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ANUNȚ 

privind procesul de evaluare dosare pentru 8 experți analiză  

REZULTATUL 2, SUBACTIVITATEA 3.1 

 

Urmare a procesului de selecție 8 experţi analiză (autori de lucrări sau opere), în vederea 

realizării lucrării: „Elaborarea unei metodologii unitare de monitorizare şi evaluare a programelor 
naţionale de sănătate publică care include sursele de date, metodologia de culegere a datelor, 

procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de raportare periodică”, pentru 
modulele: 

 
Modulul 2: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică expert PNSP 2; 

Modulul 3: Raport privind procedurile  utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase Prof. Dr. Matei Balş 

- expert PNSP 3; 

Modulul 4: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Institutului Naţional de Pneumologie Prof. Dr. Marius Nasta 

- expert PNSP 4; 

Modulul 5: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului 

Alessandrescu – Rusescu - expert PNSP 5;  

Modulul 6: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Agenţiei Naţionale de Transplant - expert PNSP 6; 

Modulul 7: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem 

Hematopoietice - expert PNSP 7; 

Modulul 8: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 

raportare periodică în cadrul Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog - 

expert PNSP 8; 

Modulul 9: Raport privind procedurile utilizate, indicatorii de performanţă, standarde şi modele de 



PROIECT „Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al Programelor 

Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”  Cod SIPOCA 13 

www.poca.ro

raportare periodică în cadrul Institutului Naţional de Endocrinologie C. I. Parhon. - expert 

PNSP 9; 

din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al 

Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanţate de Ministerul Sănătăţii" - SIPOCA 13 

și în conformitate cu “Metodologia privind selecţia autorilor de lucrări sau opere necesare atingerii 

obiectivelor în cadrul proiectelor finanţate din Fondul Social European", comisia de evaluare a 

dosarelor de selecție, numită prin decizia nr. 7547/08.02.2018 a stabilit următoarele: 

- A fost depuse dosare pentru modulele 2,3,4,7,8; 
- Nu au fost depuse dosare pentru modulele 5,6,9. 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume 
candidat/Modul 

Situaţie dosar 
înscriere candidat Punctaj obținut 

1. 
Neamțu Andra / 
Modul 2 

ADMIS 100 pct. 

2. 
Pistol Adriana / 
Modul 3 

ADMIS 100 pct. 

3. 
Munteanu Anca Magdalena / 
Modul 4 

ADMIS 95 pct. 

4. 
Moldoveanu Anca Maria / 
Modul 7 

ADMIS 100 pct. 

5. 
Domnariu Carmen Daniela / 
Modul 8 

ADMIS 100 pct. 




