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Curriculum vitae  
Europass  

Informaţii personale  

Nume / Prenume CUCU  Maria  Alexandra 

 

  

 

 

 

Locul de muncă actual  Institutul Naţional de Sănătate Publică  Director - Centrul National pentru Evaluarea si 
Promovarea Starii de Sanatate 

 UMF Carol Davila FMAM , Disciplina Medicina Sociala, Managementul Cabinetului si 
ingrijirilor,  Facultatea de Moase si asistenta medicala- Conferentiar Universitar 

Educaţie şi formare  

2009 medic primar SĂNĂTATE PUBLICA SI MANAGEMENT 
 

2004  medic specialist SĂNĂTATE PUBLICA SI MANAGEMENT  
 

2001 competenţă MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE 
 

2000 Medic primar IGIENA MEDIULUI 
 

2000 DOCTOR IN STIINTE MEDICALE, UMF Carol  Davila, Bucucresti   
 

1995 medic specialist SĂNĂTATEA MEDIULUI AMBIANT 
 

1985-1981, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol  Davila ”, Buucresti, 
Facultatea de Medicină Generala titlul acordat – doctor medic 

Specializari  

 
2018- International Summer School on Integrated Care 2018, Oxford, Marea Britanie 
2016 WNU Short Course , Overview and Key Topics in the World Nuclear Industry 
Today, 14-17 nov, 2016 , Bucuresti 
2012- formator CNFPA 
2010- Curs AIEA-raspunsul medical in urgenta radiologica, Bucuresti 
2010- Curs Fiatest Auditor sistem de management al calitatii, Bucuresti 
2009 Raspunsul medical in urgenta radiologica  SKCEN Mol, Belgia  
 2009 Elaboarare studii de impact al reglementarilor Olanda  
 2007 Strategii de dezvoltare metropolitana _ UK 
 2004 Contextul politic şi social al sănătăţii Determinanţii sociali ai sănătăţii Institutul 
John Hopkins Fall, Barcelona, Spania  
2004- Analiza HACCP, Bucuresti 
 2002 management sistemeinternationale sanatate si mediu de munca si viata Michigan 
State University and Institute of Public Health Bucharest, 
2002 Aprilie 2002 mangementul proiectelor Phare Ministry of European Integration, 
2001- Instructor formator igiena si santate Publica, Bucuresti 
1994-Epidemiological methods in Public Health, Praga  
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Pregătire profesională 
continuă 

 

Am participat ca lector la cursuri postuniversitare de specialitate în domeniul 
managementului sanitar, organizate de UMF Carol Davila Bucuresti. 
Am participat în cadrul Şcolilor de vară internaţionale de sănătate publică si 
management, ca lector invitat la activitatea de formare.  
Am susţinut prelegeri de specialitate în cadrul sesiunilor de instruire pentru medicii 
din reţeaua de sănătate publică a Ministerului Sănătăţii.  
Am fost lector/formator/trainer în cadrul unor proiecte cu finanţare internaţională din 
domeniul sanătăţii și învățământului superior medical. 
Am coordonat organizarea de evenimente de educatie medicala continua la nivel 
national. 

Experienţa profesională  

 Funcţii didactice 
2014 pana in prezent Conferentiar Universitar Disciplina Sanatate Publica si mangement. 

Facultatea de moase si asistenta medicala 
 

2013- oct 2014  Sef de lucrari Disciplina Medicina Sociala, Managementul Cabinetului si 
ingrijirilor,  Facultatea de moase si asistenta medicala 
 

2007-2013 Sef de lucrari UMF Carol Davila, Facultatea de Medicina Generala Disciplina 
sanatate publica si management. Discipline didactice predate: management sanitar, 
sănătate publică, metodologia   cercetării ştiinţifice, etica nutritie si aliment, legislatie 
medicala, aspecte juridice ale profesiei.  
 
2006-2007   Sef de lucrari Plata cu ora UMF  
UMF Carol Davila , Facultatea de Medicina Generala Disciplina sanatate publica si 
management  
 

 Funcţii manageriale 
2010 pana in prezent, Director Centrul National pentru Evaluarea si Promovarea 
Starii de Sanatate  din INSP,  
2013 pana in prezent, coordonator PN V , programul National de promovare si 
evaluare a sanatatii 
2014 iunie-2015 decembrie, Director General Institutul Naţional de Sănătate Publică  
2007- 2018 Coordonator  laborator Igiena radiatiilor din cadrul CRSP Bucuresti, 
Institutul Naţional de Sănătate Publică 
2002-2005, Director General adjunct Directia Generala  de Sanatate publica si 
Inspectie Sanitara, Ministerul Sanatatii,  
2000 – 2004, Coordonator Programul National de sanatate in relatie cu Mediul 

 Funcţii de cercetare 
Titluri ştiinţifice 
2000, Doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie UMF Carol 
Davila Bucuresti 
2005, Cercetător ştiinţific gradul III, ISP B 
1991 – 2001, Cercetător ştiinţific  
1992 -1995- Asistent de cercetare  
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 ACTIVITATE DIDACTICĂ 
Program de studii universitare de licenţă : Începând cu anul 2007 am predat la : 

 Facultatea de Medicina Generala: Cursuri si lucrari practice pentru disciplinele 
Sănătate Publică si Management Sanitar, pentru studentii romani si cei care 
studiaza in limba engleza; 

 FMAM: Cursuri si lucrari practice pentru disciplinele: sanatate publica, sociologie 
medicala, epidemiologie, management sanitar, aspecte juridice ale profesiei si 
legislatie sanitara . 

Program de studii universitare de masterat: Din anul 2006 am desfăşurat activităţi 
didactice la urmatoarele programe de master: 
 - Sanatate publica  si Management sanitar; Nutriţie şi siguranţă alimentarăÎngrijiri specifice 
ale lăuzei și nou-născutului la domiciliu. 
 

Program de studii complementare: Din anul 2007 am fost implicata în activităţile de 
formare  si evaluare ale programului de pregătire postuniversitară a medicilor pentru 
obţinerea competenţei/atestatului în Managementul Serviciilor de Sănătate  
 

Program de rezidenţiat: Din anul 2007 am fost implicata în activităţile de formare  si 
evaluare pentru pregătirea medicilor rezidenţi în specialitatea sănătate publică şi 
management, epidemilogie, mexpertiza capacitatii de munca 
 

Program de specializare: Din anul 2015 coordonez cursul de specializare a asistentilor 

medicali pentru specialitatea IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ 

 
Coordonare, îndrumare lucrări : Am coordonat peste 100 de lucrări de licenţă, lucrări de 
dizertaţie, lucrări pentru obţinerea competenței/atestatului în Managementul Serviciilor de 
Sănătate.  
Membru în comisii de admitere din cadrul UMF Carol Davila Bucuresti 
Am participat la comisiile de examen pentru ocuparea posturilor didactice în invățământul 
superior; 
Membru în comisiile pentru examinarea candidaţilor înscrişi la examenul de compententa 
si master  
Presedinte/Membru in Comisia de sustinere a lucrarilor de licenta 

 
 

PARTICIPARE LA COMISII 
Din anul 2017 – vicepresedinte Comisia de Igiena a Ministerului Sănătăţii, membru in 

Comisia de Sanatate publica si management.  
Din anul 2013, secretar - Comisia de Igiena a Ministerului Sănătăţii – Ordinul M.S. 
nr.398 din 21 martie 2013; 
 
2008-2009, Membru a Comisiei Consultative de Sănătate Publică, Epidemiologie şi 
Promovarea Sănătăţii a Ministerului Sănătăţii Publice, OMSP nr. 168 din 27 
februarie 2008, publicat în M.O. nr. 148 din 27 februarie 2008; 
 

Din anul 2009, Coordonator  pe domeniul radiatiilor, responsabil cu elaborarea 

punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel 
comunitar şi asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale instituţiilor Uniunii 
Europene, pentru domeniul de promovare a sănătăţii, Ordinul Ministrului Sănătăţii 
Publice nr. 327/16.02.2007, publicat în M.O. nr. 148 din 01.03.2007 si Ordinul 
Ministrului Sănătății nr. 381 din 25.03.2009, publicat în M.O. 255 din 16.04.2009; 
 

Din anul 2010, Expert pe domeniul promovarea sănătatii şi educatie pentru sănătate, 
OMS  1173 din 2010 publicat în M.O. nr.649 din 20 septembrie 2010 privind constituirea 
şi funcţionarea grupului de experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere 

tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea 
reprezentării la Comisie 
 
Din anul 2006, Membru - Comisia de Sănătate Publică a Ministerului Sănătăţii – 
OMS nr. 326 din 16 martie 2009, publicat in M.O.(Monitorul Oficial al României) nr. 218 
din 6 aprilie 2009, Ordinului M.S. nr. 131 din 23 februarie 2010 
 

Din anul 2007= membru Asociaţia Europeană de Sănătate Publică  
2005-2007 Vicepresedinte a Asociaţiei  profesionale de Igienă a Colegiului medicilor  
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 ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
 
Activitatea de cercetare ştiinţifică este concretizată prin lucrările publicate sau comunicate la nivel 
naţional şi internaţional, prin participarea la proiecte naţionale şi internaţionale, cu finanţare internă 
sau internaţională şi la alte activităţi din domeniul ştiinţific medical. Sunt autoare a 11 cursuri 
universitare şi cărţi de specialitate, 51 lucrări, din care 8 lucrări ISI, 13 articole publicate în reviste 
indexate în baze de date internaţionale sau recunoscute CNCSIS, 39 lucrări publicate în volumele 
unor manifestări ştiinţifice nationale si internaţionale.  
 
Participare la proiecte 

Responsabil de proiect pentru activitatile derulate de catre INSP pentru urmatoarele proiecte: 

 Proiect  EU EFSA-„CARF -“Support to national dietary surveys in compliance with 
the EU menu methodology, 2015 pana in prezent 

 Proiect OMS COSI (Children Obesity Surveiallance Initiative )2019 

 Proiect OMS GATS (Global adult Tobacco Survey), 2019 pana in prezent 

 Proiect  DG HEALTH prin EAHC,  Joint Action Information for Action proiect, 2018 
pana in prezent 

 Proiect  DG HEALTH prin EAHC,  Joint Action European Network for Health 
Technology Assessment EUnetHTA -2017 pana in prezent 

 Proiect OMS COSI (Children Obesity Surveiallance Initiative )2016 

 Studiul privind impactul radiologic asupra starii de sanatate legat de functionarea 
instalatiei de detritiere CNE Cernavoda- 2015 

 Proiect FRDS: COERENT  “Nediscriminarea inseamna drepuri egale! Accesul 
echitabil al copiilor romi la servicii de sanatate,  2015-2017  

 Proiect  Erasmus +: Com4You “Youth Community-based Oral Health Learning 
Model- din 2015-pana in prezent 

 Proiect  DGSANCO prin EAHC; MEM TP- din 2014-2016  

 Proiecte norvegiene : RO 19:03 Si RO19:04, RO 19:05, 2015- 2017 

 Proiectul FP7-RENEB “Realizing the European Network in Biodosimetry (grant 
295513/2011) in perioada decembrie 2011 -2016; 

 Proiectul european “Use of Sub-national Indicators to Improve Public Health in 
Europe” (UNIPHE),  grant   nr. 20081304 finantat de catre DG SANCO prin EAHC 
in perioada 2010 - februarie 2012; 

 Proiectul POS DRU /63/3.2/S/20596 “Instruire si preventie pentru o viata sanatoasa”  
in perioada aprilie      2010 - decembrie 2012; 

 Proiectul POS DRU/97/6.3/S/62383 „Programul de mediere sanitară: Oportunitate de 
creştere a ratei de        ocupare în rândul femeilor rome” in perioada ianurie 2011 pana 
in prezent; 

 Proiectul MS SEEHN” Health In All Policies In The South East Of Europe, Romania 
Country Specific Study”; 2012 

 Programul comunitar de Sanatatate Publica ENHIS- 2 „Implementarea unui sistem 
informational pentru sănătate în relaţie cu mediul în Europa Grant SPC 2004124 - EC, 
DG Sanco/WHO 

 Use of Sub-national Indicators to Improve Public Health in Europe (UNIPHE), 
proiect cu finanţare DGSANCO europeană.2009-2011 

  ENHIS- 2 „Implementarea unui sistem informational pentru sănătate în relaţie cu 
mediul în Europa Grant SPC 2004124 - EC, DG Sanco/WHO 2005-2007 

Membru in echipa de proiect pentru: 

 Proiect  DG HEALTH prin EAHC  An European Physical Activity on Prescription 
model (EUPAP), 2019 

 Proiect  DG HEALTH prin EAHC  Joint Action on Vaccination, 2018 

 Proiect  DG HEALTH prin EAHC  Joint Action on cancer control, JA iPAAC, 2018 

 Proiectul OMS GATS (Global Adult Tobacco Survey) 2011 - decembrie 2012; 

 Proiectul OMS COSI (European Childhood Obesity Surveillance Initiative) 2012  

 POSDCA „Aplicarea procesului de descentralizare in sistemul de sanatate”, 2011 

 Phare RO 2006/018-147.01.03.03.01, " Dezvoltarea Procesului de Formulare a 
Politicilor Publice  la nivelul Administraţiei Publice Centrale 

 Phare RO 2002/000-586.04.11.03Asistenţă tehnică pentru Minsterul Sănătăţii în 
vederea imbunătăţirii sistemului de monitorizare şi control a bolilor netransmisibile  
2005 

Proiecte educationale si de formare continua- responsabil 

 Bucuresti, 2016, Conferinta -Aspecte nefro-urologice moderne, 14 octombrie,  
 Bucuresti, 2016, Conferinta Abiordarea integrata a cancerului mamar, 26 noiembrrie,  

 Olanesti, 2012- a III-a  Conferinta Nationala “Sanatatea si Radiatiile Ionizante”  

 Olanesti, 2009 a II- a Conferinta Nationala “Sanatatea si Radiatiile  Ionizante: Triajul, 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experiment

at 

Limba franceza C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
2 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independen

t 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe 
personale 

 

 Coordonarea de proiecte si studii nationale si internationale 

 Evaluarea stării de sănătate (analiză de situaţie, identificarea problemelor, stabilire 
de priorităţi) 

 Dezvoltarea de strategii de sănătate publică 

 Dezvoltarea de politici de sănătate 

 Proiectarea şi implementarea sistemelor de informaţii de sănătate 

 Cercetarea şi planificarea resurselor umane 

 Elaborare de proiecte de acte normative 

 Dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie continuă şi formare 
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Bune abilitati de comunicare in medii multinationale si multiculturale ca urmare a 
experientei profesionale diverse.. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

In calitate de coordonator de programe, activitati, structuri la nivel national si local am 
aplicat si dezvoltat cnostintele teoretice dobandite in cadrul atestatului si specialitatii de 
sanatate publica si mangement. In calitate de Director general adjunct pentru sanatate 
publica in perioada pregatirii pentru integrarea in EU am contribuit la reorganizarea 
sistemului de sanatate publica. Predau notiunile teoretice si practice de management, 
inclusiv organizational la studentii Facultatii de medicina generala, la Facultatea de 
asisteti medicali precum si la cursurile de master in sanatatea  publica. 

Competenţe şi aptitudini 
de utilizare a calculatorului 

Datorita formarii universitare, sunt un utilizator avansat al calculatorului: Microsoft 
Office, utilizare avansata a Internetului 

Permis(e) de conducere Categoria B 
 

Informaţii suplimentare Calitatea de membru 
Membră în următoarele asociaţii profesionale și științifice: 

 Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar din 2000 
 Asociaţia Europeană de Sănătate Publică (EUPHA) din 2007 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

