
                  

PII.2. Proiect 
pentru 
susţinerea 
s n t ţii 
vârstnicilor 

1.    Evaluarea nevoilor seniorilor                     
2.    Organizarea a câte unei 
activităţi/lună, specifice 
seniorilor/facilitatea participarii 
seniorilor la cel putin o 
activitate/luna (bilete de teatru 
sau film subvenţionate, 
excursii, etc) 

  

                  
PII.3. Proiect 
pentru 
susţinerea 
asistenţei 
medicale 
comunitare 

1.    Asigurarea cu personal 
specific medicinii comunitare   

                  
2.    Cartografierea persoanelor 
aflate în situaţii de risc   

                  
3.    Derulare de activităţi de 
prevenţie şi  monitorizare a 
stării de sănătate 

  
                  

4.    Înfiinţarea a 3 centre 
medicale comunitare 
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5. "Şcoala de voluntari" 
  

                  
PII.4 Proiect 
pentru 
susţinerea 
asistenţei 
medicale 
inclusiv de 
urgenţ ăînă
municipiul Arad 

1. Crearea unui număr de 4 
centre de permanenţă fixe sau 
mobile 

  
                  

2. Construcţia sau reabilitarea 
unor clădiri/spatii în vederea 
înfiinţării a 3 ambulatorii în zone 
ale municipiului Arad 
neacoperite de servicii şi a 
modernizarii ambulatoriului 
SCJU Arad 

  

                  
3. Înfiinţarea sau extinderea 
unor facilitati pentru servicii 
medicale şi/sau de recuperare 
şi/sau de recreere  

  

                  
PII 5  Protecţia 
persoanelor 
abuzate 

1. Crearea de cabinete medico-
sociale   

                  
PIII. Proiecte privindăintegrareaăs n t ţii cu alte strategii comunitare: 

PIII. 1 Proiect 
pentru un 
mediuăs n tos 

1.    Cooperarea transversală 
între diversele instituţii publice 
(Consiliu Local, Departament 
de Sănătate, Direcţia de 
Sănătate Publică, Agenţia de 
Mediu) în vederea realizării 
unui mediu sigur şi sănătos 
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2.    Eliminarea surselor de 
poluare provenite de la 
mijloacele de transport în 
comun prin decongestionarea 
traficului, respectiv prin 
redirecţionarea în ariile 
periferice 

  

                  
3.    Amenajarea a cel putin 3 
spaţii verzi în zonele cu 
densitate mare a populaţiei 

  
                  

4. Participarea la competiţia 
"Oraşul reciclării"   

                  
5.    Instalarea unui sistem de 
monitorizare a nivelului 
poluanţilor 

  
                  

PIII.2 Proiect 
privind 
urbanistica şi 
s n tateaă 

1.        Anveloparea blocuri – 
reducerea pierderilor de 
căldură, scăderea costurilor de 
întreţinere 

  

                  
2.        Reţele de apă (în clădiri – 
calitatea apei la utilizatorul final, 
reducerea cheltuielilor prin 
achiziţionarea unor cantităti 
reduse de apă îmbuteliata – 
impact ecologic)  

  

                  
3.        Igienizarea subsolurilor                     

PIII.3 Proiect 
privind 

1.        Monitorizarea traficului: 
fonic, ITP, RAR   
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transportul/circ
ulaţia şi 
s n tatea 

2. Achiziţionarea de mijloace de 
transport ecologice(electrice)   

                  
3.Introducerea unui sistem de 
management al traficului 
(semafoare inteligente) 

  
                  

4. Modernizarea infrastructurii 
de circulaţie şi transport prin 
optimizarea circulaţiei în 
vederea fluidizării traficului 
urban, reducerea timpului de 
traversare a oraşului, creşterea 
gradului de siguranţă în trafic 

  

                  
PIII.4 Proiect 
privind 
educaţia şi 
s n tatea 

1.        Realizarea unui parteneriat 
cu Inspectoratul Şcolar 
Judetean Arad 

  
                  

2.        Evaluarea condiţiilor de 
învăţământ (mobilier, lumină, 
acces) 

  
                  

3.        Activităţi de dotare în 
funcţie de nevoi 

  
                  

PIII.5 Proiect 
privind cultura 
şi s n tatea 

Crearea de centre recreaţionale 
  

                  
PIII.6 Proiect 
privind sectorul 
social şi 
s n tatea 

Înfiinţarea unui complex socio-
medicl 

  

                  
PIII.7 Proiect 
privind 
implicarea 

1. Campanii derulate pe teme 
de sănătate cu sprijinul 
agenţilor economici 
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agenţilor 
economici în 
susţinerea 
s n t ţii 

2.Realizarea unor contracte de 
furnizare de produse aflate în 
surplus pentru centrele sociale 
sau persoane aflate în situaţii 
de risc 

  

                  
2. Susţinerea de pachete de 
sănătate pentru proprii angajaţi   

                  
PIII.8 Proiect 
privind 
informarea şi 
comunicarea 
c treăcet ţeni 

1. Portal de informare 
administrativă a cetăţenilor- 
Realizarea unui sistem integrat, 
a unei platforme pentru 
programarea online din timp la 
diferite instituţii pentru a reduce 
cozile (informarea cetăţenilor, 
download-ul unor 
documente/acte necesare) 

  

                  
2. Serviciu online pentru 
îmbunătăţirea accesului 
pacienţilor la îngrijrile de 
sănătate-call center pentru 
orientarea acestora către cea 
mai apropiată soluţie de 
remediere a problemelor 
semnalate de ei 

  

                  
IV. Proiecte privind creşterea vizibilit ţii municipiului Arad la nivel european:  
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PIV. 1 Proiect 
privind 
includerea 
municipiului 
Arad în reţeaua 
european ădeăă
“Oraşe 
s n toase” 

1.Transmiterea aplicaţiei pentru 
includerea înreţeaua 
europeană "Oraşe sănătoase", 
faza VII în colaborare cu Biroul 
OMS România                               
2. Înfiinţarea unui punct focal 
OMS la nivelul Primăriei 
Municipiului Arad şi 
desemnarea unui reprezentant 
al primăriei pentru această 
activitate                                        
3.Organizarea de manifestari 
comune cu reprezentanţii 
tuturor sectoarelor pentru 
coordonarea strategiilor la nivel 
local cu impact asupra sănătăţii 

  

                  
PIV.2 Proiect de 
colaborare cu 
autorit ţile 
locale din 
Europa 

1. Stabilirea de parteneriate cu 
oraşe din ţările Uniunii 
Europene                                       
2. Vizite de lucru  
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IX.  Monitorizarea şi evaluareaăimplement riiăplanului de dezvoltare 

aăs n t ţii la nivelul municipiului Arad 

 

Se va defini setul final de indicatori viza i în actualul plan de dezvoltare a 

s n t ii,ăcuprinzând,ădarăf r ăaăseălimita la: 

• indicatori demografici, socio-economici şi de mediu; 

• indicatoriă aiă st riiă deă s n tate,ă factoriă epidemiologiciă

(inciden /prevalen ,ă morbiditate,ă mortalitate,ă al iă factoriă precumă

stadializarea la diagnostic); 

• indicatoriăaiăutiliz riiăserviciilorăpe patologii; 

• factori lega iădeăofert  şiăpracticileăînădomeniulăserviciilorădeăs n tate:ă

progresul tehnicilor în domeniul medical, evolu ia modului de preluare 

aăcazurilor,ădinamicaădemografic ăaăcadrelor medicale; 

 Seă areă înă vedereă elaborareaă uneiă metodologiiă deă urm rireă aă progresuluiă

implement riiă planuluiă deă dezvoltareă aă s n t ii,ă astfelă încâtă s ă seă poat ă decideă

continuarea, corectarea, modificarea acesteia. 

 Metodologia ce se va implementa la nivelul Structurii Specializate pe 

S n tateălaănivelulăConsiliuluiăLocalăAradăvaăpermiteăoăurm rireăobiectiv ăaăactivit ii 

de implementare şi rezultatele acesteia. 

 Planificareaănevoilorădeăserviciiădeăs n tateăseăfaceăutilizândăindicatoriiădefini i 

anterior,ăconformăschemeiădeăplanificareăaănevoilorădes n tate. 
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Obiectivele monitoriz riiăşiăaăevalu riiăimplement riiăplanului de dezvoltare a 

s n t ţiiăînămunicipiul Arad 
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Fig. 30 Indicatoriiăfolosiţiăînăprocesulădeămonitorizareăşiăajustareăstrategic 
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Tabel nr. 20 Indicatoriăutilizaţi pentru monitorizarea şi evaluarea planuluiădeădezvoltareăaăs n t ţiiăînămunicipiul Arad 

PROIECTE 
PRIORITARE 

M SURI 

INDICATORI 
Data de început 

a proiectului/ 
activit ţii 

Dataădeăsfârşităaă
proiectului/ 
activit ţii 

Indicatori de proces Indicatori de 
rezultat 

Impact la nivelul 
grupurilorăţint    

I. Proiecte privind 
modificarea stilului 
de viaţ   
PI.1. Proiect pentru 
promovarea mişc riiă
fizice 

1. Crearea a cel puţin 5 
zone pietonale 

Cel putin 5 zone pietonale 
create 

Cel putin  50 de 
pietoni/orăîn 
medie 

Creşterea 
ponderii 
persoanelor cu 
activitate fizică 
moderată 

2016 2017 

2.Amenajarea pistelor 
pentru biciclete pe toate 
arterele principale 

Cel putin 20 piste pentru 
biciclete amenajate 

Cel putin 10 
biciclişti/orăîn 
medie pe o pista 

2016 2018 

3.Amenajarea unor zone 
cu aparate de fitness şi a 
unor terenuri de baschet 
şi/tenis în parcurile 
existente şi în parcurile 
nou amenajate 

Cel puţin 2 zone pentru aparate 
de fitness amenajate, 1 teren 
de tenis/baschet amenjat în 
fiecare parc al municipiului Arad  
(existente şi nou amenajate) 

Utilizare cel 
putin 50% din 
timp 

2016 2018 

  4.Organizarea de 
competiţii sportive în salile 
de sport existente 

Cel puţin 2 competiţii sportive 
pe lună organizate 

Cel putin 100 de 
elevi participanţi 
la fiecare 
competiţie 
sportivă 

Creşterea cu cel 
putin 50% a 
numărului 
participanţilor la 
competiţii la 

2016 2025 
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  5.Organizarea de 
manifestări sportive 
(maraton, semimaraton, 
etc) 

Cel puţin 1 manifestare 
sportivă/an organizată 

Cel putin 200 de 
participanţi la 
fiecare 
manifestare 
sportivă 

sfârşitul perioadei 
de implementare 
a planului de 
dezvoltare a 
sănătăţii 
municipiului Arad  
faţă de începutul 
ei 

  6.Finanţarea de proiecte 
sportive destinate 
asociaţiilor sau cluburilor 
sportive din municipiul 
Arad 

Cel putin 10 proiecte 
finanţate/an 

Cel putin 2000 
de participanţi la 
acţiunile 
organizate de 
către asociaţiile 
şi cluburile 
sportive 

  7.Organizarea anuală a 
Galei Sportului Arădean 

1 gală a sportului organizată pe 
an 

Cel putin 100 de 
participanţi 

PI.2. Proiect privind 
o alimentaţie 
s n toas  

1.   Organizarea de pieţe 
volante în diferite zone ale 
oraşului pentru 
producătorii locali de 
legume şi fructe 

Cel putin 10 pieţe volante 
organizate 

Crestere cu 
10%/an a 
numărului 
persoanelor care 
cumpără fructe 
şi legume 

Cel putin 70% din 
populaţie va 
cunoaşte 
beneficiile 
alimentaţiei 
raţionale. Cel 
putin 30% din 
populaţie va avea 
o alimentaţie 
sănătoasă 

2016 2025 

2.   Instalarea de surse de 
apa potabilăîn instituţiile de 
învăţământ şi în 
intersectiile din oraş 

100% din unitătile de 
învăţământ au surse de apă 
potabilă instalate 

Cel putin 50% 
din elevi nu mai 
cumpără sucuri 
îmbuteliate 

2016 2018 

3.   Organizarea de 
activităţi în “Săptămâna 
altfel” de promovare a 
alimentaţiei sănătoase în 
restaurantelepartenere 

Cel putin 10 activităţi organizate 
cu elevii din gimnaziu 
organizate în  "Săptămâna 
altfel"/an 

Cel putin 300 
elevi 
participanţi/an 

2016 2025 
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4.   Campanie de 
informare privind 
beneficiile alimentaţiei 
sănătoase în comparaţie 
cu mâncarea fast-food 

1 campanie organizată/3 ani Cel putin 70% 
din persoane 
intervievate 
post-campanie 
vor cunoaşte 
beneficiile 
alimentaţiei 
sănătoase 

2016 2025 

5.   Participarea medicilor 
şcolari la ore de „Educaţie 
pentru sănătate” şi 
prezentarea principiilor 
alimentaţiei sănătoase 

100% din clase vor fi avut cel 
putin o oră/an privind 
alimentaţia sănătoasă 

Cel putin 90% 
din elevii de 
gimnaziu şi liceu 
din municipiul 
Arad vor fi 
informaţi cu 
privire la 
efectele 
dăunătoare ale 
consumului 
excesiv de sare, 
grăsimi, dulciuri, 
etc. 

2016 2025 

6.   Organizarea unor 
manifestări anuale cu 
ocazia „Zilei europene 
împotriva obezităţii”(a III-a 
sâmbătă a lunii mai) 

1 cross/an organizat cu ocazia 
acestei zile 

Cel putin 100 
persoane 
participante la 
cross 

2016 2025 

PI.3. Proiect privind 
reducerea efectelor 
fumatului 

1. Realizarea unei 
campanii de informare  a 
populaţiei 

1 campanie realizată/an Cel putin 50% 
din grupul ţintă 
participant la 
activităţile 
campaniei 

90% din populaţia 
nefumătoare îşi 
va cunoaşte 
drepturile de a nu 
fi expusă fumului 

2016 2018 
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2. Realizarea unui studiu 
post-campanie privind 
numărul persoanelor care 
cunosc prevederile Legii 
349/2002 şi consecinţele 
nerespectării acestora 
comparativ cu situţia 
anterioară campaniei 

1 studiu realizat post-campanie Creşterea cu cel 
putin 50% a 
nivelului de 
informare privind 
fumatul după 
derularea 
campaniilor 

de ţigară, 90% 
din populaţia de 
fumători va 
cunoaşte 
prevederile legale 
legate de fumat 

2017 2019 

3. Urmărirea aplicării 
prevederilor Legii 
349/2002 

Cel putin 10 controale 
efectuate/lună 

Creşterea cu 
10% pe an a 
spaţiilor care 
respectă 
cerinţele legale 

2016 2025 

II. Proiecte privind 
servicii pentru 
grupuri 
populaţionaleă
vulnerabile sau la 
vârste extreme 
PII.1. Proiect pentru 
susţinereaăs n t ţii 
copiilor şi tinerilor; 

1.   Asigurarea cu personal 
specific medicinii şcolare 

Proceduri de 
angajare/contractare derulate 

Asigurarea cu 
personal 
corespunzător 
normării 

100% din copiii 
care necesită 
servicii medicale 
sunt trataţi la 
nivelul cabinetului 
medical şcolar 

2016 2025 

2.   Îmbunătăţirea pregătirii 
profesionale a personalului 
medical 

Cel putin un curs/angajat/an 
organizat 

90% din 
personalul 
existent 
participant la 
cursuri  
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3.    Dotarea cabinetelor 
medicale de medicină 
generală şi stomatologică 

Dotarea corespunzătoare a 
tuturor cabinetelor şcolare 

Capacitate 
corespunzătoare 
de 
asistenţămedical
ă şi tratament  a 
cabinetelor 
şcolare 

4.   Identificarea copiilor de 
vârstă preşcolară, şcolară 
şi liceală cu afecţiuni 
cronice 

Bilanţ anual al stării de sănătate 
a copiilor efectuat pentru 100% 
din copii 

Evidenţa copiilor 
cu afecţiuni 
cronice realizată 

Cel putin 90% din 
copii identificati 
cu afecţiuni 
cronice urmeaza 
indicaţia medicală 
corespunzătoare 

5. Informarea părinţilor şi 
îndrumarea acestora către 
serviciile medicale 
specializate 

100% părinţi informaţi despre 
afectiunile cronice ale copiilor 

Cel putin 90% 
dintre copii 
identificaţi cu 
afecţiuni cronice 
sunt consultaţi 
de medici 
specialişti 

PII.2. Proiect pentru 
susţinereaăs n t ţii 
vârstnicilor 

1.    Evaluarea nevoilor 
seniorilor 

Evaluarea nevoilor realizate   Scăderea 
sedentarismului, 
impact pozitiv 
asupra funcţiei 
cardiace, impact 
psihologic pozitiv 

2016 2016 

2.   Organizarea a câte unei 
activităţi/lună, specifice 
seniorilor/facilitatea 
participării seniorilor la cel 
puţin o activitate/lună 
(bilete de teatru sau film 
subvenţionate, excursii, 
etc) 

O activitate/lună organizată  Creşterea cu 
30% a 
procentului de 
seniori care 
participă la 
activităţiileorgani
zate de Consiliul 
Local 

2016 2025 
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PII.3. Proiect pentru 
susţinerea asistenţei 
medicale comunitare 

1.   Asigurarea cu personal 
specific medicinii 
comunitare 

Număr de asistenţi comunitari 
angajaţi/colaboratori 

  Situaţii de risc 
identificate şi 
rezolvate 
corespunzător 
(focare de 
tuberculoză, 
hepatite virale, 
gravide 
nemonitorizate pe 
parcursul sarcinii, 
etc.) 

2016 2020 

2.   Cartografierea 
persoanelor aflate în 
situaţii de risc 

Cartografiere realizată Număr de 
persoane din 
grupuri de risc 
luate în evidenţă 

2016 2017 

3.    Derulare de activităţi de 
prevenţie şi  monitorizare a 
stării de sănătate 

Servicii medicale şi sociale 
furnizate 

Persoanele 
afectate sunt 
asistate medical 
şi social 

2016 2025 

4.    Înfiinţarea a 3 centre 
medicale comunitare 

Centre medicale comunitare 
înfiinţate şi  funcţionale 

Cel putin 50% 
din persoanele 
identificate 
acceseaza 
serviciile 
centrelor 

    

5. "Şcoala de voluntari" 

Cadru creat pentru dezvoltarea 
unei reţele de voluntari pe raza 
municipiului Arad 

Cel putin 40 de 
voluntari activi 
care doresc să se 
implice în activităţi 
de scurtă sau de 
lungă durată 

2016 2020 

PII.4 Proiect pentru 
susţinerea asistenţei 
medicale inclusiv de 
urgenţ ăînămunicipiul 
Arad 

1. Crearea unui număr de 
4 centre de permanenţă 
fixe sau mobile 

1 centru de permanenţă înfiinţat 
la fiecare 2 ani 

Creşterea cu 
50% a numărului 
de urgenţe 
rezolvate în 
centrele de 
permanenţă 

Creşterea 
accesabilităţii şi 
calităţii serviciilor 
medicale de 
urgenţă 
comunitară 

2016 2020 
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2.Construcţia sau 
reabilitarea unor 
clădiri/spaţii în vederea 
înfiinţării a 3 ambulatorii în 
zone ale municipiului Arad 
neacoperite de servicii şi a 
modernizarii ambulatoriului 
SCJU Arad 

3 ambulatorii funcţionale în 5  
ani 

Creşterea cu 
30% a serviciilor 
medicale 
ambulatorii în 10 
ani 

Creşterea 
accesabilităţii şi 
calităţii serviciilor 
medicale 
ambulatorii 

2018 2022 

3. Înfiinţarea sau 
extinderea unor facilităţi 
pentru servicii medicale 
şi/sau de recuperare şi/sau 
de recreere  

1 maternitate înfiinţată, 1 spital 
de oncologie înfiinţat, secţia ATI 
a SCJU Arad modernizată, 
facilităţi de recuperare înfiinţate 

Creşterea cu 
30% a serviciilor 
medicale de 
obstetrică, 
oncologieşi de 
recuperare 
furnizate în 
municipiul Arad 

Creşterea 
satisfacţiei 
pacienţilor 
referitor la aceste 
servicii 

2016 2025 

PII 5  Protecţia 
persoanelor abuzate 

1. Crearea de cabinete 
medico-sociale 

3 cabinete medico-sociale 
înfiinţate 

Cel putin 100 de 
persoane 
asistate/an 

Persoanele 
abuzate vor 
beneficia de 
servicii medicale 
şi de protecţie 
socială 

2016 2025 

PIII. Proiecte privind 
integrarea s n t ţii 
cu alte strategii 
comunitare: 
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PIII. 1 Proiect pentru 
un mediuăs n tos 

1.   Cooperarea 
transversală între diversele 
instituţii publice (Consiliu 
Local, Departament de 
Sănătate, Direcţia de 
Sănătate Publică, Agenţia 
de Mediu) în vederea 
realizării unui mediu sigur 
şi sănătos 

Parteneriat realizat Toţi partenerii 
implicaţi 

Scăderea cu 30% 
a nivelului poluării 
industriale  

2016 2025 

2.   Eliminarea surselor de 
poluare provenite de la 
mijloacele de transport în 
comun prin 
decongestionarea 
traficului, respectiv prin 
redirecţionarea în ariile 
periferice 

Măsuri de redirecţionare 
aprobate 

Trafic 
decongestionat 

2016 2018 

3.   Amenajarea a cel putin 
3 spaţii verzi în zonele cu 
densitate mare a populaţiei 

3 spaţii verzi amenajate Creşterea 
nivelului 
oxigenării în 
zonele cu spaţii 
verzi 

2017 2020 

4. Participarea la 
competiţia "Oraşul 
reciclării" 

Municipiul Arad înscris în 
competiţie 

Condiţii 
îndeplinite 
conform cu 
proiectul 
menţionat 

2016 2025 

5.    Instalarea unui sistem 
de monitorizare a nivelului 
poluanţilor 

Sistem de monitorizare instalat Rapoarte privind 
nivelul 
poluanţilor 
analizate 

2017 2018 
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PIII.2 Proiect privind 
urbanistica şi 
s n tateaă 

1.        Anveloparea blocurlori 
– reducerea pierderilor de 
căldură, scăderea 
costurilor de întreţinere 

Numărul de blocuri anvelopate Scăderea 
costurilor cu 
căldura cu 
30%/an faţă de 
anul anterior 
anvelopării 

Scăderea 
numărului de 
îmbolnăviri 
datorate frigului, 
sau igienei 
precare 

2016 2025 

2.        Reţele de apă (în 
clădiri – calitatea apei la 
utilizatorul final, reducerea 
cheltuielilor prin 
achizitionarea unor 
cantităţi reduse de apă 
îmbuteliată – impact 
ecologic)  

Număr de reţele de apa 
reabilitate 

 Scăderea 
costurilor cu apa 
îmbuteliatăşi a 
costurilor de 
întreţinere cu 
50% la 5 ani de 
la reabilitarea 
reţelei de apă 

2016 2025 

3.        Igienizarea 
subsolurilor 

Număr de subsoluri igienizate   2016 2025 

PIII.3 Proiect privind 
transportul/circulaţia 
şiăs n tatea 

1.       Monitorizarea 
traficului: fonic, ITP, RAR 

Număr de zone monitorizate Scăderea 
numărului de 
zone care nu 
respectă 
normele de trafic 
cu 5%/an 

Scăderea 
îmbolnăvirilor 
datorate poluării, 
stresului, 
accidentelor 
rutiere  

2016 2025 

2. Achizitionarea 
mijloacelor de transport 
ecologic(electrice) 

Mijloace de transort 
achiziţionate 

Trafic fluidizat 2017 2020 

3. Introducerea unui sistem 
de management al 
traficului (semafoare 
inteligente) 

Sistem de management al 
traficului instalat 

2017 2020 
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4.Modernizarea 
infrastructurii de circulaţie 
şi transport prin 
optimizarea circulaţiei în 
vederea fluidizării traficului 
urban, reducerea timpului 
de traversare a oraşului, 
creşterea gradului de 
siguranţă în trafic 

Infrastructură de circulaţie 
modernizată 

2018 2025 

PIII.4 Proiect privind 
educaţia şiăs n tatea 

1.       Realizarea unui 
parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar 
Judetean Arad 

Parteneriat realizat Toţi partenerii 
implicaţi 

100% din copii de 
vârstă şcolară vor 
avea condiţii de 
învăţământ 
propice 
dezvoltarii fizice 
şi psihice 
armonioase 

2016 2016 

2.       Evaluarea condiţiilor 
de învăţământ (mobilier, 
lumină, acces) 

Nevoi de dotare identificate Necesar de 
achizitionat 
realizat 

2016 2016 

3.        Activităţi de dotare în 
funcţie de nevoi 

Achiziţii finalizate Dotarea 
corespunzătoare 
a tuturor 
unităţilor şcolare 

2017 2018 

PIII.5 Proiect privind 
cultura şi s n tatea 

Crearea de centre 
recreaţionale 

Cel putin 4 centre recreaţionale 
create 

Cel putin 100 de 
activităţi/an 
realizate, parte 
dintre ele în 
legătură cu 
sănătatea 
(psihoterapie 
prin dans, 
pictură, etc.) 

Petrecerea 
timpului liber în 
mod organizat cu 
scăderea riscului 
de vagabondaj, 
consum de 
droguri, etc. 

2016 2025 
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PIII.6 Proiect privind 
sectorul social şi 
s n tatea 

Înfiinţarea unui complex 
socio-medical 

Complex socio-medical creat 1000 de 
persoane/ 
lunar  cu diferite 
diagnostice în 
diferite domenii 
medicale şi 
venituri mici, 
somaj, situaţie 
medicală şi 
socială de 
vulnerabilitate 

Vor beneficia de 
asistenţa socio-
medicală adulţii 
marginalizaţi 
social, 
persoanele cu 
situaţie socială 
dificilă, cu venituri 
mici sau fără 
venituri, cu vârsta 
de peste 18 ani, 
neinstituţionalizat
e, bătrâni, 
şomeri, adulţi fără 
venituri, cu 
venituri mici la 
nivelul venitului 
mimim garantat, 
cu o situaţie 
familială dificilă şi 
având o situaţie 
medicală care 
necesită o 
intervenţie 
recuperatorie de 
specialitate 

2016 2025 

PIII.7 Proiect privind 
implicarea agenţilor 
economici în 
susţinereaăs n t ţii 

1. Campanii derulate pe 
teme de sănătate cu 
sprijinul agenţiilor 
economici 

1 campanie/an pe o temă 
specifică desfăşuratăîn 
sănătate  

Cel putin 50% 
din grupul ţintă 
participant la 
activităţile 
campaniei 

Creşterea cu cel 
putin 50% a 
nivelului de 
informare în 
sănătate după 10 

2016 2025 
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ani de 
implementare 

2.Realizarea unor 
contracte de furnizare de 
produse aflate în surplus 
pentru centrele sociale sau 
persoane aflate în situaţii 
de risc 

Contracte realizate Asigurarea unui 
nivel de 
alimentaţie 
conform cu 
nevoile pentru 
centrele sociale 
sau persoane 
aflate la risc 

Scăderea riscului 
de 
decompensare 
înafecţiuni 
specifice 

2016 2025 

2. Susţinerea de pachete 
de sănătate pentru proprii 
angajaţi 

Pachete de sănătate 
implementate  

Asigurarea unei 
monitorizări 
corespunzătoare 
a sănătăţii 
pentru angajaţii 
agenţilor 
economici 

2016 2025 

PIII.8 Proiect privind 
informarea şi 
comunicareaăc treă
cet ţeni 

1. Portal de informare 
administrativă a cetăţenilor 
- Realizarea unui sistem 
integrat, a unei platforme 
pentru programarea online 
din timp la diferite instituţii 
pentru a reduce cozile 
(informarea cetăţenilor, , 
download-ul unor 
documente/acte necesare) 

Portal realizat                                
Număr de instituţii 
interconectate la portal                  
Număr de documente 
downloadabile disponibile pe 
portal                                             
Număr de actualizări ale 
portalului 

Cel putin 1500 
de accesări pe 
semestru                
Cel putin 1500 
de progamări 
realizate prin 
portal în primul 
an                          

Creşterea cu 
50% a satisfacţiei 
cetăţenilor dupa 
10 ani de 
utilizare. 
Scăderea cu cel 
putin 30% a 
timpului mediu de 
aşteptare la cozi 
pentru chestiuni 
administrative pe 

2016 2025 
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an 

2. Serviciu online pentru 
îmbunătăţirea accesului 
pacienţilor la îngrijrile de 
sănătate-call center pentru 
orientarea acestora către 
cea mai apropiată soluţie 
de remediere a 
problemelor semnalate de 
ei 

Parteneriate încheiate între 
instituţiile parte la call center          
Call centerul realizat 

Scăderea 
timpului de 
aşteptare cu 
minim 20% în 
cazul urgenţelor     
Reducerea 
solicitărilor 
nejustificate 
pentru 
ambulanţă cu 
minim 20%             
Scăderea 
timpului pierdut  
de pacienţi pe 
drumul dintre 
două instituţii de 
sănătate 

Îmbunătăţirea 
accesului 
cetăţenilor la 
serviciile de 
sănătate 

2016 2025 

IV.Proiecte privind 
creşterea vizibilit ţii 
municipiului Arad la 
nivel european: 
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PIV. 1 Proiect privind 
includerea 
municipiului Arad în 
reţeauaăeuropean ă
deăă“Oraşe 
s n toase” 

1.Transmiterea aplicaţiei 
pentru includerea în 
reteaua europeană "Oraşe 
sănătoase", faza VII în 
colaborare cu Biroul OMS 
Romania                                
2. Înfiinţarea unui punct 
focal OMS la nivelul 
Primăriei Municipiului Arad 
şi desemnarea unui 
reprezentant al primăriei 
pentru această activitate        
3.Organizarea de 
manifestări comune cu 
reprezentanţii tuturor 
sectoarelor pentru 
coordonarea strategiilor la 
nivel local cu impact 
asupra sănătăţii 

1. Aplicaţia admisă                
 2. Punct focal înfiinţat                       
3. Cel putin 3 manifestări 
organizate pe an 

Strategii locale 
agreate şi 
implementate cu 
participarea 
tuturor 
reprezentanţilor 
implicaţi 

Implicarea tuturor 
reprezentanţilor 
sectoarelor cu 
impact asupra 
sănătăţiiîn 
strategiile locale 

2018 2025 

PIV.2 Proiect de 
colaborare cu 
autorit ţile locale din 
Europa 

1. Stabilirea de 
parteneriate cu oraşe din 
ţările Uniunii Europene          
2. Vizite de lucru  

Cel putin 1 parteneriat stabilit            
Cel putin 2 vizite pe an 

Capacitate 
administrativă 
dezvoltată 

Soluţionare mai 
rapidă a 
problemelor 
municipiului Arad 
sau ale 
cetăţenilor 

2017 2025 
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Anexaă nr.ă 1ă Planulă Multianuală Integrată deă Promovareă aă S n t ţiiă şiă Educaţieă
pentruăS n tate  

http://www.ms.ro/upload/plan-integrat-tipar_mic-ultima-versiune.pdf   . 

Anexa nr. 2 Cadrul legislativ de exercitare a atribuţiilor Consiliului local în 

domeniulăs n t ţii 
Cadrul legislativ prin care autorit iloră administra iei publice locale le-au fost 

transferateăuneleăcompeten eăîn domeniul sanitar este reprezentat de: 

▪ Legea nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă

complet rileăulterioare; 

▪ Legea-cadruăaădescentraliz rii nr. 195/2006; 

▪ Legeaăadministra ieiăpubliceă locale nr. 215/2001, republic t ,ăcuămodific rileă

şiăcomplet rileăulterioare; 

▪ Legea nr. 273/2006 privindă finan eleă publiceă locale,ă cuă modific rileă şiă

complet rileăulterioare; 

▪ Legeanr. 263/2004privindăasigurareaăcontinuit iiăasisten eiămedicaleăprimareă

prinăcentreleădeăpermanen ; 

▪ Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernului nr. 162/2008 privind transferul 

ansambluluiădeăatribu iiăşiăcompeten eăexercitateădeăMinisterulăS n t iiăc treă

autorit ileăadministra ieiăpubliceălocale; 

▪ Ordonan aă Guvernului nr. 70/2002 privindă administrareaă unit iloră sanitareă

publiceădeă interesă jude eanăşiă local,ăaprobat ăcuămodific riă şiă complet riăprină

Legea nr. 99/2004, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

▪ Hot râreaă Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice 

deă aplicareă aă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 162/2008 privind 

transferul ansambluluiă deă atribu iiă şiă competen eă exercitateă deă Ministerulă

S n t iiăc treăautorit ileăadministra ieiăpubliceălocale; 

▪ Hot râreaăGuvernului nr. 139/2008 privind aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii-cadruăaădescentraliz riiănr.ă195/2006; 

▪ Hot râreaă Guvernului nr. 866/2002 privind trecerea unor imobile din 

domeniul privat al statului şiă dină administrareaă Ministeruluiă S n t iiă înă

http://www.ms.ro/upload/plan-integrat-tipar_mic-ultima-versiune.pdf
http://lege5.ro/App/Document/geydamrugi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/ha3dgobs/legea-cadru-a-descentralizarii-nr-195-2006?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gezdenryhe/legea-administratiei-publice-locale-nr-215-2001?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/ha3tgnjw/legea-nr-273-2006-privind-finantele-publice-locale?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/geytsnjugq/ordonanta-de-urgenta-nr-162-2008-privind-transferul-ansamblului-de-atributii-si-competente-exercitate-de-ministerul-sanatatii-publice-catre-autoritatile-administratiei-publice-locale?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gm4tinbq/ordonanta-nr-70-2002-privind-administrarea-unitatilor-sanitare-publice-de-interes-judetean-si-local?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gu3dqoju/legea-nr-99-2004-pentru-aprobarea-ordonantei-guvernului-nr-70-2002-privind-administrarea-unitatilor-sanitare-publice-de-interes-judetean-si-local?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gezdemjqga/hotararea-nr-56-2009-pentru-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-162-2008-privind-transferul-ansamblului-de-atributii-si-competente-exercitate-de-ministe?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gezdemrvgm/norma-metodologica-de-aplicare-a-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-162-2008-privind-transferul-ansamblului-de-atributii-si-competente-exercitate-de-ministerul-sanatatii-catre-autoritatile-administ?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/geytgmbzgu/hotararea-nr-139-2008-privind-aprobarea-normelor-metodologice-de-aplicare-a-legii-cadru-a-descentralizarii-nr-195-2006?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/geytonbvge/norma-metodologica-de-aplicare-a-legii-cadru-a-descentralizarii-nr-195-2006-din-06022008?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/geydsnrwgy/hotararea-nr-866-2002-privind-trecerea-unor-imobile-din-domeniul-privat-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-sanatatii-si-familiei-in-domeniul-public-al-municipiilor-oraselor-si-comunelor-si-?pid=&d=2016-01-18
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domeniulă publică ală municipiilor,ă oraşeloră şi comuneloră şiă înă administrareaă

consiliilorălocaleărespective,ăcuămodific rileăulterioare; 

▪ Hot râreaă Guvernului nr. 867/2002 privind trecerea unor imobile din 

domeniulă privată ală statuluiă şiă dină administrareaă Ministeruluiă S n t iiă înă

domeniulăpublicăalăjude elorăşiăînăadministrareaăconsiliilorăjude eneărespective,ă

cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 

▪ Hot râreaă Guvernului nr. 1.096/2002 privindă trecereaă imobileloră înă careă îşiă

desf şoar ă activitateaă uneleă unit iă sanitareă deă interesă locală dină domeniulă

privatăalăstatuluiăşiădinăadministrareaăMinisteruluiăS n t iiăînădomeniulăpublicăală

municipiului Bucureştiă şiă înă administrareaă consiliiloră localeă aleă sectoareloră

municipiuluiăBucureşti; 

▪ Hot râreaăGuvernului nr. 1.106/2002 pentruădeclarareaăunorăunit iăsanitareă

deă interesă publică na ional,ă aflateă înă domeniulă publică ală statuluiă şiă înă

administrareaăMinisteruluiăS n t ii. 

În bazaă Ordonan ei de urgen 162/2008 privind transferul ansamblului de 

atribu iiă şiă competen eă exercitateă deă Ministerulă S n t iiă c treă autorit ileă

administra ieiăpubliceălocaleăşi autorit ileăadministra iei publice locale: 

 Angajeaz asisten i medicali comunitari şi mediatori sanitari, iar salariul 

acestora se suport  din bugetul local; 

 Angajeaz  personalul medical (medici, medici stomatologici şiasisten i 

medicali) şi salariul acestora se suport  din bugetul de stat. 

Referitor la spitalele al c ror management a fost transferat, autoritateapublic local  

are urm torele atribu ii: 

 asigurareaă managementuluiă asisten eiă medicaleă prină structuriă cuă atribu iiă

specifice în acest domeniu, constândîn: 

- evaluarea indicatorilor privindă activitateaă desf şurat ă înă unit ileă sanitareă

publiceă cuă paturiă şiă înă alteă structuriă aflateă înă domeniulă s u deă competen ,ă

stabili iăprinăOrdinul ministruluiăs n t iiăpublice; 

- controlulădeăfondăalăunit ilorăsanitare,ă în colaborare cu reprezentan iiăCaseiă

Jude ene deăAsigur riădeăS n tate; 

- activitateaădeăsolu ionareălegal ăaăpeti iilorăcuăprivireălaăasisten aămedical ădină

unit ileăsanitareădinădomeniulăs uădeăcompeten . 

http://lege5.ro/App/Document/gm3tgnzx/hotararea-nr-867-2002-privind-trecerea-unor-imobile-din-domeniul-privat-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-sanatatii-si-familiei-in-domeniul-public-al-judetelor-si-in-administrarea-consilii?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gm4dmmbr/hotararea-nr-1096-2002-privind-trecerea-imobilelor-in-care-isi-desfasoara-activitatea-unele-unitati-sanitare-de-interes-local-din-domeniul-privat-al-statului-si-din-administrarea-ministerului-sanatati?pid=&d=2016-01-18
http://lege5.ro/App/Document/gm4dkmrw/hotararea-nr-1106-2002-pentru-declararea-unor-unitati-sanitare-de-interes-public-national-aflate-in-domeniul-public-al-statului-si-in-administrarea-ministerului-sanatatii-si-familiei?pid=&d=2016-01-18
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 aprobarea propunerilor privind modificarea structurii organizatorice, 

reorganizarea,ă restructurarea,ă schimbareaă sediuluiă şiă aă denumiriloră pentruă

spitaleleă publiceă dină domeniulă s uă deă competen ,ă cuă avizulă conformă ală

MinisteruluiăS n t iiă; 

 controlulămoduluiădeăutilizareădeăc treăspitaleăaăfondurilorăalocate. 

Autorit ileă publice locale sunt responsabile de acoperirea cu servicii de 

asisten ă medical ă comunitar ,ă asisten ă medical ă înă unit ileă deă înv mântă şiă

asisten ămedico-social ă aăpopula ieiădină zon ăşiă înă specialăaă celeiădină comunit ileă

defavorizate.ăAutorit ileăpublice locale sunt responsabile de acoperirea cheltuielilor 

pentruă bunuriă şiă serviciiă necesareă între ineriiă şiă func ion riiă cabinetelorămedicaleă dină

unit ileă deă înv mântă preşcolară şiă şcolar,ă precumă şiă pentruă înfiin areaă deă noiă

cabineteă medicaleă înă unit ile deă înv mântă cuă personalitateă juridic ,ă prină sumeă

alocateădeă laăbugetulă localăcuăaceast ădestina ie. Pot încheiaăcontracteăcuăDirec iileă

deă S n tateă Public ă (Lege 95/2006) pentru asigurarea cheltuielilor de personal 

aferenteă medicilor,ă mediciloră dentişti,ă asisten iloră medicaliă şiă aă cheltuieliloră pentruă

baremulădeădotareăcuămedicamenteăşiămaterialeăsanitareădinăcabineteleădeămedicin ă

general ă şiă dentar ă dină unit ileă deă înv mântă astfelă încât cheltuielile cu bunuri şi 

servicii pentru cabinetele şcolare seăasigur  din bugetul local şi bugetul de stat. 

În conformitate cu Legea 95/2006 privind reforma în domeniul s n t ii: 

- Autorit ile administra iei publice locale au responsabilitate pentru asigurarea 

s n t iiă publiceă împreun  cuă Ministerulă S n t ii,ă Direc iileă deă S n tateă

Public  Jude eneăşiăstructurile de specialitate a MinisteruluiăS n t ii. 

- Asisten a de s n tatepublic  poate fi finan at  dinăbugeteleă localeă(al turi de 

bugetădeăstat,ăfondulăasigur rilor sociale de s n tate, alte surse), fiind definit  

caă „efortulă organizată ală societ iiă înă vedereaă protej riiă şiă promov riiă s n t iiă

popula iei,ă realizându-seă prină ansamblulă m suriloră politico-legislative, al 

programelorăşiăstrategiilorăadresateădeterminan ilorăst riiădeăs n tate”); 

- Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă potă acordaă facilit iă şiă stimulenteă

aferenteă instal riiăunuiămedic,ă înfiin riiăşiă func ion riiăcabinetuluiădeămedicin  

deăfamilie,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare. 

- Autorit ileă administra ieiă publiceă localeă potă sprijiniă furnizoriiă deă serviciiă

medicaleă deă specialitate,ă laă nivelulă comunit iloră locale,ă financiar,ămaterială şiă

administrativ, inclusiv prin punereaă laă dispozi ieă aă spa iiloră cuă destina iaă deă
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cabineteămedicale/laboratoare,ă conformăunorăcriteriiă obiectiveăşiă transparenteă

aprobate prin hot râreaăConsiliului local. 

- Autorit ileă publiceă localeă potă participaă laă finan areaă unoră cheltuieliă deă

administrareă şiă func ionare,ă respectivă cheltuieliă deă personal,ă stabiliteă înă

condi iileă legii,ă bunuriă şiă servicii,ă investi ii,ă repara iiă capitale,ă consolidare,ă

extindereă şiă modernizare,ă dot riă cuă echipamenteă medicaleă aleă unit iloră

sanitare cu paturi transferate,ăînălimitaăcreditelorăbugetareăaprobateăcuăaceast ă

destina ieăînăbugeteleălocale. 

- Spitaleleăpubliceădinăre eauaăautorit ilorăadministra ieiăpubliceălocaleăpotăprimiă

sumeă deă laă bugetulă deă stată şiă dină veniturileă propriiă aleăMinisteruluiă S n t ii,ă

careă seă aloc ă prină transferă înă bazaă contracteloră încheiateă întreă Direc iileă deă

S n tateă Public ă Jude eneă şiă aă Municipiuluiă Bucureştiă şiă autorit ileă

administra ieiă publiceă localeă înă subordineaă c roraă func ioneaz ă respectiveleă

unit i,ăpentru: 

a) finalizarea obiectiveloră deă investi iiă noi,ă deă investi iiă înă continuare,ă

aflateăînăderulareăşiăfinan ate,ăanteriorădateiătransfer riiămanagementuluiă

spitaleloră publice,ă prină programeleă deă investi iiă anualeă aleăMinisteruluiă

S n t ii; 

b) dotareaă cuă aparatur ă medical ,ă înă condi iileă înă careă autorit ileă

administra ieiă publiceă localeă particip ă laă achizi ionareaă acestoraă cuă

fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora; 

c) repara iiă capitaleă laă spitale,ă înă condi iileă înă careă autorit ileă

administra ieiă publiceă localeă particip ă cuă fonduriă înă cuantumă deă

minimum 5% din valoarea acestora; 

d) finan areaă obiectiveloră deămodernizare,ă transformareă şiă extindereă aă

construc iiloră existente,ă precumă şiă expertizarea,ă proiectareaă şiă

consolidareaă cl dirilor,ă înă condi iileă înă careă autorit ileă administra ieiă

publiceălocaleăparticip ălaăachizi ionareaăacestoraăcuăfonduriăînăcuantumă

de minimum 10% din valoarea acestora. 

Conform Legii nr. 263/2004 privindă asigurareaă continuit iiă asisten eiă

medicale primareă prină centreleă deă permanen , Consiliile locale au 

urm toareleatribu ii: 
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a) asigurareaăspa iilorănecesareădesf şur riiăactivit iiăcentrelorădeă

permanen ; 

b) asigurarea personalului auxiliar; 

c) asigurareaădot riiăminimaleănecesareăfunc ion riiăcentrelorădeă

permanen ,ăstabilit ăprin Ordin al Ministrului S n t ii; 

d) asigurareaăutilit ilorănecesareăfunc ion riiăcentrelorădeăpermanen . 

e) asigurareaăpazeiăcentrelorădeăpermanen .  

Consiliileă localeăpot,ă deăasemenea,ăparticipaă laăasigurareaădot riiă truselorădeă

urgen ă cuă medicamenteleă şiă materialeleă sanitareă necesareă acord riiă asisten eiă

medicaleă laă nivelulă centreloră deă permanen ,ă înă conformitateă cuă baremulă minimală

stabilit prin Ordin al Ministrului S n t ii.  
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Anexa nr. 3 Tabloul riscurilor 

Risc 

Probabilitate

aădeăapariţie* 
Impactul* 

Plan de diminuare/ 

gestionare a riscurilor 

Probabilita

te 
Scor Probabilitate Scor 

 

             Risc legat de reglementare (instabilitatea şi permanenta  

               schimbare a legisla iei). 

Foarte 

mare  
 80  Foarte mare  100 

Monitorizareaămodific rilor legislative. 

Informareaăconstant  a compartimentelor interesate. 

Preg tireaăimplement riiămodific rilor legislative. 

 Risc legat de fina are ( buget disponibil la nivelul Consiliului,  

      posibilitatea acces riiăunorăfonduriăeuropene). 
mare   60  mare  70 

Monitorizareaăpublic riiăapelurilorădeăproiecteăînădomeniulăs n t ii 

sau conex pentru atragerea finan rii nerambursabile. 

Aplicarea deăproiecteăînădomeniulăs n t ii sau conex. 

 Risc tehnologic (legat de implementarea unor sisteme noi de  

            monitorizare a mediului, spre exemplu). 
mediu   50  mic  30 

Asigurareaăpreg tiriiăspecifice a personalul implicat. 

 Riscălegatădeădep şirea termenelor de timp. mediu   50  mediu  60 
Stabilireaădeătermeneăfermeăşiămonitorizareaăîndepliniriiăacestora 

 (detaliatăînăfişele de proiecte). 
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Riscălegatădeăresurseleăumaneădisponibilieă(ănum r,ăcalitate). mare   70 mare   80 
Demararea în timp a procedurilor de recrutare a personalului  

Necesar. 

              Risculălegatădeăexisten a şi implementarea unor procedure 

            eficiente de implementare. 
mediu 50 mare 70 

Modalitatea de implementareădetaliat ăînăfişele de proiecte. 

                  Risculăcaădateleănecesareăimplement riiăşiămonitoriz rii  

                strategieiă(statistice,ăfinanciare)ăs ănuăfieădisponibileălaătimp. 
mediu 50 mediu 60 

Colectarea periodic ădeădateăşi documentarea acestora  

(detaliatăînăfişele de proiecte). 

          Riscul legat de apari iaăunorăîntârzieriădatorit ăproceselor 

            birocratice. 
mare 80 mediu 60 

Implementarea de proceduri specifice pentru circuitul  

Documentelor. 

       Risculăcomunic riiădificileădintreăactoriiăimplica i. mediu 50 Foarte mare 90 
Informareaăconstant ăşiăînătimpăaăactorilorăimplica i asupra  

ac iunilorăprogramateăşi ulterior asupra rezultatelor acestora. 

Riscul lipsei de interes a factorilor implica i. mic 30 Foarte mare 100 

Informareaăconstant ăşiăînătimpăaăactorilorăimplica iăasupraă 

ac iunilor programateăşi ulterior asupra rezultatelor acestora. 
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               Dificultateaăimplic riiăcomunit ii ca parteăactiv ăîn 

                implementarea planuluiădeădezvoltareăaăs n t iiăînă 

               municipiul Arad. 

mediu 50 mare 70 

Informareaăconstant ăşiăînătimpăaăcomunit iiăasupraăac iunilor 

programateăşi ulterior asupra rezultatelor acestora. 

              Politizarea institu iilor locale. mare 60 mare 70 

Informareaăconstant ăşiăînătimpăaăactorilorăimplica iăasupraă 

ac iunilor programateăşi ulterior asupra rezultatelor acestora. 
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Anexa nr. 4 Harta factorilor interesaţi 

Nr.

crt 

Factori 

implicaţi 
Comportament probabil cu privire la 

strategie 

Comportament dorit pentru 

implementarea planului de 

dezvoltareăaăs n t ţiiăînă
Municipiul Arad 

Strategiiăpentruăaăsusţine 

comportamentul dorit 

1 

Prim ria 

Municipiului 

Arad  

 Sus in torăalăimplement riiăplanului de 

dezvoltareăaăs n t ii, posibile îngrijor ri legate 

de asigurarea resurselor umane şi financiare 

pentru realizarea obiectivelor strategice. 

 Sus inereaă100%ăaăimplement rii 

planului de dezvoltare aăs n t iiă

în Municipiul Arad. 

 Furnizarea prin strategie a solu iilor 

posibile pentru finan are şi a unei 

estim ri corecte a necesarului de 

resurse umane. 

2 CJAS Arad 

 Constrângeri bugetare  care ar putea limita 

implicarea în finan area altor tipuri de servicii de 

s n tate propuse prin strategie- un spital mai 

complex, servicii adi ionale de oncologiede FIV, 

etc. 

Laăalc tuirea previziunilor 

bugetareăpentruăaniiăurm toriăs ă

in  cont de serviciile 

suplimentareădeăs n tate 

propuse prin  planul de dezvoltare 

aăs n t ii. 

Strategiaăs ăpropun  servicii relevante, 

pliate pe nevoile popula iei. 

Estimareaăăcorect ăaăimpactuluiă

economic şiămedicalăalăm surilor 

propuse prin planul de dezvoltare a 

s nt ii. 

3 DSP Arad 

Dificultateaăasigur rii personalului care s  

participe la cadrul institu ional pentru 

implementarea strategiei, buget limitat disponibil 

pentru ac iuni suplimentare de preven ie şi 

promovareăaăs n t ii. 

Desemnarea unui reprezentant 

careăs ăparticipe la 

implementarea şi monitorizarea 

planuluiădezvolt riiăs n t iiă

precum şi sus inerea unei aloc riă

 Realizarea unor propuneri de proiecte 

preventive relevante pentru nevoile 

cet enilor, fezabile, precum şi a unei 

procedure de implementare stricte, 

corecte şiăuşor de utilizat. 
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bugetareăcorespunz toare prin 

programele de preven ie,ăcareăs ă

sus in ădesf şurareaăactivit ilor 

specifice care au fost propuse. 

Fundamentarea propunerilor de proiecte 

cu argumente şi dovezi, date, indicatori 

relevan i. 

4 

Serviciul de 

Ambulan ăArad 

(SJAA) 

Sus inerea unui mai bun triaj al pacien ilorşi a 

m surilor destinate reducerii interven iilor în 

urgen . 

Dificultateaăparticip riiăînăimplementareaăunoră

m suriăinter-institu ionale. 

 Desemnarea unui reprezentant 

careăs  participe la 

implementarea şi  monitorizarea 

planuluiădeădezvoltareăaăs n t ii. 

 Consultareaăpermanent ăcuă

profesioniştii din SJAA pentru 

redefinireaămodalit ii de abordare a 

pacien ilorăcareăseăadreseaz ăstructuriloră

de urgen . 

5 

Asocia ia 

Medicilor de 

Familie 

 Sus inerea unor proiecte de preven ie şi  al 

proiectelorăcareăs ăuşureze triajul şi accesul 

pacien ilor prin sistemulădeăs n tate                        

Interesăsc zutăpentruăimplicareăvoluntar ăîn 

unele proiecte de  preven ie care ar putea creşte 

înc rc turaădeămunc  a medicului de familie. 

Sus inerea activ  şi  implicarea în 

desf şurareaăproiectelorădeă

preven ie şi educatie pentru 

s n tate. 

 Fundamentarea propunerilor de 

proiecte cu argumente şi  dovezi, date, 

indicatori relevan i. Consultarea 

asocia iei medicilor de familie cu privire 

la modalitatea de desf şurareăefectiv  a 

proiectelor propuse. 

6 
 Spitalul 

Jude ean Arad 

Dificultatea în ceea ce priveşte o reorganizare 

integral ăa spitalului,ăpeădeăoăparte,ăiarăpeădeăalt ă

parteăaămut riiăacestuiaăîntr-oăalt ăstructur ,ă

datorit ăsitua iei actuale şi  a problemelor cu 

careăseăconfrunt  din punct de vedere 

organizatoric, func ional şi managerial. 

Sus inereaăasigur riiăuneiădot ri la standarde 

 Sus inerea activ  şi  implicarea 

în asigurarea pachetelor de 

servicii destinate angaja ilor şi  

cet enilor municipiului Arad. 

Implicarea activ  în realizarea 

noului spital. 

 Implicarea activ  în 

 Fundamentarea cu argumente şi  

doveziărelevanteăaăm surilor de 

reorganizare a serviciilor spitaliceşti.  

Consultareaăpermanent  cu 

profesioniştii din spital pentru redefinirea 

serviciilor spitaliceşti. 

 Definirea unui mecanism de feedback 
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modern. 

 

parteneriateleăpentruăs n tate.  

Sus inerea activit ilor de  

monitorizare a performan ei 

activit ii spitalului. 

permanent pe baza indicatorilor de 

monitorizare asupra performan ei 

spitalului şi  indicatorilor de activitate 

clinic. 

7 
Clincile şi 

spitalele private 

 Implicare activ  în cazul în careăexist ă

parteneriate (cu agen i economici) astfel încât 

accesul la serviciile oferite pentru locuitorii 

municipiuluiăAradăs ăfieăîmbun t it. 

 Sus inerea activit ilor planului 

deădezvoltareăaăs n t ii. 

Sus inerea comunic rii permanente 

inter-institu ionale în ceeace priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

8 
 Colegiul 

Medicilor Arad 

Bariere în ceea ce priveşte asigurare 

personalului necesar pentru a participa la 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

Interes de principiu pentru participare la 

identificarea şi prioritizarea problemelor de 

s n tate. 

Sus inerea activit ilor planului de 

dezvoltareăaăs n t ii, implicarea 

în realizarea unui forum de 

discu ii între profesioniştii din 

domeniul medical, reprezentan ii 

Prim riei, administratorii 

sistemuluiădeăs n tate, asocia iile 

de pacien i. 

Sus inerea comunic rii permanente 

inter-institu ionale în ceea ce priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

9 

Universitatea de 

Vest „Vasileă

Goldiş” Arad 

Sus inerea deăprincipiuăaăactivit ilor 

educa ionale în domeniulăs n t ii, interes de 

principiu pentru dezvoltarea unor proiecte 

comune (FIV). 

Poten iala lips  a resurselor financiare pentru 

implicarea în proiectele planului de dezvoltare a 

Sus inerea activit ilor planului de 

dezvoltareăaăs n t ii, implicarea 

înidentificarea şi prioritizarea 

problemelor, managementul 

obiectivelor opera ionale. 

Men inereaăpermanent ăaăcomunic rii 

inter-institu ionaleălegat  de 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

Posibilitateaăacces rii unor fonduri 

externe pentru derularea proiectelor 
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s n t ii. prev zute înplanul de dezvoltare a 

s n t ii. 

10 DGASPC 

Sus inerea deăprincipiuăaăactivit ilor 

educa ionale în domeniulăs n t ii.  

Poten iala lips  a resurselor financiare pentru 

implicarea în proiectele planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

Sus inerea activit ilor planului de 

dezvoltareăaăs n t ii, implicarea 

în identificarea şi prioritizarea 

problemelor. 

 Men inereaăpermanent ăaăcomunic rii 

inter-institu ionale legat  de 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

 Furnizarea prin planul de dezvoltare a 

s n t ii aăposibilit iiăacces rii unor 

fonduri externe pentru derularea 

proiectelor. 

11 ONG-uri de profil 

Implicare proactiv  în parteneriate pentru 

îmbun t irea accesului la servicii pentru 

locuitorii municipiului Arad. 

Sus inerea activit ilor planului de 

dezvoltareăaăs n t ii. 

Sus inerea comunic rii permanente 

inter-institu ionale în ceea ce priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

12 

Unit ile 

economice 

locale 

 Implicare activ  în parteneriate pentru 

îmbun t irea accesului la servicii pentru 

locuitorii municipiului Arad. 

 Sus inerea activit ilor planului 

deădezvoltareăaăs n t ii. 

 Sus inereaăcomunic riiăpermanenteă

inter-institu ionale în ceea ce priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 

13 
Inspectoratul 

Şcolar Arad 

Sus inerea proiectelor de educa ie pentru 

s n tate.                                                               

Dificultateaăasigur rii resurselor umane 

 Sus inerea activit ilor planului 

de dezvoltareăaăs n t ii. 

 Sus inereaăcomunic riiăpermanenteă

inter-institu ionale în ceea ce priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 
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necesare pentru implementarea strategiei. s n t ii. 

14 
Asocia ii de 

Pacien i 

Implicareăactiv  în ceea ce priveşte  

îmbun t irea accesului la servicii pentru 

locuitorii municipiului Arad. 

Sus inerea activit ilor planului de 

dezvoltareăaăs n t ii. 

Sus inereaăcomunic riiăpermanenteă

inter-institu ionale în ceea ce priveşte 

implementarea planului de dezvoltare a 

s n t ii. 
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Anexa nr. 5 Examene medicale de bilanţ – Apreciereaăst rii de s n tate - An şcolar  2014 - 2015  - municipiul Arad 

 Copii 

preşcolari 

 

Clasa I Clasa a IV-a Clasa aVIII-

a 

Clasa aXII-a 

 T F B T F B T F B T F B T F B 

Num r totalăsubiec iăînscrişi 33

18 

16

40 

16

78 

13

63 

6

6

1 

7

0

2 

19

12 

8

9

9 

10

13 

14

20 

7

2

0 

7

0

0 

32

01 

16

16 

15

85 

Nr.ătotalăsubiec iăexamina i 33

18 

16

40 

16

78 

13

63 

6

6

1 

7

0

2 

19

12 

8

9

9 

10

13 

14

20 

7

2

0 

7

0

0 

32

01 

16

16 

15

85 

Nr.ătotalăsubiec i bolnavi 23

7 

11

7 

12

0 

24

7 

1

2

5 

1

2

2 

19

9 

1

0

0 

99 26

6 

1

4

2 

1

2

4 

25

6 

12

9 

12

7 

Afec iuni cronice: 23

7 

11

7 

12

0 

24

7 

1

2

5 

1

2

2 

19

9 

1

0

0 

99 26

6 

1

4

2 

1

2

4 

25

6 

12

9 

12

7 
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1.ăTuberculoz  (indiferent de localizare)                

2.ăHepatit ăviral ăacut  (în ultimele 12 luni)                

3. Tumori maligne             1 1 0 

4. Tumori benigne                

5. Guş ăsimpl şi alte boli ale tiroidei             1 1 0 

6. Diabetul zaharat 1 0 1    1 1 0 3 1 2 1 0 1 

7. Obezitatea deăcauz ăneendocrin  15 8 7 11 6 5 11 6 5 16 8 8 14 7 7 

8. Alte boli de metabolism          2 2 0 1 0 1 

9. Sechele de rahitism 56 22 34 24 9 1

5 

32 1

4 

18 33 1

9 

1

4 

46 25 21  

10.ăAnemiiăcroniceăprinăcaren e de Fe                

11. Alte anemii cronice                

12.Alte boli ale sângelui şi organelor hematopoietice                 

13.ăTulbur ri nevrotice             2 1 1 
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14. Întârziereămintal ăuşoar  4 3 1    4  4 5 1 4    

15.ăÎntârziereămintal  de nivel neprecizat 4 1 3    1 0 1 1  1    

16.ăTulbur ri de comportament şi adaptareăşcolar  10 6 4 12 4 8 7 2 5 6 2 4 1 0 1 

17. Instabilitate psiho-motorie                

18. Alte tulbur ri mintale    1 0 1          

19.ăTulbur ri de vorbire 28 15 13 57 3

4 

2

3 

11 8 3 1 1 0 1 0 1 

20. Epilepsie    1 1 0    1 0 1 2 0 2 

21. Alte boli ale sistemului nervos    1 1 0       1 0 1 

22.ăViciiădeărefrac ie 51 24 27 79 4

2 

3

7 

55 2

7 

28 88 5

3 

3

5 

63 28 35 

23.ă Alteă tulbur ride vedere decât cele prin vicii de 

refrac ie 

               

24. Alte boli cronice ale ochilor şi anexelor sale 5 3 2       2 1 1 1 1  

25.ăOtit  medieăcronic                 
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26.ăTulbur ri de auz (surditate, hipoacuzie)    1 0 1 2 1 1 1  1    

27. Alte boli cronice otomastoidiene                

28. Reumatism articular acut (în ultimii 5 ani)                

29.ăHipertensiuneăarterial        1 1 0 2 1 1 3 2 1 

30. Boli cardiace  2 2     1 1  2 1 1 1 1  

31. Alte boli ale aparatului circulator 3 3 1 18 9 9 16 1

0 

6 5 2 3 17 12 5 

32.ăSinuzit ăcronic                 

33.ă Afec iuni cronice ale amigdalelor şi vegeta iilor 

adenoide 

43 24 19    10 7 3 11 5 6 3 2 1 

34. Astmul bronsic 6 3 3 10 4 6 12 7 5 13 9 4 5 2 3 

35. Alte boli cronice ale aparatului respirator 1  1    3 2 1 4 2 2 4 1 3 

36. Ulcerul gastric şi duodenal                

37. Boli cronice hepatice             1 1 0 
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38.Afec iuni cronice biliare (litiazice şi nelitiazice)             1 1  

39. Alte boli cronice ale aparatului digestiv             3 2 1 

40.ăGlomerulonefrit  acuta                

41. Sindromul nefrotic şi nefrozele                

42.ăCalculozaăc ilor urinare          2 1 1 4 4  

43.Alte boli cronice ale aparatului urinar          2 1 1 3 2 1 

44. Afec iuni cronice genitale feminine             3 3 0 

45. Boli ale pielii şi esutului celular subcutanat    3 3  1 1  2 1 1 3 1 2 

46.ăAfec iuni cronice reumatismale                

47.ăDeform riăcâştigate ale membrelor          1 0 1 13 8 5 

48. Deform riăcâstigate ale coloanei vertebrale 7 3 4 28 1

2 

1

6 

31 1

2 

19 63 3

1 

3

2 

56 23 33 

49. Alte boli cronice osteoarticulare şi musculare    1  1       1 0 1 

50. Anomalii congenitale cardio - circulatorii                
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51. Anomalii congenitale osteomus - culare                

52.ăHipotrofiaăponderal                 

53.ăHipotrofiaăstatural                 

54. Alte cauze                
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Anexa nr. 6 Examene medicale de bilanţ – Apreciereaăniveluluiădeădezvoltareăfizic - An şcolar  2014-2015  - municipiul 

Arad 

 Copiiăpreşcolari 

 

Clasa I Clasa a IV-a Clasa aVIII-a Clas

a 

aXII-

a 

 Tota

l 

Fete B ie

i 

Tota

l 

Fet

e 

B ie

i 

Tota

l 

Fet

e 

B ie

i 

Tota

l 

Fet

e 

B ie

i 

Total Fete B ie

i 

Num rătotalăsubiec iă

înscrişi 

331

8 

164

0 

1678 136

3 

661 702 191

2 

899 1013 142

0 

720 700 3201 161

6 

1585 

Nr.ătotalăsubiec iă

examina i 

331

8 

164

0 

1678 136

3 

661 702 191

2 

899 1013 142

0 

720 700 3201 161

6 

1585 

Nr.ătotalăsubiec iăcuă

dezvoltareăfizic ă

armonic  

298

1 

148

7 

1494 822 391 431 136

6 

676 690 910 405 505 2480 125

0 

1221 

Nr.ătotalăsubiec iăcuă

dezvoltareăfizic ă

337 153 184 541 270 271 546 223 323 510 315 195 730 366 364 
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dizarmonic  

- Dez.fiz.dizarmonic

 cu +G 

215 118 97 289 129 160 315 105 210 289 203 56 422 161 161 

- Dez.fiz.dizarmonic

 cu -G  

122 35 87 252 141 111 231 118 113 221 112 109 308 205 103 

Indicatori pentru 

greutate 

331

8 

164

0 

1687 136

3 

661 702 191

2 

899 1013 142

0 

720 700 3210 161

6 

1585 

- Foarte mici 45 0 45 101 86 15 110 52 58 64 25 39 101 96 5 

- Mici  77 35 42 151 55 96 121 66 55 157 87 70 207 109 98 

- Mijlocii  298

1 

148

7 

1494 822 391 431 136

6 

676 690 910 405 505 2480 125

0 

1221 

- Mari  114 45 69 200 105 95 215 60 155 161 144 17 256 176 80 

- Foarte mari 101 73 28 89 24 65 100 45 55 128 89 39 166 85 81 

Indicatori pentru 

în l ime 

331

8 

164

0 

1678 136

3 

661 702 191

2 

899 1013 142

0 

720 700 3201 161

6 

1585 

- Foarte mici 2 0 2 0 0 0 5 2 3 0 0 0 9 5 4 
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- Mici  25 5 20 24 13 11 200 82 118 30 19 11 101 66 35 

- Mijlocii  324

6 

161

8 

1628 129

3 

629 664 163

1 

780 851 128

8 

674 614 2995 150

2 

1493 

- Mari  35 15 20 22 10 12 43 22 21 36 8 28 55 25 30 

- Foarte mari 10 2 8 24 9 15 33 13 20 66 19 47 41 18 23 

Anexa nr. 7 Boli dispensarizate la nivelul cabinetului medical şcolar 

BOLI DISPENSARIZATE NUMAR DE CAZURI PE GRUPE DE VÂRST  (CICLURI DE INVAT MANT) 

Municipiul Arad creş  gradini e clasele I-IV clasele V-VIII clasele 

IX- XII 

1 boli ale ap. 

locomotor  

viciiădeăpostur    29 114 168 251 

  malforma ii 

congenitale 

  2 5 2 20 

  alte boli cronice ale 

aparatului  locomotor 

  29 82 63 126 

2 boli 

poststreptococice 

RAAă+ăcardit ă

reumatismal  

  0 1 2 2 
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  sd. poststreptococic 

minor 

    0 2 0 

3. boli respiratorii bronşit ăcronic    10 2 1 9 

  astm bronsic   40 65 32 17 

  alte boli cronice 

respiratorii 

  0 0 0 0 

4. boli 

cardiovasculare 

valvulopatii (f r  

reumatismale) 

    0 0 0 

  HTA       6 25 

  tulb. circulatorii 

periferice 

    0 0 0 

  malforma ii 

congenitale de cord 

  1 2 1 1 

  alte boli cronice 

aparat cv 

    6 10 18 

5. boli digestive hepatit ăcronic      1 1 3 

  ulcer gastro-duodenal     1 1 3 

  Sd. deămalabsorb ie şi 

alte boli GI 

    1     
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  afec iuni biliare         7 

  alte boli cronice 

digestive 

          

6 boli renale glomerulonefrit ă

cronic  

      1   

  sd. nefrotic     1     

  pielonefrite cronice     1   1 

  malforma ii aparat 

urinar 

  1     2 

  tubulopa ii cronice           

  litiaz ărenal  şi a 

c ilor urinare 

    1 6 15 

  alte boli cronice renale     1 3 5 

7.ăăafec iuni genitale 

cronice 

            

8. boli neuropsihice  comi ialitate   4 9 3 14 

  alte boli cronice 

neurologice 

          

  tulbur ri nevrotice şi    4 6 6 7 
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de comportament 

  tulbur ri de adaptare 

şcolar  

  1 6 3 6 

  retard psihic şi intelect 

deălimit  

  5   1 1 

  tulbur ri de vorbire   37 51 11 1 

  alteătulbur ri psihice   3 3 6 4 

9. Boli senzoriale viciiărefrac ie   41 340 279 433 

  ambliopie           

  hipoacuzie   1 1 2 3 

  surditate     1     

  alte boli cronice 

senzoriale 

  2 5 4   

10. endocrinopatii 

cronice 

hipotiroidie         2 

  hipertiroidie         1 

  guş ăeutiroidian            

  sindrom 

adiposogenital 

      2   
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  sindrom Cushing         2 

  nanism         2 

  tulbur ri ale ciclului 

menstrual 

        10 

  alte endocrinopatii 

cronice 

      1 5 

11.  boli de sânge anemii hemolitice       3   

  trombocitopatii cronice           

  hemofiliii şi 

parahemoflii 

          

  leucemii           

  limfoame maligne           

  alte boli cronice de 

sânge 

  2 4 4 7 

12. boli autoimune         1 1 

13  boli metabolice şi 

deănutri ie cronice 

diabet zaharat   3 4 6 9 

  hipotrofieăponderal  

manifest  

  7 1 3 42 
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  obezitateăneendocrin    15 71 84 115 

  spasmofilie     25   32 

  alte boli cronice 

metabolice 

    5   3 

14. TBC indiferent de localizare       1 3 

15. Neoplazii         1   

16.ăalteămalforma ii 

congenitale 

      1   1 

17. HIV/SIDA       1     

Num răcopiiă
înregistrati 

(populaţiaădeă
referinţ ). 

  

    

 

2752 4253 4384 6945 
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ECHIPA DE PROIECT 

  Echipaă deă proiectă esteă constituit ă dină mediciă specialiștiă înă S n tateă Public ,ă manageriă cuă experienț ă înă

managementulăsanitarășiăcolaboratori. 

  Membriiăconsultanțiăaiăechipei CIEMME DIAGNOSTICA suntăreprezentați deăcolaboratoriășiăfirmeăprivateădină

domeniu, dinățar ășiădinăstr in tate.ăă 

 

Echipa de proiect:  

- drd.ăHoreaăTimișă– CEOăCiemmeăDiagnostica/ăHBSăGroup,ămanagerăproiect,ă5ăaniăexperienț ăînăS n tateăPublic ,ăfostă

directoră ală DSPă Alba,ă consilieră înă cadrulă Ministeruluiă S n t ții,ă expertă înă managementulă serviciiloră deă s n tateă șiă înă

derularea de proiecte cu profil strategic medical;   

- dr. Dan Silaghi (MD, MBA, DBA, APCP, CHIP) – Director medical în cadrul companiei HBS Group, senior Expert în 

serviciiămedicale,ăstrategiiădeăs n tate,ămanagementăsanitar,ă informatic ămedical ,ăanaliz ăbaz ădeădateășiăspecialist în 

LeanăSixăSimaăcuăexperienț ădeă14ăaniăînăelaborareaăstrategiilorădeăs n tateășiăanaliz ăbaz ădeădateăînăcadrulăMinisteruluiă

S n t țiiăalăCanadei,ăconsilierăînăcadrulăMinisteruluiăS n t țiiăînăechipaăcareăaăelaboratăStrategiaăNațional ădeăS n tate 

2014-2020;   

- Conf. dr. Irina Eclemea - esteămedicăprimarăînăspecialitateaădeăs n tateăpublic ăşiămanagementăsanitar,ădoctorăînăştiin eă

medicale,ăcadruăuniversitarălaăUniversitateaădeăMedicin ăşiăFarmacieă“CarolăDavila”ăBucureştiășiăspecialist,ăconsultant în 

acreditareaă spitaleloră șiămanagementă spitalicesc.ăDr.ăEclemeaăaăcoordonatămaiămulteăproiecteădeă s n tateăpublic ă cuă

finanțareăinternational ă(UE,ăUSAID,ăGlobalăFund); 

- dr. Carlo Magri – administratorășiăproprietarăCiemmeăDiagnostica/ăHBSăGroup,ăcuăoăvast ăexperienț ăînăanaliz ăprivindă
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strategiileădeăs n tateășiădotareaăserviciilorămedicaleăspitaliceștiăînăproiecteănaționaleășiăinternaționaleă(România,ăItalia);   

- dr. Maria Szerac – CEOăală companieiăHOUSTON,ăunaădintreămarileă companiiă dină țar ă specializat ă înă comunicareășiă

evenimenteămedicaleăcuăoălarg ăexperienț ăînăderulareaăcampaniilorăprivindăs n tateaăpublic ăînărândulăpopulației;ă 

- Ec. Lorendza Cadar – responsabilăanaliz ășiăoperareădateă înăcadrulăcompanieiăCiemmeăDiagnostica/ăHBSăGroup,ăcuă

experienț ăînăderulareaăunorăproiecteăprivindăanalizaăsistemelorădeăs n tate;ăă 

- Ec. Daniela Moldovan - responsabilăanaliz ășiăoperareădateăînăcadrulăcompanieiăCiemmeăDiagnostica/ăHBSăGroup,ăcuă

experienț ăînăderulareaăunorăproiecteăprivind analiza sistemelor deăs n tate; 

- as. soc. principal Grindean Marian Emil – expertăînăserviciileăpubliceădeăasistenț ăsocial . 

 

Parteneri consultanți: 
Lucas Consulting Partner Service SRL; 

Biomed Consulting Italia. 

 


