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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ZUGRAVU Corina-Aurelia 

Adresă(e) Str. Dr. Leonte 1-3 050463 București 
România 

Telefon(oane) 4021 3183620 / int. 117 Mobil: +40752586806 

Fax(uri) 4021 3123426 

E-mail(uri) corina.zugravu@umf.ro; corina.zugravu@insp.gov.ro 

Naţionalitate(-tăţi) Româna 

Data naşterii 28.12.1964 

Sex Feminin 

Locul de muncă actual   
1. Ministerul Sănătăţii, Institutul Național de Sănătate Publică  Centrul Național de 

Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 

             Medic primar Igiena Alimentației si Nutriție 

 

  
2. UMF Carol Davila FMAM: Șef catedra Igiena si Ecologie, Dept. Stiintelor 

Fundamentale,  

Șef de lucrari 

 

Educaţie şi formare  

 1997-2003, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol  Davila ”, Bucuresti, 
Facultatea de Medicină Generală  – doctor în științe medicale 

 

 1999 Medic primar Igiena Alimentației și Nutriție 
 

 1994 Medic specialist Igiena Alimentației și Nutriție 
 

 1983-1989, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol  Davila ”, București, 
Facultatea de Medicină Generală, titlul acordat – doctor medic 

 
 

 
Specializari  

 

 

 BTSF : Food consumption and information, februarie 2014, Veneția 

 Trans fatty acids in diets: health and legislative implications, aprilie  

mailto:corina.zugravu@umf.ro
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2013, Zagreb 

 BTSF: Program of legislation, evaluation and registration of food 

additives and control of their proper use and marketing, februarie 2013, 

Valencia 

 Maitre: Professional Media Training for Food and Nutrition Scientists, 

mai 2012 București 

 Ghid de bune practici de igienă în industria bauturilor racoritoare, aprilie, 

2006, București 

 Analiza punctelor Critice de Control în Intreprinderile cu profil alimentar 

– HACCP, 2005, București 

 Mangementul riscului și proceduri de lucru UE pentru securitatea 

alimentară , 2003, București  

Experienţa 
profesională 

 
Funcţii didactice 
 
2012 până in prezent Șef de lucrari  
UMF Carol Davila FMAM, Șef disciplina Igienă și Ecologie Medicală, Departamentul Științelor 
Fundamentale 
 

2007-2013 Șef de lucrari  
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicina Generală, Disciplina de Igienă și Ecologie Medicală.  
 

1994-2007   asistent universitar  
UMF Carol Davila , Facultatea de Medicina Generală,  Disciplina Igienă și Ecologie 
 
1991-1994 preparator universitar  
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicina Generală, Disciplina Igienă și Ecologie 
 

  
Funcţii manageriale 
 
 
Din 2012 până in prezent, Șef Disciplină Igienă și Ecologie si Ecologie, FMAM, UMF Carol 
Davila, București 
 
Din 2013 până in prezent, Coordonator Master Nutriție și Siguranță Alimentară , FMAM, 
UMF Carol Davila, București 
 
2010-2012: Coordonatorul Subprogramului „Ingestia de aditivi în România”, din cadrul 
Programului național de Monitorizare a Factorilor din Mediul de Viată și Muncă 
 

  
 
Funcţii de cercetare 
Titluri ştiinţifice 
 
 
2004. Doctor în ştiinţe medicale, Universitatea de Medicină şi Farmacie UMF Carol Davila 
București 
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 ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 
Program de studii universitare de licenţă :  
Începând cu anul 1991 am predat : 

 lucrări practice și cursuri de Igiena Mediului, Igiena Alimentației și Nutriție, Igiena 
Copilului la Facultățile de Medicină Generală (studenți romani, studenți de la modulul 
de limba engleza, după constituirea acestuia) și de Stomatologie. 
 

Începând cu anul 2008 am predat : 

 lucrări practice și cursuri de Igiena Mediului, Igiena Alimentației și Nutriție, Igiena 
Copilului la Facultățile de Medicină Generală (studenți români, studenți de la modulul 
de limba engleză), FMAM, BFKT din cadrul UMF Carol Davila 

 
Începând cu anul 2012 am predat : 

 lucrări practice și cursuri de Igiena Mediului, Igiena Alimentației și Nutriție, Igiena 
Copilului la FMAM și BFKT din cadrul UMF Carol Davila 

 Cursurile de Igiena in unitățile sanitare și Nutriția în Ciclul Vieții la FMAM 
 

Program de studii universitare de masterat 
Din anul 2013 am desfăşurat activităţi didactice la programul de master „Nutriție și 
Siguranță Alimentară”, organizat de Facultatea de Moașe și Asistență Medicală din cadrul 
UMF București, predând cursurile de : 

 Evaluarea statusului nutrițional 

 Nutriția în cursul vieții 

 Nutriția sportivului 
 
Program de rezidenţiat: Din anul 2007 am fost implicată în activităţile de formare și evaluare 
pentru pregătirea medicilor rezidenţi în specialitățile igienă, sănătate publică şi management, 
epidemiologie, diabet, nutriție si boli metabolice  
 
Invited speaker la: 

 Prima Conferintă cu participare internațională a Asociatiei Române de Nutriție și 
Dietetică în colaborare cu UMF Tg. Mures, CNCS-UEFISCDI și Centrul Lifestyle 
Herghelia “Rolul Dieteticianului în Promovarea Sănătătii si în Sistemul de Sănătate 

Românesc”, Târgu Mureș, 25-29 iunie 2012 
(https://www.youtube.com/watch?v=0hmnWJ7I4h8) 

 Şcoala de vară cu participare internaţională "Corpul uman din perspectivă 
antropologică şi medicală (organizatori Institutul de Antropologie "Francisc I. Rainer" 
şi Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Facultatea de Medicină-
Disciplina de anatomie " 10-11 iulie 201 

Cadru de predare in programe Erasmus: 
 Bioanalytical Methods for Life Sciences-BM 51388-IC-1-2007-1-

ROERASMUS- EUCX-1 Erasmus Intensive Programme “Coordonator Univ. 
Transilvania din Brasov 2009-2010 

 Vegaprotiv (Vegetable proteins and Innovation) ERASMUS PROGRAMMES 
INTENSIFS 2013-2014 -2013-DIJON31-1 
(https://www.sites.google.com/site/vegaprotiv/home) 

 
 Coordonare, îndrumare lucrări : Am coordonat aproape 100 de lucrări de licenţă, lucrări de 
dizertaţie,  

 Membru în comisii de admitere si licență din cadrul UMF Carol Davila București 

 Membru în comisiile de examen pentru ocuparea posturilor didactice în invățământul 
superior; 

 Membru în comisiile pentru examinarea candidaţilor înscrişi la master 
Membru în Comisia de susținere a lucrărilor de licență  
Membru în Comisiile de specialitate și primariat (specialitatea Igiena)  

 
Am susţinut prelegeri de specialitate în cadrul sesiunilor de instruire pentru medicii din 

reţeaua de sănătate publică a Ministerului Sănătăţii.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hmnWJ7I4h8
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PARTICIPARE LA COMISII 
 
 
 

 Din anul 2015: Membru in panelul Food Contact Materials, Enzymes, Flavourings 

and Processing Aids (CEF) al European Food Safety Authority.(selecție prin concurs) 

 

 Din anul 2015 – membru în High Level Group on Nutrition and Physical activity al 

Comisiei Europene din partea României 

 

 Din anul 2015: Membru – Comsia de diabet, nutriție si boli metabolice a 

Ministerului Sănătății- Ordin M.S. 596 din 2015 

 

 2014-2015: Membru supleant in panelurile ANS și CEF ale European Food Safety 

Authority. (selecție prin concurs) 

 

 Din anul 2013: Membru in Consiliul Consultativ al ANSVSA  din partea Colegiului 

Medicilor și al Ministerului Sănătății 

 

 Din anul 2013: Membru - Comisia de Igiena a Ministerului Sănătăţii – Ordinul M.S. 

nr.398 din 2013; 

 

 Din anul 2012: Membru in Comisia interministerială  pentru  menţiuni de  sănătate 

înscrise pe produsele alimentare  

 

 Din anul 2010, Expert pentru aditivi, arome și enzime alimentare,  Ordinul 

Ministrului Sănătăţii 1173 din 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 in comisiile de 

specialitate la Comsia Europeana (Unitatea E7 Food Improvement Agents, 

Directorat E - Safety of the Food Chain, din cadrul DG SANTE) 
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ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Activitatea de cercetare ştiinţifică este concretizată prin lucrările publicate sau comunicate la 

nivel național şi internațional, prin participarea la proiecte naţionale şi internaţionale, cu 

finanţare internă sau internațională şi la alte activităţi din domeniul ştiinţific medical. Sunt 

autoare a 6 cursuri universitare şi cărţi (capitole în cărți) de specialitate, aproximativ 80 

lucrări, din care 26 lucrări ISI (in extenso și rezumate) și  39 articole publicate în reviste 

indexate în baze de date internaţionale sau recunoscute CNCSIS, 15 lucrări publicate în 

volumele unor manifestări ştiinţifice naționale și internaţionale. (vezi lista completa de lucrări 

atașată) 

 

Participare la proiecte: Responsabil 

 Responsabil de proiect pentru activitățile derulate de către INSP pentru proiectul 

Support to national dietary surveys in compliance with the EU menu methodology 

- OC/EFSA/DATA/2014/02 (2014-2018) (în desfăsurare, 125.000 euro, finanțare 

Comisia Europeana) 

 

 Responsabil de proiect din partea UMF Carol Davila pentru proiectul : ERASMUS 

PROGRAMMES INTENSIFS 2013-2014 -2013-DIJON31-1: Vegaprotiv 

(Vegetable proteins and Innovation) –36.000euro, finanțare Comisia Europeană   

https://www.sites.google.com/site/vegaprotiv/home  

 

Participare la proiecte : Membru în echipa de proiect pentru 

 

 Update of the EFSA Comprehensive European Food Consumption Database - 

OC/EFSA/DCM/2013/01-CT03, (2012) (50.000 euro, finanțare Comisia Europeană) 

 

 Bioanalytical Methods for Life Sciences-BM 51388-IC-1-2007-1-ROERASMUS- 

EUCX-1 Erasmus Intensive Programme (2009-2010) (50.000 euro finanțare Comisia 

Europeană) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sites.google.com/site/vegaprotiv/home
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Aptitudini şi 
competenţe 
personale 

 

 

 Evaluarea stării de sănătate în relație cu mediul (analiză de situaţie, identificarea 
problemelor, stabilire de priorităţi)  

 Analiza stării de nutriție individuală, în colectivități și populațională 

 Evaluarea hazardurilor nutriționale (evaluare de risc în domeniul alimentar) 

 Diagnosticarea malnutrițiilor.  

 Evaluare gastrotehnică și dietoterapeutică. 

 Siguranța în lanțul alimentar, HACCP (designul planurilor HACCP în întreprinderi și 
unități cu profil alimentar) 

 Evaluare de risc, managementul riscului 

 Punerea la punct a metodologiei în proiecte de cercetare 

  Elaborare proiecte de acte normative 

 Cercetarea şi planificarea resurselor umane 

 Management de proiecte 

 Dezvoltarea şi implementarea programelor de educaţie continuă şi formare 

 Dezvoltarea de strategii de nutriție pentru sănătate publică si pentru promovarea 
sănătății 

 

 
Competenţe şi abilităţi 

sociale 

 
Bune abilități de comunicare in medii multinaționale și multiculturale ca urmare a experienței 
profesionale diverse, îndeosebi datorită activității de aproape 25 de ani în învațământul 
universitar 
 

  

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 
In calitate de coordonator de programe și activități  la nivel național și local am aplicat și 
dezvoltat cunoștințele teoretice dobândite în cadrul formării profesionale.   
 In cadrul activității de cadru didactic, am organizat masterul de Nutriție și Siguranță 
Alimentară și am pus la punct nuclee de cercetare pentru studenți, rezidenți și masteranzi. 
 

  

 
Competenţe şi aptitudini 

de utilizare a 
calculatorului 

 

 
Datorită formării universitare și al implicării în activitatea de cercetare, sunt un utilizator 
avansat al calculatorului: Microsoft Office, utilizare avansată a Internetului, programe de 
prelucrare statistica și baze de date 
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Informaţii suplimentare  
Calitatea de membru 
 
Membră în următoarele asociaţii profesionale și științifice: 

 Colegiul Medicilor din România 

 International Union for Health Promotion and Education (IUHPE) 

 Danube Kris Mures Tisa Euroregion Association (DKMT) 

 

Recunoașterea activității științifice 
        

 25 de citări ale articolelor și cărților scrise 

 Raportor în cadrul 21-th IUHPE Conference “Best investments for health”, Pattaya, 

Thailand, 25-29 august 2013 

 Moderator în cadrul 20th IUHPE Conference on Health promotion, Geneva 11-15 july, 

2010 si World Congress on Public Health. Istanbul, Turkey, 27 april -1 may.2009 

 Participare la elaborarea strategiei naționale pentru cercetare-dezvoltare-inovare în 

domeniul alimentar pe termen mediu si lung  2014-2020/2020-2030 

(http://uefiscdi.gov.ro/articole/3698/strategia-de-cercetare-si-inovare-2014-2020-

versiunea-tehnica.html) 

 Membru în colectivul redacțional al Journal of Food Research 

(http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam) si al Scholarly Journal of 

Agricultural Science (http://scholarly-journals.com/sjas/board.htm) 

 Membru în comitetul științific al celui de-al  X-lea Congres Național de Igienă 8-10 

mai, 2008, Craiova 

 Membru în comitetul de organizare al Conferinţei naționale: FUNCŢII ŞI 

DIFUNCŢII ALE FAMILIEI CONTEMPORANE”(10-11 decembrie 2014, București, 

Romania), Institutul de Antropologie ,,Francisc I. Rainer”, Academia Română, 

Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Sociologie-Psihologie, Institutul de Sociologie 

al Academiei Române, Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Carol Davila” 

 Membru al panelului CEF al EFSA 

(http://www.efsa.europa.eu/en/fip/cefpanelmembers.htm) 

 
Reviewer pentru următoarele publicații internaționale : 
 

a. European Journal of Public Health (http://eurpub.oxfordjournals.org/) 
b. Public Health  (http://ees.elsevier.com/puhe/)   
c. Global Health Promotion  ( http://ped.sagepub.com/) 
d. African Journal of Microbiology  Research 

(http://www.academicjournals.org/ajmr/) 
e. Journal of Food Research 

(http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam) 
 
  
 
 
 
 
 
 

http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam
http://eurpub.oxfordjournals.org/
http://ees.elsevier.com/puhe/
http://www.academicjournals.org/ajmr/
http://ccsenet.org/journal/index.php/jfr/about/editorialTeam
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Limba(i) maternă(e) Româna 

  

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 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

Limba franceza  
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
B1 

Utilizator 
independent 

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

 

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

