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PROCES VERBAL DE SELECŢIE A DOSARELOR 
încheiat în data de 02.08.2018 

 

Urmare a procesului de selecţie a 6 experţi analiză (autori de lucrări sau opere), în vederea 

realizării lucrării: „Elaborarea celor 12 planuri de monitorizare şi evaluare, câte unul pentru 

fiecare program naţional”, pentru modulele: 
 

Modulul 10: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, respectiv 

Programul național de vaccinare și Programul național de supraveghere și control al 

bolilor transmisibile prioritare - 2 planuri – expert PNSP 10; 

Modulul 11: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, respectiv 

Programul național de prevenire, supraveghere și control al infecției HIV și Programul 

național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei - 2 planuri – expert PNSP 

11; 

Modulul 12: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, respectiv 

Programul 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   - 2 planuri – expert PNSP 12; 

Modulul 13: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, respectiv 

Programul național de depistare precoce activă a cancerului prin screening organizat 

și Programul național de sănătate a femeii și copilului - 2 planuri – expert PNSP 13; 

Modulul 14: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, 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 - 2 planuri – expert 

PNSP 14; 

Modulul 15: Plan de monitorizare şi evaluare PNSP pentru 2 programe naţionale, respectiv 

Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică și 

Programul național de boli endocrine - 2 planuri – expert PNSP 15. 
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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 
selecţie şi evaluare numită prin decizia nr. 7553/09.02.2018, a constatat următoarele: 
 

- A fost depus un dosar pentru modulul 12; 
 

- Nu au fost depuse dosare pentru modulele 10, 11, 13, 14, 15. 
 
 
 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume 
candidat/Modul 

Situaţie dosar 
înscriere candidat Observaţii 

1. 
Mărginean Marius 
/Modul 12 
 
 

ADMIS Îndeplineşte condiţiile de participare 

 
 
 
 

 


