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CURRICULUM    VITAE 
Nume: Ştefani  
Prenume: Constantin 
Adresa: Bucureşti, Bogdan Gheorghe Tudor nr. 7, Cod poştal: 031925 
E-mail: cristianstefani@yahoo.com 
Mobil: 0727/22.19.95 
Stare civilă: căsătorit, un copil 
Profesia: medic  
Ocupaţia: locţiitorul comandantului Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. 
Carol Davila” Bucureşti 
Locul de muncă: Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” 
Bucureşti 
Telefon/fax: 021 319 30 30 
 
Studii generale şi medicale 

• Liceul de matematică-fizică „Nicolae Bălcescu” Râmnicu Vâlcea,1986; 
• Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, 1997; 
• Medic stagiar în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” Bucureşti, 1997-

1999. 
 
Cursuri, specializări şi supraspecializări 

• „Suportul de bază şi avansat al vieţii” noiembrie 2001- ianuarie 2002, Bucureşti; 
• Master în Managementul serviciilor sociale şi de sănătate la Universitatea Bucureşti, 2003-2004; 
• Atestat /competenţă în Medicină aerospaţială, 2006; 
• Atestat /competenţă în Medicină de urgenţă prespitalicească, 2013. 

 
Participări la simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale 

 „A.B.C.-ul medicului practician generalist – medicului de familie” 19-21.04.2001, Bucureşti; 
 „Osteoporoza – Problemă de sănătate publică. Aspecte noi în terapia cu ALPHA D3” 17.05.2001, 

Bucureşti; 
 „Deshidratarea vârstnicului – factor de risc sezonier şi urgenţă în asistenţa medicală”, „Diagnosticul şi 

tratamentul sindromului de apnee nocturnă”, „Lumină polarizată şi color terapie în practica medicului” 
16.06.2001; 

 „Eczemele-o provocare pentru fiecare medic”, „Tratamentul infecţiilor acute ale aparatului respirator”, 
„Actualităţi în tratamentul de eradicare a Helicobater Pylori” 08.11.2001, Bucureşti;  

 „A VII-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice de medicină şi psihologie aeronautică” 09.11.2001, 
Bucureşti; 

 „Patologia hepatică în practica medicului de familie” 13.12.2001, Bucureşti; 
 „Particularităţi în evoluţia şi tratamentul hipertensiunii arteriale”, „Abordarea psihosomatică a 

pacienţilor în practica medicului de familie”, „Noutăţi în terapia bolilor coronariene” 14.02.2002, 
Bucureşti; 

 „Managementul urgenţelor pediatrice. Interviu clinic şi strategii terapeutice”, „Relaţia medic familie – 
pacienţi în diagnosticul şi tratamentul HBP” 14.03.2002, Bucureşti; 

 „Atitudinea medicului de familie în faţa suferinţei umane psiho-somatice” 11.04.2002, Bucureşti; 
 „Hipotiroidia femeii gravide şi influenţa asupra dezvoltării neuropsihice a copilului”, „Rolul modern al 

inhibitorilor enzimei de conversie în tratamentul HTA” 13.06.2002, Bucureşti; 
 „Depistarea precoce şi controlul factorilor de risc cardiovascular în practica medicului de familie”, 

„Impactul social al tulburărilor urinare la femeie”, „Tulburarea depresivă-afecţiune cu incidenţă 
crescută în practica medicului de familie” 14.11.2002, Bucureşti; 

 „Incidenţa bolilor orofaringiene în practica medicului de familie. Necesităţi diagnostice şi posibilităţi 
terapeutice actuale”, „Analiza calităţii actului medical în practica medicului de familie în 2002 şi 
perspective pentru 2003 în Bucureşti”, 12.12.2002, Bucureşti; 

 „Simpozionul Anual de Medicină şi Psihologie Aeronautică” 07.11.2003, Bucureşti; 
 Cursul cu tema „Planificarea Serviciilor de Sănătate” 02-06.12.2003, Bran, Judeţul Braşov, organizat de 

Ministerul Sănătăţii, banca Mondială şi GVG Germania; 
 „Anxietatea – Cenuşăreasa Terapiei Cardiovasculare” 14.10.2004, Bucureşti; 
 „A 43-a Sesiune Ştiinţifică Anuală” - Institutul de Pneumologie „Marius Nasta” 28.04.2005, Bucureşti; 
 Conferinţa Naţională despre Tabagism „Tutunul şi Sănătatea” 09-12.03.2006, Iaşi; 
 The Congress of the Romanian Pneumology Society, 4-6 May 2006, Cluj-Napoca; 
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 „Management spitalicesc” 18.09-07.11.2006, Bucureşti; 
 Conferinţa Naţională a Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor Militari din România, 13-15.11.2008, Iaşi; 
 „Infecţiile căilor respiratorii superioare”, 27.03.2009, Iaşi; 
 A 3-a Conferinţă Naţională de Tabacologie cu participare internaţională 25-27.06.2009, Iaşi; 
 Simpozionul „Medicină militară – performanţă şi reformă” 28-29.10.2010, Cluj-Napoca; 
 Curs de formare în „Managementul calităţii” 10-13.05.2011, Băile 1 Mai, judeţul Bihor, organizat în 

cadrul proiectului „Reţea de sprijinire a formării profesionale în domeniul managementului sanitar, 
managementul calităţii şi TIC al personalului ocupat în domeniul medical - RUXMED”, 
POSDRU/81/3.2/S/49706; 

 Curs de formare în „Management sanitar” 22-24.06.2011, Băile 1 Mai, judeţul Bihor, organizat în 
cadrul proiectului „Reţea de sprijinire a formării profesionale în domeniul managementului sanitar, 
managementul calităţii şi TIC al personalului ocupat în domeniul medical - RUXMED”, 
POSDRU/81/3.2/S/49706; 

 Primul Congres European de Medicină Militară 12-15.10.2005, Bucureşti; 
 Al 14-lea Congres al Comitetului Balcanic de Medicină Militară 10-14.05.2009, Sunny Beach – 

Bulgaria; 
 Al 16-lea Congres al Comitetului Balcanic de Medicină Militară 01-04.06.2011, Bucureşti. 

 
Activitate şi experienţă profesională 

• Medic medicină generală din 1997; 
• Doctorand în pneumologie din 2005 cu tema: Estimarea prevalenţei consumului de tutun în unităţile 

sanitare din Ministerul Apărării Naţionale - Elaborarea unui program de prevenire şi abandon a 
fumatului în mediul militar; 

• Medic rezident medicină de familie din 2008; 
• Doctor în medicină din 2012; 
• Medic  specialist medicină de familie din 2013; 
• Medic rezident radiologie şi imagistică medicală din 2013; 
• 1997-2000 medic în unităţi militare ale MApN; 
• 2001 - iulie 2013 activitate în domeniul managementul sistemului medical militar în Direcţia medicală a 

MApN; 
• Iulie – septembrie 2013 şeful Ambulatoriului integrat al Spitalului Militar de Urgenţă „Regina Maria” 

Braşov; 
• Septembrie 2013- martie 2014 Director general adjunct medical la Spitalul Militar de Urgenţă „Regina 

Maria” Braşov; 
• Martie 2014 - în prezent locţiitorul comandantului Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central 

„Dr. Carol Davila” Bucureşti. 
 
Proiecte  implementate la nivelul MApN  

• Coordonator al proiectului  privind “Prevenirea ITS/HIVSIDA în unităţile militare din România”, 
proiect finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei prin Fundaţia Tineri 
pentru Tineri, desfăşurat în perioada 2004-2007. 

 
Distincţii/Medalii    

• Emblema de Onoare a Armatei României, în 2007; 
• Emblema de Onoare a Medicinei Militare, în 2012; 
• Semnul onorific „ÎN SERVICIUL PATRIEI” pentru ofiţeri, în 2009. 

 
Membru în societăţi medicale naţionale şi internaţionale   

• Membru al Societăţii Române de Medicină de Familie; 
• Membru al Colegiului Medicilor Bucureşti; 
• Membru al Asociaţiei de Caritate din Armata României – CAMARAZII. 

 
                                 
                              
  Data:   28.08.2014 
 
                                                                                                               
                Semnătura 
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