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Personalitati ale lumii medicale si ale societatii civile vor juriza 

premiile de la „Gala Sanatatii”  

 

Astăzi, 5 decembrie, la ora 16.00, va avea loc jurizarea categoriilor de premii care 

vor fi decernate în cadrul Galei Sanatatii, ediţia a V-a, eveniment ce va avea loc anul acesta 

în data de 18 decembrie, la Palatul Parlamentului.  

Şedinţa de jurizare va fi condusă de Acad. Dan Mircea Enescu, Managerul Spitalului 
Clinic de Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucureşti. Activitatea profesională a fiecărui 
candidat ce a fost nominalizat, va fi analizată de membrii juriului, reprezentanţi de seamă 
din lumea medicală academică din România, dar şi din străinătate, personalităţi marcante 
ale societaţii civile:  Acad. Constantin Popa – Vicepreşedinte Comisia de Medicină - 
Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare, Prof. 
univ. dr. Adrian Curaj – director UEFISCDI, Prof. Dr. Univ. Vlad Tica – Universitatea 
„Ovidius”, Prof. Univ. Dr. Olga Simionescu – Spitalul Colentina, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila”, Prof. Univ. Dr. Adrian Barbilian – Spitalul Militar, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Prof. dr. Univ. Dan Mischianu - Spitalul Militar, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Prof. Dr. Aydın Yücetürk, - Specialist 
chirurgie ortopedică, Acibadem Istanbul,  Andreea Marin – jurnalist şi Preşedinte al 
Fundaţiei „Preţuieşte viaţa”,  Diana Brâncuş – jurnalist, Prof. Univ. Dr. Gheorghe Iana, 
Preşedintele Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti, Prof. Univ. Dr. Dan 
Dediu-Sandu, Vicepreşedinte Consiliul Naţional al Rectorilor, Dr. Vlad Romano, Comisia 
Naţională de Acreditare a Spitalelor (CoNAS), Dr. Adrian Călugaru, Director Coordonator 
Adjunct – Direcţia de Sănătate Publică, Jud. Mădălina Afrăsinie, Preşedinte Secţia VI –a 
Civilă, Tribunalul Bucureşti, Adelaida Marcu – Preşedinte Societatea Studenţilor în Medicină 
din Bucureşti, Lect. Univ. Dr. Simona Vlădica, Director General Sănătatea Media Group. 

 
Membrii acestui juriu vor decide câştigătorii pentru  următoarele categorii de premii: 

1. Cea mai dinamica societate medicală (Se acordă pentru activitatea intensă de susţinere a 

programelor de prevenţie şi tratament; Premiază dezvoltarea de programe ştiinţifice şi 

implicarea în proiecte de dezvoltare şi modernizare a sistemului medical românesc); 

2. Cea mai implicată asociaţie de pacienţi (Se acordă pentru o activitate intensă în susţinerea 

proiectelor de informare, asistenţă şi sprijinire a pacienţilor; Premiază cele mai utile 

proiecte  iniţiate de asociaţiile de pacienţi şi implementate pentru  persoanele cu diferite 

afecţiuni); 
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3. Cel mai performant management medical public (Se acordă pentru instituţia din sectorul 

public cu cele  mai eficiente programe de dezvoltare şi cel mai productiv management al 

calităţii;  

Se premiază pentru calitatea serviciilor de îngrijire a pacientului şi siguranţa acestuia,  gradul 

de modernizare şi confort al instituţiilor,  calitatea serviciilor medicale prestate şi 

profesionalismul personalului); 

4. Cel mai bun jurnalist pe sănătate (Pentru Presa Scrisă, Televiziune, Radio - Se acordă 

pentru profesionalism, dedicare şi corectitudine în actul jurnalistic, pe domeniul sănătăţii; 

Premiază abordarea unor teme de maxim interes, actualitate şi utilitate publică, pe 

domeniul sănătăţii); 

5. Afirmare medicală internaţională (Se acordă medicilor care se bucură de recunoaşterea la 

nivel internaţional a activităţii medicale şi ştiinţifice, prin prisma implicării în proiecte de 

cercetare internaţionale si / sau participării cu lucrări la congrese internaţionale în alte ţări); 

6. Implicare în proiecte de cercetare (diferite surse de finanţare) - se acordă medicilor 

implicaţi în proiecte de cercetare cu valoare ştiinţifică ridicată şi cu aplicabilitate practică 

deosebită, unde au ocupat poziţia de manager de proiect; 

7. Cardiologul anului  (Se acordă medicului cu cele mai importante şi excepţionale 

performanţe în domeniul cardiologiei în anul 2014);              

8. Studentul Anului 2014  

Pentru că anul acesta la Gala Sănătăţii studenţii medicinişti au un cuvânt greu de 

spus, începând cu ora 18:00, va avea loc şedinţa de jurizare pentru premiul „Cel mai 

popular cadru didactic al anului (anii preclinici / anii clinici)”, şedinţă prezidată de Lector 

Univ. Dr. Simona Vlădica. Juriul ce va juriza această categorie are in componenţa sa 

reprezentaţi ai studenţilor de la Universităţile de Medicină şi Farmacie din întreaga ţară, 

astfel: 

 Adelaida Marcu - Preşedinte Societatea Studenţilor în Medicină din 

Bucureşti,  

 Călin Hădăreanu - Preşedinte Societatea Studenţilor Medicinişti Craiova,  

 Andrada Deac - Vicepreşedinte Academic Organizaţia Studenţilor 

Medicinişti din Cluj,  

 Ştefan Rus - Reprezentant Liga Studenţilor din Tg. Mureș, 
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 Irina Carnutu - Vicepreşedinte Externe Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în 

Medicină din România.  

Premiul se acordă pentru cadrul didactic care s-a implicat şi a susţinut valoroase 

proiecte studenţeşti, pentru cadrul didactic care a susţinut acţiunile cu caracter social-

umanitar derulate de asociaţiile studenteşti, precum şi pentru activităţi extracuriculare 

desfăşurate de cadrul didactic împreună cu studenţii săi. 

O categorie de premii acordate de organizatorii evenimentului, la fiecare ediţie, sunt 

premiile speciale oferite pentru: „Pasiune şi devotament”, „Intreaga carieră medicală” si 

„Premiul Explore Medicine TV”.  

„Gala Sănătăţii” este o manifestare de anvergură, care creează o imagine complexă 

în sfera domeniului sănătăţii. Toate realizările importante din 2014 şi toţi cei care au obţinut 

rezultate remarcabile în activităţi din domeniul medical, în acest an, au intrat în compeţitie 

pentru premiile Galei. 

Sănătatea Media Group alături de Primăria Sectorului 5 organizează cea de-a V-a 

ediţie a evenimentului „Gala Sănătăţii”, un eveniment de marcă, cu tradiţie în 

recunoaşterea valorilor din domeniul medical, care işi propune şi în acest an să premieze 

realizările deosebite din domeniul sănătăţii. Manifestarea va avea loc pe data de 18 

decembrie 2014, începând cu orele 18.00, in Salonul de Recepţii la Palatului 

Parlamentului. 
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