
 Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale

Nume / Prenume Burnei Rusu Anca

Adresă Bucuresti, Romania

Naţionalitate Romana

Data naşterii 8 martie 1983

Sex feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Sef de Lucrari

Experienţa profesională

Perioada Din iulie 2013 pana in prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist în specialitatea Obstetrica-Ginecologie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Potrivit fisei postului.

Numele şi adresa
angajatorului

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr.17, Sector 1, 011461, Bucuresti, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Clinica Obstetrica-Ginecologie

Perioada februarie 2015 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Doctor in Medicina

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Doctorand bursa U.M.F. Carol Davila - potrivit contractului de doctorat.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Strada Dionisie Lupu nr. 37, Bucuresti, Sector 1, 020022, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Clinica Obstetrica-Ginecologie a  Spitalului Universitar de Urgenta Elias

Perioada  februarie 2015 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Potrivit fisei postului.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Strada Dionisie Lupu nr. 37, Bucuresti, Sector 1, 020022, Romania
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Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Clinica Obstetrica-Ginecologie a  Spitalului Universitar de Urgenta Elias

Perioada  octombrie 2008 – februarie 2015

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Potrivit fisei postului.

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Strada Dionisie Lupu nr. 37, Bucuresti, Sector 1, 020022, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Clinica Obstetrica-Ginecologie a  Spitalului Universitar de Urgenta Elias

Perioada Din octombrie 2008 pana in iulie 2013

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident în specialitatea Obstetrica-Ginecologie

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Potrivit fisei postului.

Numele şi adresa
angajatorului

In afara normei de baza didactice

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Spitalul Universitar de Urgenta Elias
Bd. Marasti nr.17, Sector 1, 011461, Bucuresti, Romania

Perioada Din ianuarie 2008 pana in octombrie 2008

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident în specialitatea Chirurgie pediatrică

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Potrivit fisei postului.

Numele şi adresa
angajatorului

Spitalul Clinic de Urgenta „Sfantul Ioan” Bucuresti
Soseaua Vitan Barzesti nr. 13, Sector 4, 042122, Bucuresti, Romania

Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Spitalul clinic de Urgenţă pentru Copii “M. S. Curie” Bucureşti

Secretar comisii de examen  Examenul de obtinere a titlului de biolog specialist in embriologie, 
sesiunea 03.06.2015

 Concurs didactic in semestrul I anul universitar 2014-2015 UMF „Carol 
Davila”

 Examenul de obtinere a titlului de medic specialist in obstetrica-
ginecologie, sesiunea 16.10.2014

 Examenul de obtinere a competentei de Medicina Materno-Fetala, 
sesiunea 28.05.2014

 Examenul de obtinere a titlului de medic specialist in obstetrica-
ginecologie, sesiunea 12.06.2013

 Examenul de obtinere a titlului de medic specialist in obstetrica-
ginecologie, sesiunea 14.03.2012

 Examenul de obtinere a titlului de medic specialist in obstetrica-
ginecologie, sesiunea 19.10.2011

Educatie si formare
postuniversitara

Perioada 2015-2016
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Calificarea / diploma
obţinută

Tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana asistata

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Cursuri de formare continua in specializarea obstetrica-ginecologie, 
competenta - Tratamentul infertilitatii cuplului si reproducere umana 
asistata

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala

Perioada 2016

Calificarea / diploma
obţinută

Histeroscopie

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Cursuri de formare continua in specializarea obstetrica-ginecologie, 
competenta - histeroscopie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala

Perioada 2014 - 2015

Calificarea / diploma
obţinută

Ultrasonografie obstetricala si ginecologica

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Cursuri de formare continua in specializarea obstetrica-ginecologie, 
competenta ultrasonografie obstetricala si ginecologica

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Perioada 2013 - 2014

Calificarea / diploma
obţinută

Laparoscopie ginecologica

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Cursuri de formare continua in specializarea obstetrica-ginecologie, 
competenta - laparoscopie

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala

Activitatea de cercetare  Membru in Proiectul POSDRU 189/2.1/G/155827 intitulat „10 pasi spre
o cariera medicala de succes”. Perioada 01.07.2015-31.12.2015. 
Proiect castigat prin competitie, in parteneriat cu UMF „Carol Davila”, 
avand ca beneficiar SUU Elias. Valoare proiect 1792420.86 lei.

 Membru in Grant de cercetare stiintifica obtinut prin competitie 
nationala „Investigarea clinica a beneficiilor prebioticelor cu 
administrare intravaginala in tratamentul vaginitelor bacteriene si 
fungice”, cod proiect 2DM/16.09.2016. Parteneri: Spitalul Clinic 
Nicolae Malaxa, UMF „Carol Davila”, SC Fiterman Pharma SRL. 
Valoare: 18.000 lei 
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Cursuri absolvite  Curs avansat de ultrasonografie cu scanari live: „Inovatii in 
ultrasonografie” organizat de U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti – Sinaia,
11 iunie 2016

 Curs precongres „Histerectomia prin tehnici minim invazive” – al XIII-
lea Congres National de Uroginecologie, Brasov, 29sept-1 oct 2016

 Curs „managementul modern al osteoporozei” organizat de U.M.F. 
„Gr.T. Popa” Iasi, 01-31 martie 2016

 Program de educatie medicala continua „Actualitati in obstetrica si 
ginecologie” organizat de Scoala Nationala de Sanatate Publica, 
Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti, 19-22 
aprilie 2010, Bucuresti

Educaţie şi formare
preuniversitara

Perioada 2001 - 2007

Calificarea / diploma
obţinută

Diploma de licenta
Lucrare de diplomă “Aspecte ale expertizei medico-legale în  
traumatismele oculare”

Disciplinele principale
studiate / competenţe

profesionale dobândite

Medicina generala

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de

formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Facultatea de Medicina Generala

Aptitudini şi competenţe
personale

Limba(i) maternă(e) Romana

Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Engleza, Franceza

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare
scrisă

Limba E C2 E C2 E C2 E C2 E C2

Limba F B2 F B2 F B1 F B1 F B1

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

Participari la sesiuni
stiintifice

Vezi lista de publicatii anexata

Lucrari stiintifice publicate/
prezentate

Vezi lista de publicatii anexata
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Competenţe şi abilităţi
sociale

Abilitati de comunicare, dobandite in urma desfasurarii activitatii de cadru
universitar si interactiunii cu pacientii, in calitate de medic rezident.
Abilitati de prezentare, dobandite in urma sustinerii de lucrari stiintifice in
cadrul sesiunilor de comunicari.
Capacitate de a lucra in cadrul unor grupuri constituite pentru 
indeplinirea atributiilor si pentru derularea unor proiecte.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Promptitudine, consecventa si acuratete in organizarea si planificarea 
muncii; capacitate de analiza si stabilire a modalitatilor si termenelor de 
realizare a obiectivelor.
Am facut parte din Comitetul de organizare al celui de al IV-lea Congres al
Societatii Romane de Ginecologie Endocrinologica, 7-9 mai 2009.
Secretar al Comisiei pentru examenul de obtinere a titlului de medic 
specialist in trei sesiuni de examen.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Operare PC
Word, Excel, PowerPoint
Internet – nivel avansat

Permis(e) de conducere Categoria B, din 2002.
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