
 
 

 

 

 
Curriculum vitae  

Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Ciornei, Mariana, Cătălina 

Adresă(e) Str. Izbiceni, nr. 122, ap. 1, sector 1, Bucureşti 

Telefon(oane) (40-21) 539 01 03 Mobil: 0723 337 346 

Fax(uri)  

E-mail(uri) catalinaciornei@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 30.09.1965 

  

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

 
Sănătate-învăţământ 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada Din 2008 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat 
 
Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  
 
Perioada  
Funcţia sau postul ocupat  

Şef de lucrări 
 
 1995 – 2008  
Asistent universitar 
 
 1992 – 1995 
 Preparator universitar  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice şi de cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină si Farmacie „ Carol Davila „ Bucureşti, Departamentul Clinic 2, Disciplina 
Fiziologie I, B-dul Eroilor Sanitari, nr. 8,  sector 5, Bucuresti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactică şi de cercetare  
 

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1999-2007 

Calificarea / diploma obţinută 
 
 

Doctor în Medicină – Ordinul MEC nr. 1418 din 29.06.2007 
Specializarea: Medicină   
Titlul tezei: Studiul prin cateterism cardiac sl performanței ventriculului drept 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Fiziologie  normală  



Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
 
Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
 
 

1992- 1996  
Medic specialist medicină internă  - Ordinul MSF nr. 2707 din 1996 
 
 
 
1996-2002 
Medic primar medicină internă – Ordinul MS nr. 683 din 2002 
Din 1999 –iulie 2012 activitate profesională în Departamentul de Urgenţă (UPU) al SUUB 

    August 2012-prezent activitate profesională în Clinica Medicală 2 a SUUB 
 

     UMF „Carol Davila” Bucureşti 
     Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB)  

 
     Spital de categoria I  

 
 
 

    2001-2002 
   Competenţă în ecografie generală – nr. 7686/29.05.2002 
     
 
 
UMF „Carol Davila” Bucureşti 
 
 
01.03-30.06.2000 
   Cursuri de competenţă în Urgenţe prespitalicești și spitalicești –„Suportul de  bază și avansat al 
vieții”, „Actualizarea cunoștințelor teoretice și practice privind diagnosdticul și atitudinea terapeutică în 
cazuri de urgență” 
 
     UMF „Carol Davila” Bucureşti 
     Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB)  
     Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti (SCUB) 
 
     Spital de categoria I  
 
 
     Université René Descartes, Paris 
 
 
   27.04.1992 – 04.05.1992 
  Cycle de formation de „l’Université de Printemps” de Bucarest-Otopeni 
 
 
 
    Universitatea din Limburg şi Instiututul petnru cercetări în Medicina Ambulatorie din Amsterdam, 
UMF „Carol Davila” Bucureşti 
 
    03.07.1993 – 07.07.1993 
   Seminarul de Epidemiologie Clinică 
 
 
 
 
 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 
 
Perioada  
Calificarea / diploma obţinută Disciplinele 
principale studiate / competenţe 
profesionale dobândite  
 
 
 
Activitate de cercetare 

     Colegiul Medicilor din România, Fundația ASCAR, UMF „Carol Davila” Bucureşti 
 
 
 
   20 oct 2006 
    Curs de actualități: Sistemul Renină Angiotensină Bradikinină Aldosteron 
 
 
   Societatea Română de Cardiologie 
  STEMI – De la ghiduri la Pracitca Medicală 
 
   Apr. 2007 
 
 
 
 
 
 

   Proiect „Dezvoltarea inovativă a unui produs original cu efecte de reducere a risului cardiovascular 
global”, membru în echipa de cercetare din partea UMF „Carol Davila” Bucureşti, proiect derulat în   
cadrul programului INOOVARE, în parteneriat cu SC Biotehnos și cu Spitalul Clinic de Urgență   
București, începând cu 2008 

Proiect „Evaluarea neinvazivă a riscului la pacientul cu intervenție chirurgicală stomatologică”, 
responsabil de proiect din partea UMF „Carol Davila” Bucureşti, în parteneriat cu SC Denta G 
Internațional, începând cu 2014 
Proiect Health Promotion, în cadrul Fundației Special Olymppics Romania, responsabil de program , 
începând cu 2009 
Proiect „Studiul unor parametri sangvini la pacienții intoxicați cu monoxid de carbon”, membru în 
echipa de cercetare, în cadrul unui parteneriat între Disciplina de Fiziologie I și Departamentul de 
Urgență al SUUB 
Proiect „Studiul unor parametri sangvini la pacienții cu fibrilație atrială paroxistică”, membru în 
echipa de cercetare, în cadrul unui parteneriat între Disciplina de Fiziologie I și Departamentul de 
Urgență al SUUB 
 
 

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 
independent  

Limba franceză   B
1 

Utilizator 
independent  

B
1 

Utilizator 
independent  

B
1 

Utilizator 
independent  

B
1 

Utilizator 
independent  

B
1 

Utilizator 
independent  

            

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitate de comunicare, obţinută ca urmare a îndelungatei activităţi didactice şi de cercetare  
Spirit de echipă  



  

Competenţe şi aptitudini organizatorice  Capacitate de organizare, obţinută în urma multiplelor concursuri și examene în al căror colectiv de 
organizare am fost membru 
 Membru în de comisii de admitere, de licenţă, de susţinere a lucrărilor de diplomă, de rezidenţiat, 
de promovare pe linie universitară, de ocupare  de post de medic specialist (aproximativ 30) 

  Membru în comitetul de organizare a Concursului de Fiziologie pentru studenți N..C. Paulescu 
 Membru în echipa de experți evaluatori ai Ministerului Educației și Cercetării pentru acordarea de 
burse pentru studenți (2009, 2010) 

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pianistă 

  

Alte competenţe şi aptitudini  

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B  

  

Membru al asociaţiilor profesionale: 
 

Membră a Societăţii Române de Ştiinţe Fiziologice (SRSF) 
Membră a Federaţiei Europene a Societăţilor de Fiziologie (FEPS) 
Membră a Societăţii Internaţionale de Ştiinţe Fiziologice (IUPS) 
Membră a Asociaţiei Române pentru Studiul Durerii (ARSD) 
Membră a Societăţii Române de Medicină Internă (SRMI) 
Membră a Societăţii Române de Fiziopatologie 

 
 
 
 
 
 
   Bucureşti, 15.08.2014                                                                                             Şef de lucrări Dr. Mariana Cătălina Ciornei 


