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Procesul de editare

De la autori, la cititori

Sursa imaginii: http://thetulgey.blogspot.ro/2012/02.html



Etapele procesului (1)
1. Evaluarea stadiului iniţial al lucrărilor

şi prezentarea concluziilor autorilor şi
echipei manageriale;

2. Integrarea feedback-ului primit din
partea participanţilor la cele 3
workshop-uri şi completarea
conţinutului cu propunerile agreate în
urma evaluării iniţiale;
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Sursa imaginii: http://www.college-ibnkhaldoun.com/



Etapele procesului (2)

3. Revizuirea şi colectarea ultimelor informaţii
necesare pentru finalizarea conţinutului;

4. Traducerea în limba română;
5. Redactarea şi formatarea;
6. Solicitarea codurilor ISBN
7. Crearea design-ului şi tipărirea.
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Et voilà!



Părerile mele asupra produselor
finale

• Perfecte nu sunt!
• Uşor de citit şi inteligibile, chiar şi pentru

non-specialişti;
• Implică o combinaţie interesantă între

teorie şi practică;
• Recomandările lor se bazează pe

dovezi şi sunt practicabile;
• Merită să fie citite!

• Perfecte nu sunt!
• Uşor de citit şi inteligibile, chiar şi pentru

non-specialişti;
• Implică o combinaţie interesantă între

teorie şi practică;
• Recomandările lor se bazează pe

dovezi şi sunt practicabile;
• Merită să fie citite! Sursa imaginii: http://blog.sysomos.com/2010/05/



Impactul scontat pe termen lung
• Investiţii în politici, programe şi

servicii care să
îmbunătăţească, să întreţină şi
să protejeze sănătatea
oamenilor prin promovarea
unor stiluri de viaţă sănătoase
şi prin crearea unor medii care
să protejeze sănătatea atât în
zonele urbane, cât mai ales
cele rurale;
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Sursa imaginii:
http://www.nlgn.org.uk/public/section/publications/subject/health-
and-social-care/



Impactul scontat pe termen lung

• Influenţarea procesului de elaborare a politicilor de
sănătate de către factorii decidenţi, dar şi de
societate, per ansamblu;

• Crearea de parteneriate la nivel local, regional,
naţional sau chiar internaţional, care să sprijine
dezvoltarea comunitară şi să îmbunătăţească starea
de sănătate a locuitorilor din mediul rural;
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Diseminarea ghidurilor în cele 3
regiuni ale proiectului

• Direcţii de Sănătate Publică;
• Primării;
• D.G.A.S.P.C.-uri;
• A.J.O.F.M.-uri;
• Case Judeţene de Asigurări de Sănătate;
• Inspectorate Teritoriale de Muncă;
• Agenţii pentru Dezvoltare Regională;
• Simpli cetăţeni din cele 19 comune PSCR.
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Sursa imaginii: http://nichcy.org/dissemination/sources/



Lectură plăcută!

Sursa imaginii: http://www.educa.madrid.org/web/eoi.pinto.pinto/html/ingles_reading.html


