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

realizării lucrării: „Evaluarea cadrului de reglementare a programelor naţionale de sănătate 

publică, elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestuia”, pentru modulele: 

 

Modulul 1: Evaluarea cadrului de reglementare a programelor naţionale de sănătate publică, 

elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a acestuia - expert programe sănătate 1; 

Modulul 2: Propunere legislativă: Proiect de Hotărâre de guvern privind aprobarea programelor 

naţionale de sănătate secţiunea dedicată programelor naţionale de sănătate publică; - expert 

programe sănătate 2; 

Modulul 3: Propunere legislativă: Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor 

cadru de realizare a programelor naţionale de sănătate publică; - expert programe sănătate 3;  

Modulul 4: Propunere legislativă: Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor 

specifice aplicabile pentru 4 programe naţionale de sănătate – expert programe sănătate 4; 

Modulul 5: Propunere legislativă: Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii privind apirobarea Normelor 

specifice aplicabile pejntru 4 programe naţionale de sănătate – expert programe sănătate 5; 

Modulul 6: Propunere legislativă: Proiect de Ordin al ministrului sănătăţii privind aprobarea Normelor 

specifice aplicabile pehtru 4 programe naţionale de sănătate – expert programe sănătate 6. 
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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 2; 

- Nu au fost depuse dosare pentru modulele 1, 3, 4, 5, 6. 

 

Nr. 
Crt. 

Nume şi prenume 
candidat/Modul 

Situaţie dosar 
înscriere candidat Observaţii 

1. 

Gaftea Viorel Nicolae 
/Modul 2 
 

 

ADMIS Îndeplineşte condiţiile de participare 

 

 

 


