
CURRICULUM VITAE 

 

 

1. Date Biografice: 

 

Nume:    TUDORICA 

Prenume:    VALERICA 

Starea civilă:  - vaduva 

- un copil. 

Data naşterii:   03.07.1956 

Locul naşterii:    Targu Jiu 

 

2. Studii: 

Studii gimnaziale şi liceale : 

- studii g imnaziale : Şcoala generală nr. 23 Craiova (1967-197l)  

- studii l iceale : Liceul "Nicolae Ti tulescu" Craiova (1971 -1975)  

Studii universitare:  

- Facultatea de medicină generală Craiova (1975 -1981) - absolvită cu media 9,84  -  

Examenul de Stat - septembr ie 1981 (nota 10).  

 

3. Activitate profesionala: 

-1981-1984: stagiatura după absolvirea facul tăţi i  efectuată la Spitalul Cl inic 

Judeţean Craiova;  

-1984-1987: medic secundar neurolog la Spitalul  Clinic nr. 3 Craiova;  

-noiembrie 1987: examenul  de medic specialist neurolog (promovat cu media 

9,06); 

-1987-1992: activi tate integrată pe reţeaua Ministerului  Sănătăţii  ca medic 

specialist neurolog la Pol iclinica nr. 1 Craiova,  

-decembrie 1992: susţinerea şi  promovarea concursului  prin care se schimbă 

activi tatea de integrare din Pol icl inica nr.1 Cr aiova la Spitalul  Clinic nr. 3 Craiova, 

Cl inica de Neurologie; 

-martie 1993 - susţinerea concursului  de medic primar neurolog; (promovat cu 

media 9,32).  

-1994 –  sef lucrari , disciplina neurologie, Facultatea de Medicină Craiova (post obţinut prin 

concurs) 



-1998 - Şef secţie II Neurologie, Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova (post obţinut prin 

concurs) 

- 2003 - Conferenţiar Universitar, Disciplina Neurologie, Facultatea de Medicină Craiova (post 

obţinut prin concurs) 

 

4. Titluri si grade ştiinţifice: 

Conferenţiar Universitar, Disciplina Neurologie, Facultatea de Medicină Craiova; 

Doctor în Ştiinţe Medicale, 1997, UMF Timişoara, cu teza: “Studii epidemiologice şi clinico-

paraclinice în panencefalita sclerozantă subacută” – Conducător Ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Harry 

Marcovici. 

 

5. Activitate didactică: 

-susţinerea de cursuri la studenţii anului V, Fac. De Medicină, anului IV Stomatologie, anul III 

Facultatea de Moaşe. 

-îndrumare de cercuri ştiinţifice studenţeşti 

-pregătirea medicilor rezidenţi neurologie şi din alte specialităţi 

-membru în comisiile de doctorat 

-membru în comisiile de examen de medic specialist neurolog şi medic primar neurolog 

 

6. Activitate stiintifica: 

1. Rezumate publicate în reviste si volume  cu ISSN/ISBN la manifestări ştiinţifice 

naţionale:- 142 

2. Lucrări publicate in extenso în reviste naţionale recunoscute de CNCSIS: - 48 

3. Rezumate publicate în volume la manifestări ştiinţifice internaţionale: - 68 

4. Rezumate publicate în reviste cotate ISI si indexate Medline: - 16 

5. Lucrari comunicate la manifestari stiintifice: - 39 

6. Cărţi publicate: 2 

7. Participari la conferinte nationale si internationale: - 65 

8. Apartenenţa la societăţi ştinţifice sau profesionale: 

o membru al Societatii Romane de Neurologie,  
o membru al European Federation of Neurological Sciences,  
o membru al Asociatiei Nationale Romane de Stroke 
o membru al Uniunii Medicale Balcanice 

 
9. Curs ICH-GCP –Martie 2016 

 


