PROIECT ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al
Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
Cod SIPOCA 13
a) are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) îndeplineşte condiţiile de studii și, după caz, de experienţă necesară elaborării
lucrării sau operei solicitate și condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului pentru care
urmează să fie selectat;
f) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu
intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care
a intervenit reabilitarea.
B. Conditii specifice pentru poziţia de Expert Analiză (autor de lucrări sau opere) ȋn
cadrul proiectului „Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al
Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”,
cod SIPOCA 13, pentru realizarea lucrării „Definirea mandatelor și competențelor la nivel
național, regional și local PNSP”:
Modulul 1: Analiză privind situația actuală a mandatelor și competențelor la nivel
central, regional și local – expert principal 1;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 10 ani în domeniul sănătății publice;

-

să

facă

dovada,

în

metodologii/norme/legi

calitate
sau

de
a

autor

sau

participat

coautor,
la

la

elaborarea

proiecte/monitorizare

programe/evaluare programe în domeniul sănătății publice – minim 5.
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Cod SIPOCA 13
Modulul 2: Metodologie de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării
competențelor de către actorii implicați în realizarea managementului programelor
naționale de sănătate publică – expert proceduri 2;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 10 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 5.
Modulul 3: Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
național de vaccinare și Programul național de supraveghere și control al bolilor
transmisibile prioritare – expert proceduri 3;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.
Modulul 4: Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV și Programul național de
prevenire, supraveghere și control al tuberculozei – expert proceduri 4;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.
Modulul 5: Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
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Național de monitorizare a factorilor determinanți din mediul de viață și muncă și
Programul Național de Evaluare și promovare a sănătății și educației pentru sănătate
- expert proceduri 5;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.
Modulul 6:

Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluarea a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat și Programul
național de sănătate a femeii și copilului – expert proceduri 6;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.
Modulul 7:

Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluarea a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizare a
utilizării antibioticelor și a antibioticorezistenței și Programul național de transplant
organe, țesuturi și celule de origine umană – expert proceduri 7;
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.
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PROIECT ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al
Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
Cod SIPOCA 13
Modulul 8:

Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluarea a exercitării

competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică, respectiv Programul
național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică și Programul național
de boli endocrine – expert proceduri 8.
-

studii superioare în domeniul sănătății;

-

să aibă vechime de minim 8 ani în domeniul sănătății publice;

-

să facă dovada, în calitate de autor sau coautor, în elaborarea de metodologii/norme
sau a participat la monitorizare programe/evaluare programe în domeniul sănătății
publice – minim 3.

C. Condiții de departajare
În cazul în care doi sau mai mulţi candidați obțin acelasi punctaj, comisia de selecție
și evaluare va lua în calcul următoarele criterii:
Modulul 1: Analiză privind situația actuală a mandatelor și competențelor la nivel
central, regional și local – expert principal 1;
- vechime în muncă în domeniul sănătății publice;
- lucrări publicate în baze de date internaționale/ performanță științifică și
profesională/ prestigiu în domeniul sănătății publice;
- experiența în domeniul domeniul elaborării de metodologii, norme, legi,
monitorizare și/sau evaluare
Modulul 2: Metodologie de coordonare, monitorizare și evaluare a exercitării
competențelor de către actorii implicați în realizarea managementului programelor
naționale de sănătate publică – expert proceduri 2;
- vechime în muncă în domeniul sănătății publice;
- lucrări publicate în baze de date internaționale/ performanță științifică și
profesională, prestigiu în domeniul sănătății publice;
- experiența în domeniul elaborării de metodologii, norme, monitorizare și/sau
evaluare.
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PROIECT ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al
Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
Cod SIPOCA 13
Modulul 3, 4, 5, 6, 7, 8: Proceduri de coordonare, monitorizare și evaluare a
exercitării competențelor pentru 2 programe naționale de sănătate publică – expert
proceduri 3, 4, 5, 6, 7, 8;
- vechime în muncă în domeniul sănătății publice;
- lucrări publicate în baze de date internaționale/ performanță științifică și
profesională, prestigiu în domeniul sănătății publice;
- experiența în elaborarea de proceduri, monitorizare și/sau evaluare.
5. Documente necesare pentru depunerea dosarului de selecție:
a) cerere de înscriere (conform model);
b) curriculum vitae, model Europass, semnat şi datat pe fiecare pagină ȋnsoţit de lista
de lucrări reprezentative;
c) copia și originalul actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;
d) scrisoare de intenţie;
e) copiile și originalele documentelor care să ateste nivelul studiilor şi al specializărilor
solicitate conform punctului 4 B din Condiții de participare;
f) documente care atestă vechimea în muncă şi în domeniul de specialitate conform
punctului 4 B din Condiții de participare;
g) declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea
unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie
sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea (conform model);
h) declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a plagiat în realizarea
lucrărilor sale (conform model).
Candidații vor depune toate documentele de înscriere la Academia Română cu sediul
în Calea Victoriei nr. 125, sector 1, Bucureşti, Corpul Central, camera 39 la Secretariatul
comisiei de selecţie, din cadrul proiectului “Îmbunatăţirea capacităţii de planificare
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PROIECT ”Îmbunatăţirea capacităţii de planificare strategică şi management al
Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate de Ministerul Sănătăţii”
Cod SIPOCA 13
strategică şi management al Programelor Naţionale de Sănătate Publică (PNSP) finanțate
de Ministerul Sănătăţii”, cod SIPOCA 13, până la data de 28 martie 2018 (inclusiv) în
intervalul orar 09:00-15:00. Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați
domnului Tudor Romeo - Responsabil selecție experți - tel. 021.212.86.40/interior 129,
0752.246.377, sau prin email: rtudor@acad.ro. Detalii suplimentare ȋn ceea ce priveşte
metodologia referitoare la procedura de selecţie se pot consulta pe site-ul Academiei
Romȃne (www.acad.ro) ȋn secţiunea Acte Normative.
6. Procedura de selecţie:
a) Prima etapă - selecția dosarelor:
În maxim 1 zi de la finalizarea perioadei de înscriere, Comisia de selecție și evaluare
a dosarelor, va analiza respectarea condițiilor de participare la concurs. Lista candidaților
admiși,

respectiv

respinși,

va

fi

publicată,

pe

site-ul

Academiei

Romȃne

(http://acad.ro/proiecteFSE/pag_proiect_SIPOCA13.htm) și la punctul de informare al
Academiei Române, în termen de 1 zi lucrătoare de la finalizarea procesului de selecție a
dosarelor.
Selecția dosarelor este eliminatorie.
Rezultatul selecţiei poate fi contestat în termen de 24 de ore de la momentul afișării
rezultatelor iar soluţionarea contestaţiei va fi comunicată ȋn termen de maxim 24 de ore.
Contestaţia se depune la Secretariatul comisiei de selecţie, Corpul Central, camera 39,
Calea Victoriei nr. 125, sector 1.
b) A doua etapă - evaluarea dosarelor:
Rezultatul evaluării dosarelor se va afișa ȋn maxim 2 zile de la comunicarea
rezultatului selecției dosarelor de concurs.
Rezultatul evaluării dosarelor poate fi contestat în termen de 24 de ore de la
momentul afișării, iar soluţionarea contestaţiei va fi comunicată ȋn termen de maxim 24 de
ore. Contestaţia se depune la Secretariatul comisiei de selecţie, Corpul Central, camera
39, Calea Victoriei nr. 125, sector 1.
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