
Campanie Nationala privind Educarea si Informarea in Domeniul Sanatatii

Alege Sanatos! Traieste Sanatos!
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Obiective

 Obiectivul general este alinierea Romaniei la standardele medicale U.E. si nu numai, cu dezideratul
ca fiecare cetatean in parte, ar trebui sa aiba in mod egal acces la servicii medicale de calitate;

 Totodata, dorim informarea si educarea consumatorului de servicii medicale, astfel incat alegerile
lui sa fie facute in cunostinta de cauza;

 Rezultatul campaniei se va finaliza prin punerea in dezbatere publica a concluziilor si feedback-urile
primite de-a lungul campaniei alaturi de practicile europene in domeniu. Astfel, se va putea pentru
alege democratic, european, un mecanism in domeniul sanatatii publice la nivelul Secolului 21;

 Implementarea unui proiect de informare, educare si intarire a capacitatii institutionale pe tema
sanatatii la nivel national, dar si crearea unei stari de spirit necesare pe diversele paliere ale
societatii de la nivelul cel mai de jos si pana la varf;



Structura campanie
Grup de lucru

 se doreste infiintarea unui grup de lucru pe tema sanatatii, cu intalniri lunare, mediat de
reprezentanti ai consumatorilor si format din reprezentanti ai institutiilor publice cu atributii de
control si initiativa legislativa, reprezentanti ai institutelor de cercetare;

Obiective si Atributii Grup de Lucru:

 consultare pe teme legislative;

 armonizarea strategiei nationale privind campaniile de educare si informare, in stransa legatura cu
actiunile de control ale autoritatilor cu atributii in acest domeniu;

 schimbul de informatii si puncte de vedere intre membrii grupului etc.;

 realizarea unui parteneriat strategic pentru armonizarea si aplicarea unitara a legislatiei in domeniu
si realizarea unui ghid cu explicitarea facila a normelor legale din domeniu, pentru toate partile
interesate;

 realizarea unei mai bune cooperari la nivel european intre reprezentantii consumatorilor si cei ai
autoritatilor in domeniu, prin schimburi de informatii si transfer de know-how cu autoritatile din
Romania;

 realizarea unor traininguri cu reprezentantii institutiilor publice cu atributii in domeniu si punerea
acestora in dialog direct, atat la nivel national, dar mai ales la nivel local;

 schimbarea mentalitatii si atitudinii consumatorilor cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au
in domeniu;



Obiective si Atributii Grup de Lucru:

 realizarea unui canal de informare intre autoritatile implicate la nivel central si local, dar si intre toti
angajatii acestor institutii (pana la cel mai mic nivel);

 realizarea unei informari la nivel european privind campaniile desfasurate de-a lungul timpului si
implementarea unora tinand cont de realitatile din Romania;

 identificarea de finantari europene in acest domeniu pentru continuarea campaniei pe termen
mediu si lung;

 informarea periodica privind mersul si rezultatele campaniei, dar si cu privire la lucrarile grupului de
lucru, atat a mass mediei, a autoritatilor publice centrale si locale a legislativului si executivului, cat
si a autoritatilor europene si a Parlamentului European;

 crearea unui corp de voluntari in cadrul campaniei la nivelul fiecarei euroregiuni cu atributii in
diseminare de materiale si participarea la activitati directe alaturi de autoritatile de stat;

 crearea unei linii telefonice verzi privind posibilitatea depunerii unei reclamatii, cit si obtinerea unor
informatii pe tema sanatatii;

 realizarea de studii care prin cifre si comparatii sa dea o imagine cit mai directa si mai clara a
impactului sanatatii in societate;

 analizarea rezultatelor studiilor;

 realizarea unei baze de date ce va putea fi accesata on-line de catre toate partile interesate, privind
activitatea in domeniu, spete, studii de caz, comentarii ale reprezentantilor autoritatilor in domeniu
etc.
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Structura campanie
Grup de lucru

Organizarea intalnirilor lunare ale Grupului de Lucru

 lucrarile Grupului de Lucru vor putea fi organizate, cu sprijinul
Partenerilor, si la sediul acestora;

 realizarea minutelor Grupului de Lucru;

 comunicarea concluziilor Grupului de Lucru, lunar, catre autoritatile
publice centrale si locale, Parteneri ai Campaniei si din zona de
interes;

Echipa Management Proiect, dar si a Grupului de Lucru

 coordonator proiect, 8 ore/zi:

 asistent coordonator proiect , 8 ore/zi:

 consilier juridic, 8 ore/zi, (necesar atat pentru problemele de tip
legislatie cat si pentru avizarea materialelor ce vor fi inaintate de catre
Grupului de Lucru, mass mediei, materialele postate pe site cat si
raspunsul la reclamatiile din domeniu primite prin intermediul site-ului
<<serviciu realizat in cooperare cu Departamentul de reclamatii in
domeniul protectiei-consumatorilor>>).

Sedinta privind produsele bio in 
parteneriat cu Bio Romania



 Realizarea unui studiu national privind starea de fapt din acest moment in domeniul sanatatii;

 In urma desfasurarii studiului, se va putea stabili tinta campaniei sau a campaniilor si totodata, se
va putea face o evaluare reala a rezultatelor campaniei (la 6 luni, 1 an etc.) prin realizarea unor
raportari si studii realizate dupa aceleasi criterii ca si studiul initial;

 In primul rand, evidentierea situatiei de fapt din tara noastra prin remiterea unui chestionar realizat
cu sprijinul Institutelor de Cercetare din cadrul Academiei Romane catre autoritatile competente ce
au in subordine institutii de sanatate tip: spitale/policlinici/clinici/cabinete de medici de familie
privind numarul acestora /numarul personalului care isi desfasoara activitatea in acestea /tipul de
pregatire a acestora /nivelul de dotare /costurile acestor unitati/costul pentru un pacient/costurile
pentru administrarea acestora etc. In cadrul acestui tip de studiu remiterea chestionarelor va fi
facuta pe baza Legii 544 din 2003, catre cele 5.650 de Institutii de Stat ce au in subordine unitati
medicale, institutiile publice din domeniul medical, cat si institutiile de invatamant de profil din
mediul pre-universitar si universitar;

 In paralel dorim realizarea unui studiu cu privire la situatia privind aceeasi problema la nivelul
Uniuniii Europene prin remiterea de adrese catre Ambasadele Romaniei in tarile U.E. si catre
institutiile din tarile membre U.E. si nu in ultimul rand catre Ambasadele Tarilor membre U.E. la
Bucuresti;

 Implementarea unui studiu comparativ privind costurile pe care le plateste un cetatean din
Romania (taxele pentru asigurarile din sanatate) in raport cu cetatenii UE , dar, totodata si care
sunt sumele reale care se cheltuiesc pe asigurarea sanatatii cetatenilor romani in raport cu
serviciile oferite pacientilor.
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 Rezultatele acestui studiu din punct de vedere al colectarii datelor vor fi inaintate spre interpretare
membrilor Grupului de Lucru, din colectivul de experti tehnici si consultanti;

 Concluziile acestora vor fi remise catre membrii Grupului de Lucru, catre autoritatile locale cu
atributii in domeniu, catre institutiile centrale ale Romaniei, cat si catre Parlamentul European si
Comisiile acestuia, Comisia Europeana si Directoratele Generale ale Comisiei si Comisarilor
Europeni, cat si supuse dezbaterii publice;

 Toate punctele de vedere colectate vor sta la baza realizarii unei Strategii Nationale pentru
Educatie in domeniu, cat si pentru realizarea unei Comisii Prezidentiale interdisciplinare privind
identificarea solutiilor in domeniu si aducerea sistemului de sanatate din tara la nivel European si
maximizarea rezultatelor si serviciilor din perspectiva costurilor.

 Transmiterea unei adrese catre toate institutiile statului, la nivel national si a chestionarului care va
sta la baza realizarii studiului:

 elaborarea chestionarului;

 tiparire adresa si chestionar;

 tiparire plic personalizat;

 transmiterea adresei prin posta cu confirmare de primire;

 colectarea datelor si transpunerea acestora in format electronic;

 interpretarea datelor si realizarea studiului in parteneriat cu institute din cadrul Academiei Romane,
cat si cu membrii ai Grupului de Lucru;

 compararea rezultatelor cu alte date statistice la nivel european si international.
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Structura campanie
Evenimente

 implementarea unor evenimente cu tema generala
“Romania – stat membru al Uniunii Europene si
granita externa a acesteia”,

 recomandare invitati: lectori specializati in
problematica sanatatii, atat din tara, cat si din
restul Uniunii Europene, dar si din Statele Unite;

 locatii propuse: Bucuresti, Brasov, Constanta, Cluj,
Galati, Iasi, Oradea, Timisoara.

1. Bilantul Campaniei Inchide.Stinge.Recicleaza din cadrul Agentiilor Judetene de Protectie a Mediului;
2. Activitati desfasurate la Centrul Info Europa pe teme de protectia consumatorilor si protectia mediului in partenerial cu scoli si

licee din Bucuresti si Ilfov;
3. Lansarea sectiunii din cadrul Campaniei Nationale “Inchide.Stinge.Recicleaza” in invatamantul preuniversitar din Municipiul

Bucuresti si Judetul Ilfov;

4. Organizarea Campionatelor Nationale de Atletism din Romania;
5. 6. Actiuni de ecologizare desfasurate cu grupuri de voluntari in parteneriat cu diferite autoritati locale;
7. Conferinta Finmedia- Hilton, Bucuresti;

8. Activitati desfasurate in parteneriat cu Muzeul Satului din Bucuresti destinate elevilor din invatamantul preuniversitar si prescolar
privind educarea si informarea acestora pe diverse teme si desfaurarea de concursuri interactive.



Plan Media
Site

Site

 insumeaza sub umbrela sa toate materialele Campaniei intr-un format mai detaliat (legislatie din
domeniu, cat si alte informatii utile consumatorilor, imagini de pe parcursul desfasurarii Campaniei,
chestionare on-line, sondaje, afisarea premiilor);

 va fi realizat atat in limba romana, engleza, cat si in limbile principalelor minoritati din Romania
(maghiara, turca, ucraineana, sarba, romanesc);

 va exista si un format adaptat ce va permite accesarea site-ului si pe mobil cu posibilitatea de a
descarca informatiile necesare in telefon, largind in mod considerabil, grupul tinta al Campaniei;

Agregator de stiri

 se va implementa o platforma dedicata agregarii de articole de pe website-urile de stiri, bloguri sau
alte site-uri pe care vor fi postate materiale educativ-informative;

 stirile vor fi moderate in mod preferential si comentate, astfel se va crea o comunitate online care
va permite interactiunea pe scara larga cu utilizatorii.



Plan Media
Clipuri si Emisiuni Radio si TV

 cu scopul de atinge un numar cat mai mare de consumatori, mesajul Campaniei va fi sustinut si
prin intermediul unor clipuri audio si video;

 clipurile vor fi realizate in mai multe versiuni si diverse suporturi, in functie de canalul de difuzare
(versiuni cu diferite durate, cu/fara sunet etc.);

 in vederea eficientizarii bugetului de promovare al Campaniei vor fi realizate clipuri care, in
parteneriat cu Consiliul National al Audiovizualului vor fi difuzate la nivel national in regim de
Campanie sociala;

 pentru a putea fi difuzate cu titlu gratuit, in regim de clipuri sociale, partenerii Campaniei, societati
comerciale, nu vor putea fi mentionati in cadrul acestora. In situatia in care se doreste mentionarea
Partenerului, se va lua in calcul un buget auxiliar;

 de asemenea, A.N.P.C.P.P.S. Romania poate expune cu titlu gratuit clipurile video pe panourile
digitale stradale, unde se poate mentiona parteneriatele menite sa sustina Campania.;

 totdata, se doreste realizarea si desfasurarea de emisiuni radio si TV privind tema Campaniei.



Materiale Promotionale si Tipar

 pentru a sustine mesajul Campaniei, prin cat mai multe mijloace de informare, vor fi realizate si
materiale promotionale personalizate care vor fi diseminate in cadrul evenimentelor, cat si cu alte
ocazii;

 obiectele (tricouri, pixuri, sepci, magneti, etc.) sunt personalizate cu logo-ul partenerilor Campaniei
si puratoare de mesaje educative;

 de asemenea, un impact major din punct de vedere mediatic il vor avea materialele tiparite
(pliante, afise, brosuri, roll-up bannere, etc.);

 tipariturile se vor realiza pe materiale reciclate, in limita posibilitatilor, si vor fi diseminate in
proportie de 90% in reteaua Info EU-RO, dar si cu sprijinul altor Institutii de Stat;

Brosura

 realizarea unei publicatii lunare, ca supliment al revistei InfoCons, care sa fie distribuita catre toti
actorii implicati direct, la nivel national si care sa cuprinda:

 rezultatele si concluziile intalnirilor periodice ale grupului de lucru;

 puncte de vedere ale autoritatilor centrale si europene;

 studii de caz;

 legislatie in domeniu si comentarii privitoare la aceasta;

 explicatii ale terminologiei specifice;

 campanii de educare si informare;



Materiale Promotionale si Tipar
Necesar materiale tiparite 2010-2011

1. materiale realizate pe suport clasic

 afis format A2 tip 1: 25.000 buc

 afis format A2 tip 2: 25.000 buc

 afis format A2 tip 3: 25.000 buc

 pliant format A4: 1.800.000 buc

 pliant format A5 tip 1: 2.000.000 buc

 pliant format A5 tip 2: 2.000.000 buc

 info card: 5.000.000 buc

 semn de carte: 2.500.000 buc

2. materiale realizate pe suport autocolant

 afis format A2 – tip 1: 15.000 buc

 afis format A2 – tip 2: 15.000 buc

 afis format A2 – tip 3: 15.000 buc



Reteaua de Diseminare

 Diseminarea materialelor se realizeaza atat cu sprijinul partenerilor A.N.P.C.P.P.S. Romania-
o9atitudine!, in reteaua nationala INFO EU-RO, cat si in urmatoarele institutii:

• Primarie

• Consiliul Judetean

• Politia

• Politia de frontiera

• Politia Comunitara

Prefectura

• Pompieri

• Ambulanta

•Muzee

• Scoli

• Licee

Jandarmerie

• Cinematografe

•Universitati

• Biblioteci

• Aeroporturi

•Gari

Expozitii



In speranta unui parteneriat de succes, va
multumim pentru atentie!

www.protectia-consumatorilor.ro


