
Directia de Sanatate Publica Satu Mare, desfasoara pe toata perioada lunii iunie 

2022, Campania de informare, educare, constientizare, “Consumul de bauturi 

alcoolice iti afecteaza sanatatea!  Nu merita sa risti!  Informeaza-te!  Luna 

nationala a informarii  despre efectele consumului de alcool, cu tema prevenirea 

consumului riscant, nociv si extrem de nociv de alcool si a efectelor consumului de 

alcool. 

In acest an grupul tinta al campaniei este populatia generala cu varsta peste 18 ani, 

care se adreseaza  tuturor categoriilor de furnizori de servicii de sanatate publice si 

private si populatiei peste 18 ani din comuntati. 

Perioada de implementare a activitatii : pe toata durata lunii iunie 2022. 

Va rog sa parcurgeti materialele informative pentru buna desfasurare al acestei 

campanii. 

Va rugam ca pana in data de 15.06.2022 sa ne trimiteti numele persoanelor 

desemnate pentru completarea on line a a chestionarelor. 

Pana in data de 27.06.2022 va rugam sa raportati catre DSP rezultatele activitatilor 

efectuate in tabelul de la punctul IV alineatul h, din Metodologia pentru 

organizarea si desfasurarea de interventie primara pentru reducerea consumului 

daunator de alcool. 

 

Va transmit  informatiile despre : 

  

1. platforma electronica cu acces la tutorialul pentru instruirea persoanelor 

care vor aplica Testul AUDIT si   unde poate fi completat direct online  de 

către  acestea chestionarul de evaluare AUDIT 

• Persoanele care vor aplica chestionarul AUDIT (asistentii medicali 

comunitari, mediatorii saniatri, personalul medical din unitatile 

sanitare, etc) acceseaza linkul  https://www.testareaudit.ro/. 

o Daca au deja cont din campaniile din anii trecuti il pot folosi pe 

acela, si aplica chestionarul. 

o Daca nu au cont, trebuie sa isi creeze unul, accesand 

butonul Login operator , optiunea Dacă ești specialist în 



sănătate publică și vrei să aplici teste pentru INSP, înscrie-te 

aici.   Dupa intrarea in cont,  acceseaza optiunea de la baza 

paginii Urmează cursul ,parcurg cursul si completeaza testul de 

verificare. Dupa aceste etape abia li se va permita sa aplice 

chestionarul AUDIT populatiei . Rezultatele chestionarului se 

completeaza numai online. 

  

1. linkul unde populatia poate sa completeze direct 

chestionarul este https://testare.testareaudit.ro/#!/home  cu mentiunea ca 

populatia NU trebuie sa completeze campul Operator .   

  

Pentru  implementarea campaniei si aplicarea metodologiei  transmise anterior 

( https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandrari_si_e

vidente_stintifice/metodologii/metodologie_campanii_iec/Metodologie-

interventii-preventie-primara-consum-alcool-2022.pdf ), va rugam sa descarcati 

documentele 

Va  transmit linkul de unde va rog sa descarcati materialele aferente campaniei din 

luna iunie: https://we.tl/t-mGdl3B5lBu 

Materialele contin inclusiv Metodologia pentru organizarea și desfășurarea de 

intervenții de prevenție primară pentru reducerea consumului dăunător de 

alcool , care este afisata si pe website la 

adresa https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandra

ri_si_evidente_stintifice/metodologii/metodologie_campanii_iec/Metodologie-

interventii-preventie-primara-consum-alcool-2022.pdf 

  

Ghidul  de preventie cu explicații privind prevenirea consumului de alcool se gaseste 

la 

adresa https://insp.gov.ro/download/cnepss/metodologii_ghirduri_recomandrari_si

_evidente_stintifice/ghiduri_si_recomandari/Ghid-Volumul-2-web.pdf  . 
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