PROGRAMUL OCUPATIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei,
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare”
Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si
servicii sociale de interes general;
Obiectiv specific 4.9.: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre
preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii
Titlul proiectului:„Totul pentru inima ta-Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de risc
cardiovascular”
Contract nr. POCU/805/4/9/137424
Investim în dezvoltare durabilă

INSP Nr. 15680/9.10.2020

PROCES VERBAL
DE EVALUARE A CANDIDAȚILOR
- Rezultate parțiale Comisia de recrutare și selecție, constituită în baza deciziei reprezentantului
legal al Institutului Național de Sănătate Publică din Bucuresti nr. 201/09.09.2020,
formată din:
Președinte: Dr. Silviu RĂDULESCU
Membru:
Conf. Dr. Florentina Ligia FURTUNESCU
Membru:
Dr. Claudia DIMA
Secretar:
Ec. Andra DAN
S-a întrunit astăzi, 9 Octombrie 2020, în urma finalizării interviurilor pentru
candidații înscriși la procesul de selecție a 11 experți în cadrul proiectului: “Totul
pentru inima ta - Program de screening pentru identificarea pacientilor cu factori de
risc cardiovascular”, pentru posturile enumerate mai jos:
1. Director științific
2. Coordonator Activitate A3 – Furnizare de servicii screening pentru
165.001 persoane
3. Coordonator Activitate A5 – Înființarea și funcționarea a 8 centre de
screening la nivel regional
4. Expert științific – A1 si A2, Metodologie + Formare
5. Expert implementare – 2 posturi
6. Responsabil comunicare
7. Expert calitate, teme secundare și orizontale
8. Coordonator medici de familie
9. Expert dezvoltare platforma IT – 2 posturi
Procedura de recrutare și selecție s-a desfășurat cu respectarea condițiilor din
Procedura de recrutare şi selecţie a personalului angajat în afara organigramei în
cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de
Ministerul Sănătății și unitățile cu personalitate juridică aflate în subordinea, sub
autoritatea sau în coordonarea acestuia aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr.
689/23.05.2018 și a legislatiei specifice în vigoare, a prevederilor din Ghidul
Solicitantului - Condiții Specifice (”Formarea personalului implicat în implementarea
programelor prioritare de sănătate”) și/sau prevederile Contractului de finanțare
POCU/91/4/8/107931.
În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 689/23.05.2018, punctajul
minim pentru a fi admis în această etapă este de 60 de puncte, punctajul maxim care
poate fi obținut fiind de 100 de puncte.
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În această etapă, au fost intervievați candidații pentru evaluarea abilităților de
comunicare, capacității de analiză și sinteză, abilităților impuse de funcție,
comportamentului în situațiile de criză și motivație.
În urma realizării interviurilor, comisia de recrutare și selecție a acordat
următoarele punctaje și a stabilit următoarele:
Nume și prenume candidat

Media aritmetică a
punctajelor acordate
de membrii comisiei

Situație evaluare dosar
candidat
Admis/ Respins

98

Admis

96

Admis

99

Admis

96

Admis

96
93

Admis
Admis

98

Admis

Pozitia : 1. Director științific

Kulcsar Iulia Daniela
Pozitia: 2. Coordonator Activitate A3

Mărginean Marius
Pozitia: 3. Coordonator Activitate A5

Mitu Florin
Pozitia : 4. Expert științific A1 si A2

Neculau Andrea Elena
Pozitia: 5. Expert implementare

Dobrescu Dina Andreea
Soare Gușă Brîndușa Cezara
Pozitia: 6. Responsabil comunicare

Bratu Eugenia Claudia

Pozitia : 7. Expert calitate, teme secundare și orizontale

Radomir Livia Elena

94

Admis

98

Admis

94
95

Admis
Admis

Pozitia: 8. Coordonator medici de familie

Tănăsescu Rodica Narcisa
Pozitia: 9. Expert dezvoltare platforma IT

Barbu Iulia Rowena
Băjănaru Andreea Simona Cristina
Semnături comisie de recrutare și selecție:
Presedinte: Dr. Silviu RĂDULESCU

………………………………………..

Membru:

Conf. Dr. Florentina Ligia FURTUNESCU ………………………………………..

Membru:

Dr. Claudia DIMA

………………………………………..

Secretar:

Ec. Andra DAN

………………………………………..
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