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INFORMAŢII PERSONALE Dragomirișteanu Aurora  
 

  

 

   0722.751.147        

 aurora.dragomirișteanu@rndvcsh.ro  

 

Sexul feminin | Data naşterii 14/01/1966| Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

iunie 2011 până în prezent Director general   

Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice București, str. 

Constantin Caracaș, Nr-28, Sector 1, www.rndvcsh.ro;  

- conceperea dezvoltării strategice a RNDVCSH şi asigurarea implementării acesteia, în 
conformitate cu dezvoltarea strategică a organizațiilor naționale din domeniul transplantului 
și a organizațiilor internaționale similare cu care RNDVCSH este interconectat; 

- propuneri de reglementări pentru conformarea RNDVCSH la standardele internaționale și 
asigurarea interconectării cu instituții internaționale similare; 

- elaborarea şi asigurarea aplicării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a 
Regulamentului Intern al RNDVCSH; 

- coordonarea, controlul, îndrumarea şi analiza periodică a funcționarii structurilor din 
subordine;  

- aplicarea metodelor şi tehnicilor moderne de management la nivelul structurilor componente 
ale RNDVCSH;  

- coordonarea activităților de recrutare și testare, prelevare și donare de CSH desfășurate la 
nivelul unitățile sanitare desemnate; 

- coordonarea și asigurarea implementării programului  anual  de formare profesională pentru 
personalul din subordine și din unitățile desemnate care desfășoară activități în domeniul 
taransplantului de CSH 

- coordonarea elaborării programului anual de activitate, precum şi a raportului anual de 
activitate; 

- coordonarea și asigurarea implementării proiectelor dezvotate în parteneriat cu instituții 
internaționale, 

- angajarea și eliberarea din funcție personalul din subordine, în conformitate cu prevederile 
legale;  

- coordonarea activității de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul 
structurilor RNDVCSH; 

- sprijinirea dezvoltării organizaţionale şi dezvoltarea profesională a angajaţilor RNDVCSH; 
- participare la creşterea vizibilităţii şi la promovarea imaginii RNDVCSH;  
- reprezintarea RNDVCSH în relația cu terții.  
- aprobarea deschiderii şi repartizării de credite bugetare, modificarea repartizării pe trimestre 

şi subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare, a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite. 
- ordonator de credite, în condițiile legii;  

Tipul sau sectorul de activitate : transplant celule stem hematopoietice/sănătate  

Februarie 2011-august 2012  Manager proiect   
Proiect POSDRU /81/3.2/S/59348  ”Calitate și performanță în  sistemul sănătății publice din România” 

Fundația Amfiteatru, București  

- Initierea, planificarea, monitorizarea, controlul si finalizarea proiectului conform cerintelor 
beneficiarilor. 

- organizarea si coordonarea echipei de management si implementarea a proiectului. 
- implementarea si asigurarea unui sistem de management eficient; 
- planificarea activitatilor proiectului si atingerea rezultatelor planificte 
- monitarizarea si evaluarea permanenta a organizarii si implementarii proiectului; 
- întocmirea de planuri detaliate de lucru si monitorizarea și respectarea implementarii acestora; 
- gestionarea echipa proiectului si asigura exacutarea la timp a activitatilor 
- identificarea, analiza si monitorizarea riscurilor 
- organizarea achizitiile in proiect  
- organizarea, colectarea, distribuirea, arhivarea informatiei, organizarea intalnirilor de proiect, 

obtinerea minutelor de proiect, raportarea starii proiectului. 

mailto:aurora.dragomirișteanu@rndvcsh.ro
http://www.rndvcsh.ro/
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Tipul sau sectorul de activitate : calitate și evaluarea serviciilor de sănătate/sănătate 

1 septembrie 2008 –  

30 aprilie 2010 

Manager proiect 
Proiect finanțat de Agenția de Dezvoltare și Cooperare a Elveției (SDC) ”Regionalizarea Serviciilor 
Pediatrice de Urgență și Terapie Intensivă în Republica Moldova”  

Centrul pentru politici și Servicii de Sănătate, București (www.cpss.ro)  

- atingerea la timp a rezultatelor așteptate ale proiectului printr-o coordonare locală eficientă a 
proiectului şi colaborare cu instituţiile partenere  

- elaborarea strategia proiectului, achiziții, selectarea consultanților, monitorizarea rezultatelor pentru 
experții internaționali, vizite de studiu, bugetul proiectului, rapoarte de activitate și rapoarte financiare 

Tipul sau sectorul de activitate : reforma serviciilor de urgență pediatrice /sănătate  

Iulie 2007 – Septembrie. 2008 Manager vânzări spitale  

Europharm Holding SA, Brașov 

- Pregătirea dosarelor cu documentaţia solicitată de clienţii din canalul spitale pentru achiziţia publică 
de medicamente şi dispozitive medicale 

- Stabilirea condiţiilor comerciale pentru vânzarea de medicamente şi dispozitive medicale în spitale 
- Prognozarea ţintelor de vânzare pe spitale în concordanţă cu politica comercială şi stabilirea ţintelor 

lunare şi de ciclu pentru reprezentanţii comerciali şi operatorii de vânzare 
- Managementul vânzărilor pentru spitale şi managementul stocului pentru produsele de spital 
- Planificarea bugetului de vânzare pentru canalul spitale 

Tipul sau sectorul de activitate : distribuție medicamente/sănătate  

August 2005 – Iunie 2007  Medic Șef – Director general-adjunct 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (www.casan.ro)  

- Coordonarea comisiilor de experţi care funcţionează pe lângă Casa Naţională de Asigurări Sociale 
de Sănătate; 

- Dezvoltarea de protocoale de practică în vederea decontării; 
- Coordonarea activităţii de evaluare farmaco-economică a consumului de medicamente şi 

Fundamentarea din punct de vedere financiar a listei de medicamente compensate şi calcularea 
preţurilor de referinţă ale medicamentelor cu contribuţie personală de care beneficiază asiguraţii pe 
bază de prescripţie medicală; 

- Evaluarea şi monitorizarea programelor naţionale de sănătate (sintemul de indicatori WinPNS); 
- Evaluarea şi monitorizarea calităţii serviciilor medicale contractate (indicatori DRG  pentru serviciile 

spitaliceşti, WinCNAS şi WinCJAS pentru servicii farmaceutice); 
- Evaluarea furnizorilor de servicii medicale; 
- Participare la planificarea serviciilor de sănătate contractate în funcţie de resursele disponibile şi 

criteriile de alocare stabilite de strategia CNAS; 
- Participare la elaborarea contractului cadru şi a normelor de aplicare; 
- Participare la elaborarea Legii 95: Legea din domeniul sănătăţii şi a legislaţiei secundare; 
- Membru în comitetul strategic al CNAS pentru SIUI, reprezentarea CNAS în proiectele EU-PHARE 

pentru implementare DRG, SDC Elveţia – REMSY III şi RoNeoNat; 

Tipul sau sectorul de activitate : asigurări sociale de sănătate/sănătate  

Iulie 2004 – August 2005 Manager de proiect,  
proiectul Ministerului Sănătăţii finanţat de  UNFPA, USAID, UNICEF, OMS:  
“Studiu Sănătăţii Reproducerii -  România, 2004” 

UNFPA Biroul pentru România (www.unfpa.ro) 

- Elaborarea documentelor tehnice cu privire la: termenii de referinţă pentru Unitatea de Management 
de Proiect (UMP)  a studiului, Diagrama de responsabilitate, responsabilităţile financiare ale 
partenerilor şi constrângerile financiare în implementarea studiului, Graficul Gant  pentru 
implementarea proiectului. 

- Suport pentru Unitatea de Management de Proiect (UMP) pentru contractarea de asistenţă tehnică 
specifică; 

- Coordonarea şi implementarea metodologiei cercetării, step by step; 
- Pregătirea împreună cu UMP a TOR pentru consultanţi şi facilitarea comunicării între instituţiile 

implicate;  
- Coordinarea Analizei Rezultatelor şi scrierea Raportului Final; 

Tipul sau sectorul de activitate : transplant celule stem hematopoietice/sănătate  

 Mai 2003 – Mai 2004 Coordonator național proiect 
Proiectul Ministerului Sănătății finanțat de Banca Mondială RO/4568 “Planificarea şi reglementarea 
sistemului de servicii de sănătate” 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

GVG, Germania 

- Coordonarea metodologiei pentru planificarea serviciilor de sănătate, incluzând: 

▫ Evaluarea nevoilor de sănătate 

▫ Descrierea modelului adecvat pentru planificarea serviciilor de sănătate ăn România şi stabilirea 
priorităţilor; 

▫ Analiza legăturilor dintre planificarea serviciilor de sănătate şi funcţiile managementului la nivel 
regional în cadrul noului model de planificare; 

- Dezvoltarea modelului de planificare a sistemului spitalicesc; 

Tipul sau sectorul de activitate : planificarea serviciilor de sănătate/sănătate  

Aprilie 1999 – Aprilie 2003  Șef compartiment consultanță și formare  
Institututul de Management al Serviciilor de Sănătate (în prezent Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti) 
– Coordonarea serviciilor de consultanţă şi formare la nivelul Institutului de Management al 

Serviciilor de Sănătate (IMSS şi în prezent SNSPMPDS) 
– Colaborare cu actorii cheie din sistemul de sănătate (Ministerul Sănătăţii, CNAS, CMR, Asociaţii 

profesionale, etc.) 

Tipul sau sectorul de activitate: sănătate publică și managementul serviciilor de sănătate/sănătate  

Ianuarie 1995 –  Aprilie 1999 Medic rezident sănătate publică și management 
 Institututul de Management al Serviciilor de Sănătate (în prezent Şcoala Naţională de Sănătate 

Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti) 
 

Tipul sau sectorul de activitate: sănătate publică și managementul serviciilor de sănătate/sănătate 

Noiembrie 2005 - Aprilie 2012  Doctor în medicină Nivel EQF 7 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Gr.T.Popa” Iași 

etica alocării resurselor în sistemul de sănătate din România 

Noiembrie 1998 - Iunie 2003 Medic Primar Sănătate Publică și Management  Nivel EQF 6 

Universitatea din Sibiu, Facultatea de Medicină și Farmacie 

managementul serviciilor de sănătate, sănătate publică, epidemiologia bolilor, statistică medicală,  
organizarea și evaluarea serviciilor de sănătate, planificarea serviciilor de sănătate, analiza 
comparativă a servicilor de sănătate, reforma serviciilor de sănătate 

Noiembrie 2001 - Mai 2002 Competență în”Economie Sanitară și Management Financiar” Nivel EQF 6 

Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate, București 

management financiar contabil, finanțarea sistemului de sănătate, metode de plată, analiza 
economică, criterii de alocare a resurselor 

Ianuarie 1995 - Octombrie 1998 Medic Specialist Sănătate Publică și Management  Nivel EQF 6 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti 

managementul serviciilor de sănătate, sănătate publică, epidemiologia bolilor, statistică medicală, 
informatică medicală, organizarea și evaluarea serviciilor de sănătate, promovarea sănătății, 
managementul resurselor umane, analiza comparată a sistemelor de sănătate,  reforma serviciilor de 
sănătate. 

Iulie 1995 - Iulie  1996 Master în managementul serviciilor de sănătate  Nivel EQF 6 

Programul LUMNY –  Institutul de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere - 
Bucureşti, Şcoala de Igienă şi Medicină Tropicală Londra - Marea Britanie, Universitatea Montreal - 
Canada şi Universitatea New York – SUA 

 

Septembrie 1987- Septembrie 
1993 

Medic Doctor  Nivel EQF 6 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină și Farmacie, Craiova 

 Alte cursuri de formare profesională Nivel EQF 6 

octombrie 2015- iulie 2016 
 

”WMDA Search Coordinator Certificate Programme” -  certificat de absolvire 
 

15-18 octombrie 2015 ”A XXIII -a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională”,  certificat de participare 

22-25 martie 2015 ”41st Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation”,  certificat de 
participare 
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29 octombrie –  
1 noiembrie 2014 

”Congresul ROMTRANSPLANT 2014”, certificat de participare 

 
16-19 octombrie 2014 

 
”A XXII -a Conferință Națională de Hematologie Clinică și Transfuzională” și ”A 9-a zi a Hematologiei 
Balcanice”,  certificat de participare 

3-5 octombrie 2013 ”1st international workshop on Challenges and Opportunities for the small and medium size bone 
marrow donor registries”, certificat de participare 

25-27 iunie 2013 ”Update in Immunogenetics & Histocompatibility”, workshop  EFI, certificat de participare 

24-25 octombrie 2012 ”Managementul donatorului de celule stem hematopoietice” – program EMC organizat de 
Universitatea din Oradea facultatea de Medicină și Farmacie în colaborare cu RNDVCSH, certificat de 
participare 

30 aprilie 2012 ”Registry of Hematopoietic Stem Cells – present and perspectives” – worshop organizat de 
RNDVCSH și International Research Group on Hematopoietic Stem Cell Transplantation din Franța,  
certificat de participare 

17-23 martie 2012 ”Auditul calității în domeniul sanitar” – curs organizat de SNSPMPDS București – certificat de 
participare 

13-16 octombrie 2011 Al XI-lea Congres Național de Hematologie Clinică și Transfuzională,  certificat de participare 

6-8 octombrie 2011 Al XXI-lea Congres al Societății Române de Radioterapie și Oncologie Medicală – certificat 

15-17 decembrie 2006 ”Controlul calității în medicina de laborator, prezentare teoretică și aplicații practice” – al 8-lea Seminar 
RoEQUALM – certificat de participare 

Iulie 2004 Formator–expert, Certificat acordat de Şcoala de Sănătate Publică din Rene Franţa. 
Octombrie 14-26, 2002 “Dovezi pentru sănătatea publică - Cost eficacitate” al 9-lea seminar OMS/Scoala de Sănătate Publică 

din Harvard, Grecia – certificat de participare 

1-7 septembrie 2002 „Şcoala de vară internaţională: Finanţarea şi managementul serviciilor de Sănătate”, curs international 
organizat de CPSS şi IMSS – certificat de participare 

August 5-30, 2002 “Management pentru sistemul de sănătate la nivel regional”, curs international organizat de Fundatia 
Internationala de Dezvoltare a Germaniei – certificat  de participare 

10-12 aprilie 2002 Prima conferinţă regională a noului mileniu: „Estul întâlneşte vestul pentru a îmbunătăţi calitatea şi 
eficienţa serviciilor de sănătate” certificat  de participare 

17-19 octombrie 2001 Curs de instruire pentru casele de Asigurări de Sănătate în cadrul proiectului „Finanţarea bazată pe 
Caz: proiectul DRG Naţional” organizat de CNAS - certificat 

August 2001 
 

“Programul de Învăţământ la Distanţa (D/E-Learning) în Sănătate Publică” - curs international 
organizat de Centrul SUA de Control şi Prevenţie a Bolilor (CDC Atlanta, Georgia, SUA), Institutul 
pentru o Societate Deschisă (OSI New York) şi Fundaţia pentru Sănătate Publică (PHF Washington) - 
cerificat 

Iunie 2001 “Programul FLAGSHIP privind Reforma Sectorului de Sănătate şi Susţinerea Finanţării” - curs 
international organizat de Universitatea Semmelweis, Centrul de training în Managementul Serviciilor 
de Sănătate, Budapesta, Ungaria - certificat de participare 

29-31 mai 2001  „Sistemul naţional de Acreditare, notificare şi certificare a infrastructurii de evaluare a conformităţii – 
activitatea de acreditare a laboratoarelor clinice şi medicale”, seminar organizat de RENAR , Asociaţia 
de Acreditare din România, ILAC şi EA - certificat de participare 

15 –18 Noiembrie 2000 
“Politicile de Reformă şi Asistenţa primară în România şi Ţările din Europa Centrală şi de Est” – 
Institutul Albert Schweitzer şi Centru pentru Politici şi Servicii de Sănătate – certificat  de participare 

15-20 octombrie 2000 „Iniţiativa pentru Sănătatea Reproducerii” curs de formare de formatori organizat de USAID şi JSI R&T 
– certificat  de participare 

5 Iunie- 28 Iulie 2000 “Strategia de Reformă pentru Finanţarea Serviciilor de Sănătate – Program pentru Europa Centrală şi 
de Est” – curs international organizat de Universitatea George Washington şi Universitatea  
Georgetown, SUA – certificat  de participare 

1-3 Iunie, 2000 “Întâlnirea la nivel înalt privind reforma sanitară: Sprijinirea unei Reforme Eficace a Serviciilor de 
Sănătate în România” - USAID şi World Learning Inc., Praga, Cehia – certificat  de participare 

18-19 Octombrie 1999 “Cadrul legal pentru Reforma Serviciilor de Sănătate” – ARSPMS, Sinaia – certificat 

Iunie 1999 “Managementul Practicii Medicale”- USAID şi World Learning – certificat  de participare 

Mai 1999 “Management financiar-contabil şi controlul costurilor pentru un sistem de plată a serviciilor bazat pe 
DRG” - USAID şi World Learning – certificat  de participare 

Martie – Aprilie 1999 “Inroducere în contabilitatea costurilor” - USAID şi World Learning- certificat  de participare 

3-4 decembrie 1998 Seminar „Perspectivele asistenţei spitaliceşti în Bucureşti” – ARSPMS şi CMR – certificat 

17-25 septembrie 1998 
Curs „Îmbunătăţirea calităţii medicale” curs internaţional organizat de UNICEF şi IMSS – certificat 

Ianuarie-aprilie 1998 Planificare: teorie şi practică” şi “Măsurarea rezultatelor de sănătate şi a calităţii îngrijirilor de sănătate” 
- Universitatea din Chicago, SUA – certificat de participare 

Iulie 1997 Curs de Management Sanitar - Alianţa Americană Internaţională pentru Sănătate şi Universitatea din 
Chicago – certificat  

Aprilie 1997 
Curs de "Epidemiologie clinică" - Lector: Pierre Duhout,  UMF "Carol Davila" – Bucureşti – certificat   
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

Limba(i) maternă(e) română 
 

 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  B2  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceză B1  B1  B1  B1  B1  

Rusă A1 A1 A1 A1 A1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  - bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

- leadership (în prezent am în responsabilitate o echipă de 25 persoane), am coordonat mai multe 
echipe de proiect (cu până la 80 depersoane) 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (în prezent am participat la dezvoltarea și 
implementarea standardelor de calitate pentru RNDVCSH: Sistemul de management al 
securităţii informaţiei SR ISO/ IEC 27001:2006 / ISO/ IEC 27001:2005; Sistemul de management 
al calităţii SR EN ISO 9001:2008/ ISO 9001:2008; Standardele internaţionale pentru Registrele 
de Donatori Neînrudiţi de CSH ale Asociaţiei Mondiale a Donatorilor de Măduvă ) 

Competenţe informatice  - o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (word, excel, power point), aplicație 
Prometheus pentru Registre donatori, programe de gestiune financiar-contabilă Budget Manager. 

Alte competenţe  - Manager cu înaltă calificare , cu experiență dobândită la diferite niveluri : 
- Funcții de conducere în  instituțiil publice – am lucrat ca director general al RNDVCSH, șef al 

departamentului de consultanță și formare la Institutul de Management al Serviciilor de Sănătate 
(în prezent SNSPMPDS)  și Medic-Șef Director General Adjunct al Casei Naționale de Asigurări 
de Sănătate, cu responsabilități în identificarea obiectivelor și stabilirea strategiei de dezvoltare, 
resurse; planificare, stabilirea responsabilităților, activităților,  decizii și delegare ; stabilirea 
standardelor , controlul , luarea de măsuri corective 

- Team Leader / Coordonator/ Director  proiect/expert pentru proiecte nationale si internationale , 
cu responsabilități în coordonarea generală a implementării proiectului , organizarea , 
monitorizarea, evaluarea și raportarea rezultatelor. 

- economie sanitară și management financiar – am participat la dezvoltarea primului curs de 
formare competență în domeniul economiei sanitare și am coordonat prima carte în domeniu ; 
am dezvoltat și implementat  criterii de alocare a resurselor în domeniul sanitar, metode de plată 
(implementarea sistemului DRG și plata serviciilor de sănătate bazată pe rezultate) 

- analiză cost-eficacitate – am  participat la realizare primei analize DALLY în România și am 
propus un sistem de finantare a priorităților din sănătatea publică bazat pe analiză cost-eficacitate 
(lucrare susținută la examenul de specialitate) 

- cunoştinţe extinse ale sistemelor de sănătate din regiune – am lucrat în proiecte de reformă în 
Republica Moldova (18 luni), Ucraina (100 de zile lucrătoare) și  Albania (21 de zile lucrătoare) 

Permis de conducere  ▪ B 
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Publicaţii 
 

A. CARTI ȘI CAPITOLE IN CARTI DE SPECIALITATE INTERNAȚIONALE ȘI NAȚIONALE (CU 
ISBN)-AUTOR/COAUTOR 

1. Sănătate publică și management sanitar. Autori: Fărcășanu, D.O.  (coordonator) și col. .. … 

Dragomirișteanu , A., Capitolul III: Management de proiect. Evaluarea programelor de sănătate. 
Surse de finanțare. (p.165-253). Ed. Buzău,  CPSS,  Tipografia Alpha MDN ( 2008);  ISBN 978-
973-139-049-9 

2. Curs de management - Manualul Formatorului. Fundamentele abordării integrate a 
serviciilor medico-sociale la nivel local. Autori: Fărcășanu, D.O.  (coordonator) și col. .. … 

Dragomirișteanu , A., (p.59-89), CPSS și JSI R&T, Ed. Alpha MDN, Buzău (2007); ISBN 978-973-
7871-69-5 

3. Fundamentele abordării integrate a serviciilor medico-sociale la nivel local 

Autori: Fărcășanu, D.O.  (coordonator) și col. .. Dragomirișteanu , A., (p.16-23; p.80-86), CPSS, 
Ed. Alpha MDN, Buzău (2006);  ISBN (10) 973-7871-57-X; ISBN (13) 978-973-7871-757-2 

4. Sănătate publică și management sanitar 

Autori: Vlădescu, C., (coord.) și col. … Dragomirișteanu , A.,  
Ed. Cartea Universitară, București (2004) 
ISBN 973-731-073-X 
disponibilă la http://www.umft.ro/newpage/structura/catedre/sanatatepublica.pdf 

1. Rețeaua de dispensare saninelă – MEDINET 

Autori: Mărginean, M., (coordonator) și col.... Dragomirișteanu, A.; Centrul Național de Studii 
pentru Medicina Familiei, București (2004); Disponibilă la: 
http://medfam.eu/mm/download/medinet.pdf 
http://www.medfam.ro/medinet/rd.php?filnavn=meniu2.htm 

2. Formal and informal household spending on health: a multicountry study in Central and 
Eastern Europe; Autori: Central and eastern european health network: Belli, P. (coordinator),   

Horvathova, and Maly, I. (Check Republic), Gaal,P. (Hungary), Krol, Z. et al. (Poland), & 
Dragomiristeanu, A. (Romania). Harvard School of Public Health, USA (2002). 
Publicat on line, disponibil la: 
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/MerckReportFINAL.pdf 

3. Management pentru medicul de familie – coauthor; IMSS și CPSS, Ed. Exclus Srl.,Bucureşti 

(2002); ISBN: 973-85756-0-5 
4. Vlădescu, C., Enăchescu, D. și Dragomirișteanu, A. (coordonatori), Politici de alocare a 

resurselor și de planificare a personalului medical în sistemele de sănătate: România în 
context european. Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate București, Ed. Exclus Srl, 

Bucureşti (2001). ISBN 973-85241-1-3; 
5. Cheltuieli private pentru sănătate – România 1996-1999 – coautor. 

IMSS, Ed. MarLink, Bucureşti (2001); ISBN 973-99988-9-2 (versiunea în limba română) și ISBN 
973-99988-0-1 (versiunea în limba engleză). 

6. Managementul practicii medicale în asistenţa primară – coauthor; IMSS şi John Snow Inc., 

Vol.1 (Manualul formatorului), Vol.2 (Manualul formatorului), Vol.3 (Suport de curs), Ed. MarLink, 
Bucureşti (2001) 

7. Managementul serviciilor de sănătate  

Autori: Vlădescu, C., (coordonator), și col… Dragomirișteanu, A.,; Ed. Expert , (2000).  
ISBN 973-9282-82-2;  

8. Managementul calităţii – îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate - coautor, IMSS, 
Ed. MarLink, Bucureşti (2000) 

Publicaţii 
 

B. CARTI ȘI CAPITOLE IN CARTI DE SPECIALITATE (CU ISBN)- COORDONATOR 
1. Dragomirișteanu, A. (coordonator) și col., Economie sanitară şi management financiar: ghid 

pentru finanţarea îngrijirilor de sănătate şi administrarea spitalelor - INCDS, CPSS, MS, 

CNAS, ASE. Ed.Rao Bucureşti (2001). 
2. Studiul Sănătății Reproducerii: România, 2004. Raport Sintetic (Reproductive Health Survey: 

Romania, 2004. Summary Report)  - coordonator tehnic; Ministerul Sănătății, Banca Mondială, 
UNFPA, USAID, UNICEF. Ed.Alpha MDN, Buzău (2005); ISBN 973-7871-14-6 (versiunea în 
limba română și engleză); Disponibil la: 
http://siteresources.worldbank.org/INTROMANIAINROMANIAN/Resources/Studiu.pdf 
http://www.unicef.org/romania/ro/Studiul_Sanatati_Reproducerii.pdf 
 

http://www.umft.ro/newpage/structura/catedre/sanatatepublica.pdf
http://medfam.eu/mm/download/medinet.pdf
http://www.medfam.ro/medinet/rd.php?filnavn=meniu2.htm
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/MerckReportFINAL.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTROMANIAINROMANIAN/Resources/Studiu.pdf
http://www.unicef.org/romania/ro/Studiul_Sanatati_Reproducerii.pdf
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Publicaţii 
 

C. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE CIRCULAȚIE INTERNAȚIONALĂ COTATE ISI – 
Thomson Scientific 

1. Dragomirișteanu, A.,Mihăescu-Pinția, C., Percepția decidenților privind  importanța 
informațiilor  despre sănătate în România. Revista Română de Bioetică, Vol. 8, Nr. 4, 

(Octombrie – Decembrie 2010) , disponibil la 
http://www.bioetica.ro/atdoc/RRBv8n4_2010_Dragomiristeanu_RO.pdf și la 
http://eng.bioetica.ro/atdoc/RRBv8n4_2010_Dragomiristeanu_EN.pdf  
(Revista Română de Bioetică, editată de Colegiul Medicilor Iași, ISSN 1583-5170, este cotată ISI 
de către Thomson Scientific începând cu 1 ianuarie 2007 și are un factor de impact de 0,48; 
http://www.bioetica.ro/) 

2. Dragomirișteanu, A.,Addressing the key ethical issues of financial resources allocation for 
health sector in Romania. Revista Română de Bioetică, Vol.4, Nr.4 (Septembrie-Decembrie 

2006) 
3. Dragomirișteanu, A.,Etica alocării resurselor și procesul de cumpărare al serviciilor de 

sănătate în România. Revista Română de Bioetică, Vol 4, Nr.1 (Ianuarie-Martie 2006) 

http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.jsp?item=9978&node=1515 
http://www.bcub.ro/continut/noutatipp/ian2010_economie.php 

Publicaţii 
 

D. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE CNCIS (B+) 
1. Dragomirișteanu, A.,Reducerea inechităților in sănătate: prioritate pentru politicile și 

măsurile europene. Revista Management în Sănătate, Vol 14, Nr. 3 (2010), disponibil la  

http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/article/viewFile/141/358 și la  
http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/article/viewFile/141/398 
(Revista Management în Sănătate, editată de SNSPMS, ISSN - print: 1453-4541; ISSN - online: 
2067-7561; este recunoscuta de către CNCSIS,  acreditată la categoria B+; revista indexata in 
baze de date International Index Copernicus Journal Information; 
http://www.managementinhealth.com )  

Publicaţii 
 

E. ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE RECUNOSCUTE ÎN ȚARĂ 
1. Dragomirișteanu, A.,The national program for unrelated stem cells transplant – present and 

perspectives, Documenta Hematologica – Revista Societății Române de Hematologie și a 

Societății Naționale de Transfuzie Sanguină din România, vol. XXX, Nr.1-2, 2013, Ed.Medmun, 
pag.1-7, ISSN-1582-196X; disponibilă la: http://srh.org.ro/upload_documente/document_47.pdf 

2. Dragomirișteanu, A.,Managementul proiectelor, Revista Management  în Sănătate, Vol.4, Nr.3 

(2000)  
3. Dragomirișteanu, A., Finanţarea serviciilor de sănătate în contextul sistemului de asigurări 

de sănătate – propunere pentru anul 2000, Revista Management în Sănătate, Vol.4, 

Nr.1(2000) 
4. Dragomirișteanu, A., Un plan de implementare pentru bugetarea spitalelor pe criterii de 

performanţă, Revista Management în Sănătate, Vol.3, Nr.2 (1999) 
5. Dragomirișteanu, A., Indicatorii de eficienţă – instrument de măsură a performanţei la 

nivelul spitalului, Revista Management în Sănătate, Vol.2, Nr.1 (1998) 
Dragomirișteanu, A., Comunicarea interpersonală, Revista Management în Sănătate, Vol.1, 

Nr.2 (1997) 
Proiecte 

 

F. PROIECTE DE CERCETARE 
1. Studiul Sănătății Reproducerii - România 2004, coordonator tehnic (2004-2005). 

Instituții partenere: Ministerul Sănătății, UNFPA, UNICEF, Banca Mondială, USAID, JSI R&T, 
OMS, SDC, IOMC. 
Studiul Sănătății Reproducerii: România, 2004. Raport Sintetic (Reproductive Health Survey: 
Romania, 2004. Summary Report)  - coordonator tehnic. 
Ministerul Sănătății, Banca Mondială, UNFPA, USAID, UNICEF. Ed.Alpha MDN Buzău (2005). 
ISBN 973-7871-14-6 (versiunea în limba română și engleză). Disponibil la: 
http://siteresources.worldbank.org/INTROMANIAINROMANIAN/Resources/Studiu.pdf 
http://www.unicef.org/romania/ro/Studiul_Sanatati_Reproducerii.pdf 

2. Studiu asupra plăţilor directe pentru sănătate în Reţeau Sistemelor de Sănătate Est şi 
Central Europeană (Romania, Ungaria, Cehia, Polonia) - manager proiect România. 

Asistenţă tehnică asigurată de Şcoala de Sănătate Publică din Harvard, SUA (2000-2002) 
Formal and informal household spending on health: a multicountry study in Central and Eastern 
Europe. Final Report.  
Authors: central and eastern european health network: Dr. Paolo Belli, P. (coordinator),   
Horvathova, and Maly, I. (Check Republic), Gaal,P. (Hungary), Krol, Z. et al. (Poland), & 
Dragomiristeanu, A. (Romania). Publicat on line, disponibil la: 
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/MerckReportFINAL.pdf 

3. Cheltuieli private perntru sănătate – România 1996-1999, manager proiect, instituții partenere 

IMSS, INS (2001)   
4. Studiul Sănătății Reproducerii - România 1999, manager proiect (1999-2000). 

Instituții partenere: Ministerul Sănătății, UNFPA, UNICEF, USAID, OMS, IOMC. 

http://www.bioetica.ro/atdoc/RRBv8n4_2010_Dragomiristeanu_RO.pdf
http://eng.bioetica.ro/atdoc/RRBv8n4_2010_Dragomiristeanu_EN.pdf
http://www.bioetica.ro/
http://www.bioetica.ro/bioetica/ie2/info.jsp?item=9978&node=1515
http://www.bcub.ro/continut/noutatipp/ian2010_economie.php
http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/article/viewFile/141/358
http://journal.managementinhealth.com/index.php/rms/article/viewFile/141/398
http://siteresources.worldbank.org/INTROMANIAINROMANIAN/Resources/Studiu.pdf
http://www.unicef.org/romania/ro/Studiul_Sanatati_Reproducerii.pdf
http://www.hsph.harvard.edu/ihsg/publications/pdf/lac/MerckReportFINAL.pdf
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Proiecte 
 

G. PROIECTE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR 

1. Februarie 2011-august 2012: manager proiect ”Calitate si performanță în sistemul sănătății 
publice din România”, proiect POSDRU/81/3.2/S/59348 

2. 2008-2010: team-leader proiectul ”Regionalizarea serviciilor pediatrice de urgență și terapie 
intensivă în Republica Moldova”, Proiect SDC, republica Moldova 

3. 2005-2006: consultant internaţional pentru GVG Germania, în cadrul proictului „Reforma 
Finanţării Serviciilor de Sănătate in Ucraina”, Proiect PHARE/TACIS, Ucraina  

4. 2005: consultant şi coordonator local pentru Sigesa Spania, în cadrul proiectului „Asistenţă 
tehnică pentru implementarea la nivel naţional a unui mecanism de finanţare a spitalelor bazat pe 
caz rezolvat (DRG) pentru susţinerea creşterii nivelului de responsabilitate şi transparenţă în 
procesul de alocare a resurselor în sectorul îngrijirilor de sănătate”, proiect PPIBL al Băncii 
Mondiale. 

5. mai 2003 - mai 2004 : coordonator naţional - Proiectul Băncii Mondiale GVG Germania RO/4568 
„Planificarea şi Reglementare Serviciilor de Sănătate în România” 

6. octombrie 2000 - septembrie 2003 : team leder pentru componenta Managemtul Costurilor „DRG 
– imbunatatirea sistemului de finantare pentru spitalele di Romania” - Ministerul Sanatatii, CNAS, 
CMR ; proiectul a fost realizat cu sprijin tehnic si financiar USAID.  

7. 2001: consultant local pentru The Future Group International,Inc, in cadrul proiectului POLICY II 
Project (Romania Core Funds 59000-01-742) 

8. 1999-2000 : expert local -  Proiectul PHARE “GVG-Maxwell Stamp RO 97/12/L002: Reforma 
Finantarii Sistemului de Sanatate din Romania 

9. 1997- 1998 : expert local în cadrul proiectului MS finanţat de Banca Mondială - “Reforma 
Sectorului de Sanatate”  

10. 1996-1997 : expert local -  Proiectul PHARE - “Implementarea Sistemului de Asigurari Sociale de 
Sanatate din Romania – componenta Definirea Pachetului de Servicii” 

Proiecte 
 

H. PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI DE FORMARE CONTINUĂ 
(DIRECTOR/RESPONSABIL/MEMBRU)  

1. 2012-2016 – Managementul donatorului de CSH, coordonator program formare profesională, 
Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice. 

2. 2014 - “Competențe pentru adaptabilitate si flexibilitate in sistemul de sanatate, in contextul 
descentralizarii” (ID proiect: POSDRU/81/3.2/S/51596), formator programul de formare 
profesională ”Introducere în management sanitar”, Şcoala Naţională de Sănătate Publică, 
Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti 

3. 2012-2013 - master Cercetare în politici de sănătate, responsabil disciplină Fundamentul 
politicilor de sănătate – Universitatea de Medicină și Farmacie Gr.T.Popa Iași. 

4. 2002-2003 lector la ELITEC – Scoala Economică Postuniversitară, Universitatea Al.I. Cuza Iași, 
Managementul Serviciilor de Sanatate – Managementul Organizatiilor de Sanatate. 

5. 2001 -2003 - lector la Universitatea București – Facultatea de Sociologie și Asistență Socială – 
„Master in Managementul Serviciilor Sociale si de Sanatate” și „Master in Managementul 
Sistemelor de Sanatate”. 

6. 2002-2003 – Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale – “Proiect de formare 
managerială a sefilor de servicii pentru copilul cu nevoi speciale – 2002-2003” proiect coordonat 
de ANPCA şi realizat în parteneriat cu Scoala Nationala de Sanatate Publica din Renn, Fundatia 
Internatională pentru Copil si Familie şi IMSS. 

7. 2002 – formator în programul de formare de formatori „Managementul îngrijirilor de sănătate 
pentru profesioniştii din Albania” – proiect AIHA  

8. 2002 – formator la cursul „Managementul resurselor umane” organizat în cadrul proiectului 
PHARE”Reforma instituţională”. 

9. 1997-2002 – consultanţă şi colaborare pentru dezvoltarea de programme de formare 
postuniversitară (Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Medicală, 
Universitatea Iaşi – Facultatea de Studii Economice, UNICEF, Centrul de Resurse  şi Informare 
pentru Profesiuni Sociale, Fundaţia pentru Copil şi Familie, Fundaţia SINERGY) 

10. 1999 - Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie – formator în cadrul Proiect PHARE de 
formare în management sanitar pentru directori şi asistente şefe de aşezăminte sociale pentru 
copii;  

11. 1999-2000 - Handicap Internaţional -  formator în Programul “Sprijin structural pentru organizaţii 
ce activează in domeniul psihosocial”. 
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ANEXE 

  

 

 
Certificare: Subsemnatul, certific conform cunoştinţelor mele, că datele menţionate mai sus sunt exacte. Certific de asemenea că nu sunt în 

conflict de interese referitor la sarcina propusă. 
 
 
Data  25 iulie 2016    Semnătura _________________ 

Prezentări 
 

I. ARTICOLE PREZENTATE ÎN REZUMAT ÎN REVISTE SAU VOLUMELE UNOR 
MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE RECUNOSCUTE, DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE  

1. Dragomirișteanu A., Programul național de transplant de celule stem hematopoietice de la 
donator neînrudit – prezent si perspective, prezentare la Congresul Romtransplant 2014, 
București, 29 octombrie - 01 noiembrie 2014.  

2. Dragomirișteanu A., Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice – 
un model pentru standardele de calitate, prezentare  a XXII-a Conferința Națională de 
Hematologie Clinică și Medicină Transfuzională, Sinaia, 11-15 octombrie 2014 

3. Dragomirișteanu A., Programul național de allotransplant de celule stem hematopoietice de la 
donator neînrudit – perspective, prezentare la  a XXI-a Conferință Națională de Hematologie 
Clinică și Medicină Transfuzională, Sinaia, 9-13 octombrie 2013. 

4. Dragomirișteanu, A., Migraţia medicilor din România, prezentare la conferinţa naţională a CMR, 
București, 29 martie 2008. 

5. Dragomirișteanu, A., Etica alocării resurselor în sectorul serviciilor de sănătate, prezentare la 
conferinţa naţională „Management şi etică în practicarea medicinei”, Sovata, 9-11 iunie 2005. 

6. Dragomirișteanu, A., Managementul clinic și rambursarea serviciilor pe baza DRG: factor de 
succes și o nouă provocare, prezentare la Conferinta ”Parteneriat pentru Viaţă” , Sinaia 12-14 
Martie 2004  

7. Dragomirișteanu, A., Piorități în Planificarea Serviciilor de Sănătate din România, prezentare la 
cea dea 3-a Conferinta a INCDS, Sinaia, 13-15 Octombrie, 2003. 

8. Dragomirișteanu, A., Schimbări in cadrul Sistemului de Finanțare a Serviciilor de Sănătate  -  
competiție pe stimulente”, prezentare la Conferița USAID «Zece ani de tranzitie in reforma 
Sistemelor de Sănătete a țărilor din Europa Centrală și de Est și Eurasia», Washington, 28-31 
iulie 2002. 

9. Dragomirișteanu, A., Plăţile formale şi informale: provocare pentru reforma serviciilor de sănătate, 
prezentare la a doua Conferinţă Naţională a IMSS, Sinaia, 2002. 

10. Dragomirișteanu, A., radu, P., Finanţarea bazată pe caz în România în anul 2002, prezentare la 
Prima Conferinţă Regională a Noului Mileniu (Conferinţa Internaţională a Asociaţiei Spitalelor), 
Bucureşti, Aprilie, 2002. 

11. Dragomirișteanu, A., Experienţa României în cadrul proiectului de învăţământ la distanţă pentru 
ţările din CEE, prezentare în cadrul seminarului E-learning project organizat de CDC E-Learning 
Institute in Public Health, Debreţin, Ungaria, 12-14 decembrie 2002. 

12. Dragomirișteanu, A., Evaluarea utilizării serviciilor de sănătate în Policlinica CFR Dej, prezentare 
la Conferinţa anuală a Institutului de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere 
– Bucureşti, Mai, 1997 

13. Dragomirișteanu, A., Studiu asupra comportamentului în procesul de negociere, prezentare la 
Conferinţa anuală a Centrului Medical de Servicii de Sănătate şi Management – Timişoara, 
Septembrie, 1996 

14. Dragomirișteanu, A., Studiu asupra  culturii în două spitale din Craiova, prezentare la Conferinţa 
anuală a Institutului de Igienă, Sănătate Publică, Servicii de Sănătate şi Conducere – Bucureşti, 
Mai, 1995 

Afilieri 1. Din iunie 2014 membru fondator al Asociației pentru Registrul Donatorilor de Celule Stem. 
2. Din aprilie 2012 membră în Asociația Mondială a Donatorilor de Măduvă, membru activ în 

următoarele grupuri de lucru GRID (Global Registry Identifier for Donors), GEMS (Group of 
European Medium Size Registries), Prometheus, Etică. 

3. Din octombrie 2012 membră în Societatea Română de Hematologie 
4. Din februarie 1995 membră în Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar 

(1996 -2000 membră a Comitetului Executiv, 1998-2000 membră a Biroului Executiv) 

 Anexate CV-ului. Sunt copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare; 
  


