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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Nume / Prenume POENARU, Elena 

 
 

Experienta profesionala  

 

Perioada din octombrie 1997   

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati educationale si de cercetare in cadrul disciplinei de Informatica Medicala si 

Biostatistica, Facultatea de Medicina Generala 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

  

Perioada din aprilie 2013  
Funcţia sau postul ocupat Director Centrul de Calcul Intensiv si Medicina Computationala - CCIMC  

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea generală a activităţilor centrului GRID/HPC, in vederea 
rularii proceselor si a aplicatiilor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ şi cercetare universitara in domeniile IT&C si medical  

  

Perioada din septembrie 2014  
Funcţia sau postul ocupat Responsabil Informatica in Proiectul ROMCAN - “Epidemiologia genetica a cancerului in 

Romania”, finantat prin Mecanismul SEE in cadrul programului de cercetare România – EEA 
Grants 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea generală a activităţilor informatice in vederea colectarii de 
date, procesarea si analiza acestora 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare universitara in domeniile medical si informatic  

 

Perioada din septembrie 2014  
Funcţia sau postul ocupat Responsabil Informatica in proiectul PNII - PCCE 194/2014 Simularea si modelarea 

comportamentului telocitelor in procesele de semnalizare si regenerare tisulara, 2014-2016 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea generală a activităţilor informatice care sa permita simulari 

in cadrul aplicatiilor dezvoltate in cadrul proiectului  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare universitara in domeniile medical si informatic  
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Perioada din martie 2015  
Funcţia sau postul ocupat Membru in echipa  proiectului PN-II-PT-PCCA- 2013-4-0668 

 "Sistem informatic de monitorizare si asistare a pacientilor cu membre superioare amputate" 
Activităţi şi responsabilităţi principale Conducerea şi coordonarea generală a activităţilor informatice care sa permita 

realizarea sistemului de transmitere a datelor si comunicare intre centrele implicate in 
timp real   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare universitara in domeniile medical si informatic  

 
 

Perioada ianuarie – mai 2015  
Funcţia sau postul ocupat Expert  expert instruire in bioinformatica si biostatistica  
Activităţi şi responsabilităţi principale Realizarea materialelor de predare, a suportului de curs si laborator  si sutinerea sesiunilor 

de instruire in cadrul proiectului " CERO – PROFIL DE CARIERA: CERCETATOR ROMÂN “ 
realizat prin cadrul proiectului finantat in cadrul Programului Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurse Umane (POS DRU) 

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila” in parteneriat cu alte universitati,  
Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Activitati de expertiza si formare profesionala  

 

Perioada ianuarie 2013  
Funcţia sau postul ocupat Expert Informatica Medicala si Biostatistica  
Activităţi şi responsabilităţi principale Definirea curiculei in cadrul proiectului "Cunostinte de Utilizare a Calculatorului si Informatica 

Medicala pentru Cresterea Adaptabilitatii Asistentelor Medicale din Spitalele din România“ 
realizat prin cadrul proiectului finantat in cadrul Programului Operational Sectorial 
Dezvoltarea Resurse Umane (POS DRU) 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sanatatii,  
Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Activitati de expertiza si formare profesionala  

Perioada martie  - iunie 2013  
Funcţia sau postul ocupat Trainer Informatica Medicala si Biostatistica  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati de formarea a grupui tinta in cadrul proiectului "Cunoştinţe de Utilizare a 
Calculatorului și Informatică Medicală pentru Creșterea Adaptabilităţii Asistentelor 
Medicale din Spitalele din România“ realizat prin cadrul proiectului finantat in cadrul 
Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurse Umane (POS DRU) 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sanatatii,  
Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 

Activitati de expertiza si formare profesionala  

Perioada mai 2005  – decembrie 2008 
Funcţia sau postul ocupat Expert tehnic evaluator proiecte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiza pentru analiza tehnica, evaluarea si monitorizarea propunerilor de proiecte depuse 
in cadrul programului CEEX 
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Numele şi adresa angajatorului Academia de Stiinte Medicale, Programul National CEEX 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Activitati de evaluare a proiectelor de cercetare si dezvoltare in domeniul medical 

  

Perioada decembrie 2004  – februarie 2007 
Funcţia sau postul ocupat Expert tehnic evaluator si monitor proiecte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Expertiza pentru analiza tehnica, evaluarea si monitorizarea propunerilor de proiecte depuse 
de catre institutii medicale si univeristati in cadrul programului VIASAN, finantat de Guvernul 
Romaniei  

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de  
activitate 

Academia de Stiinte Medicale, Programul VIASAN 
Activitati de evaluare a proiectelor de cercetare si dezvoltare in domeniul medical 

 
Perioada aprilie 1999  – aprilie 2002 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Departamentul IT&C al Unversitatii de Medicina si Farmacie „Carol 
Davila” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor informatice din cadrul universitatii, 

elaborarea planurilor anuale de dezvoltare si a bugetelor necesare pentru achizitii IT&C, 
coordonarea achizitiilor pentru infrastructura IT&C, coordonarea serviciilor de administrarea 
echipamentelor si a serviciilor de suport oferite catre utilizatori  

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  

Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Înv���mânt �i cercetare universitar� 

 
Perioada februarie 1993  – aprilie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Departamentul de Grafica si Editare al Unversitatii de Medicina si 
Farmacie „Carol Davila” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de prelucrare de imagini, realizare de 

prezentari oferite catre utilizatori; realizarea si mentenanta paginii web a universitatii; 
realizarea de diplome acordate de UMF „ Caril Davila in cadrul diverselor evenimente  

Numele şi adresa angajatorului 
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti,  

Str. Dionisie Lupu 37, sector 1, Bucuresti  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate Înv���mânt �i cercetare universitar� 
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Educaţie şi formare 
 

 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

februarie 2015 
Doctor în stiinte ingineresti; 

 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele si tipul institutiei de 
învatamânt / furnizorului de formare 

 

Tema in domeniul Telemedicina cu titlul " Contribuții la monitorizarea pacienților cu 
afecțiuni cardiace" 
 
Universitatea "Politehnica" Bucuresti si Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol 
Davila 
 
 

Perioada 1986 - 1992 
Calificarea / diploma obţinută Specializare în echipamente de calcul /  

Diplomă inginer, MSc 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea“Politehnica” Bucuresti, Facultatea Mecanica, Mecanica Fina  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

 

 

 
 

Perioada 2012  
Calificarea / diploma obţinută Formator 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Expertiza in formarea adultilor, dobandirea unui set de competente si abilitati specifice 
ocupatiei de formator 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Corpul Expertilor in Accesarea Fondurilor Stucturale si de Coeziune Europene 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs acreditat C.N.F.P.A. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale 
 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Manager de proiect 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

SC ProManagement SRL 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs acreditat C.N.F.P.A. - Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor, 
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, Ministerul Muncii, Familiei si 
Protectiei Sociale 
 

Perioada 2009  
Calificarea / diploma obţinută Expert scrierea propunerilor de finantare pentru proiecte finantate din fonduri EU,  

Diploma de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competenţe profesionale: alegerea tipului de finantare pentru proiect; obiective, beneficii, 

analiza cost-beneficiu, cost-eficacitate; analiza riscurilor; monitorizarea si evaluarea;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Forum Media Publishing 
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Perioada 2007  
Calificarea / diploma obţinută MBA - Master of Business Administration  

Diploma de absolvire MBA cu specializare in marketing 
Premiu pentru cel mai bun proiect final, cu titlul „Romanian Corporate Training 
Market” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţe profesionale: Business administration, Marketing, Finante 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Romano-Canadian MBA, University of Ottawa & Business School of Management si 
ASE Bucuresti 

  
 

Perioada 2006  
Calificarea / diploma obţinută Evaluator Proiecte finantate din programe europene,  

Diploma de absolvire 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Competenţe profesionale: stabilirea elementelor esentiale in evaluarea unui proiect, 

evaluarea daca proiectul isi atinge scopul, obiectivele, evaluarea modului in care se 
desfasoara activitatile, evaluarea modului in care proiectul se incadreaza in buget, analiza 
riscurilor; monitorizarea si evaluarea; asigurarea respectarii prevederilor contractuale ale 
proiectului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

FDSC Bucureşti 

 

Perioada 2004 
Calificarea / diploma obţinută Diploma in Management, partea a II-a a programului de Diploma MBA 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare in marketing   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CODECS Romania Open University Business School UK  

 
Perioada 

 
2002 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Profesional in Management, partea I a programului de Diploma MBA  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Specializare in managementul afacerilor  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CODECS Romania si Open University Business School UK  

  

Perioada 1998  
Calificarea / diploma obţinută Certificat „Teaching Elements for Teachers and Multimedia Presentation”  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Modalitatai de a sustine cursuri si prezentari utilizind tehnicile moderne educationale in 
activitatea cu studentii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Bristol Royal Infirmery, Bristol, UK 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Persona sociabila, comunicativa, creativa, flexibilitate si adaptabilitate la mediul de lucru, 
abilitatea de a comunica functie de interlocutor, integrarea usoara in echipa. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Director Centrul de Calcul Intensiv si Medicina Computationala (CCIMC) al Universitatii 
de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti 

- Manager general Standard Business Solution, IMM care activeaza in domeniul IT&C 
- Coordonator proiect finantat din fonduri Phare „MEDALS - MEDical Advanced Learning 

System, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice 

 
- Experinta in scrierea de proiecte finantate din fonduri Phare si europene 
- Experienţă în dezvoltare curicula, materiale pentru seminarii în mediul universitar  
- Experienţă în sustinerea seminariilor în mediul universitar 
- Certificare in Managementul de Proiect - in curs de certificare 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- Utilizare computere PC/MAC 
- Utilizare avansata MS Office 
- Utilizare software de prelucare statistica: Statistica, EpiInfo, SPSS 
- Utilizare avansata software prelucarare grafica: CorelDraw, Adobe Photoshop, 

PageMaker 
- Utilizare software project management: MS Project 
- Utilizare tehnici de video-conferinţe şi VOIP. 
- Cunostinte sisteme HPC/GRID 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini Instruire pentru dezvoltarea personala, identificarea de tehnici pentru a creste performantele 
in relatiile interpersonale, cunoastere, citit, muzică, calatorii. 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare  

 
 

 
 
Data: 15.08.2015   

 


