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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cioran Nicoleta Valentina 

Adresă(e) Sect. 3, București 

Telefon(oane) - Mobil:  

Fax(uri) - 

E-mail(uri) nico_cioran@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii  
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar - Disciplina de Sănătate Publică și Management, 
poziția 20 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2010-2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent colaborator la catedra de Sănătate Publică și Management Sanitar  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activități didactice constând în susținerea lucrărilor practice cu studenții anului V ai Facultății de 
Medicină 
Coordonarea proiectelor realizate de către studenți în cadrul lucrărilor practice 
Coordonarea lucrărilor de licență ale studenților la Medicină Generală 
Cercetare științifică în domeniul Sănătății publice 

Numele şi adresa angajatorului 
 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Universitatea de Medicină și Farmacie  ”Carol Davila” București 
   
Medical didactic 
 

mailto:nico_cioran@yahoo.com
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Perioada 

                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
  
                Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                   Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                   Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
 
 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                   Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                  
                 Numele şi adresa angajatorului 
      
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
     
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
                                                     Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
                Numele şi adresa angajatorului 
     
     Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
Feb. 2013 – sept. 2016 
Asistent universitar la aceeași catedră; 
Activități didactice constând în susținerea lucrărilor practice cu studenții anului V ai Facultății de 
Medicină 
Coordonarea proiectelor realizate de către studenți în cadrul lucrărilor practice 
Coordonarea lucrărilor de licență ale studenților la Medicină Generală 
UMF „Carol Davila” 
Cercetare științifică în domeniul Sănătății publice 
 
 
Nov. 2011-Mar. 2012 
Medic specialist Sănătate Publică și Management sanitar 
Utilizarea metodologiei specifice cercetării științifice 
Instittuul Național de Sănătate Publică București 
Elaborarea de rapoarte 
 
 
Ian. 2007 – Dec. 2010 
Medic rezident Sănătate Publică și Management Sanitar 
Pregătire medicală de specialitate în domeniul sănătății publice și al managementului sanitar  conform 
curiculei de pregătire în rezidențiat (Stagii practice și cursuri de Demografie, Epidemiologie generală și 
specială, igiena alimentației, a mediului în relație cu sănătatea publică,  și a copiilor și tinerilor, 
biostatistică și informatică, managementul serviciilor de sănătate și sociale, promovarea sănătății și 
strategii preventive, bioetică, bolile cronice ca problemă de sănătate publică) 
Spitalul Universitar de Urgență București 
Tipul sau sectorul de activitate: Sănătate Publică, Igienă și Management Sanitar  
 
 
Mai 2010- până în prezent 
Medic expert –Departamentul Monitorizare-Evaluare 
Monitorizare – evaluare cazuri TB 
Unitatea Centrală de Asistență și Management a Programului Național de Prevenire, Supraveghere și 
Control al Tuberculozei  
Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", Șos. Viilor 90, Sector 5, București, România 
Sănătate Publică și Management Sanitar  
 
 
Iul. 2002 – Dec. 2006 
Medic medicină generală în Departamentul Primiri Urgențe 
Acordarea de asistență medicală de urgență 
Examinarea, diagnosticarea, elaborarea unui plan de tratament și investigații, monitorizare pacienți 
Spitalul Universitar de Urgență “Elias” 
Medicină de urgență 
Servicii de sănătate  
 
 
Ian. 2001 – Iun. 2002 
Medic medicină generală 
Consultații/tratamente angajați 
S. C. Textila Dacia S. A. 
Medicină generală 
Servicii de sănătate 
 
 
Ian. 1999 – Feb. 2000 
Medic stagiar 
Consultații și tratamente pacienți 
Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon” 
Specialități medicale și chirurgicale 
Servicii de sănătate 
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Educaţie şi formare 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
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 

 
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 
 

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 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
  Din Oct. 2016  

Doctor în științe medicale 
UMF „Carol Davila” București 
 
Medicina socială și tuberculoza 
 
Nivel 8 ISCED 
 
 
Oct. 2012- Sept. 2016  
Student- doctorand 
Medicina socială și tuberculoza 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 
 
 
 
Din ian. 2011 
Medic specialist Sănătate Publică și Management sanitar                        
Demografie, epidemiologie generală și specială, igiena alimentației, a mediului în relație cu sănătatea 
publică,  și a copiilor și tinerilor, biostatistică și informatică, managementul serviciilor de sănătate și 
sociale, promovarea sănătății și strategii preventive, bioetică, bolile cronice ca problemă de sănătate 
publică, management de proiect, marketing, economie sanitară, finanțarea sistemelor de sănătate și 
management financiar, legislație sanitară 
Ministerul Sănătății 
 
 
Ian. 2007- Dec. 2010 
Medic rezident Sănătate Publică și Management sanitar                         
Pregătire medicală de specialitate în domeniul sănătății publice și al managementului sanitar  conform 
curiculei de pregătire în rezidențiat (Stagii practice și cursuri de Demografie, Epidemiologie generală și 
specială, igiena alimentației, a mediului în relație cu sănătatea publică,  și a copiilor și tinerilor, 
biostatistică și informatică, managementul serviciilor de sănătate și sociale, promovarea sănătății și 
strategii preventive, bioetică, bolile cronice ca problemă de sănătate publică) 
Spitalul Universitar de Urgență București – Ministerul Sănătății 
 
 
 
Oct. 2008 – Mar. 2010 
Master în Managementul Sănătății Publice și Serviciilor de Sănătate            

  Demografie, epidemiologie, biostatistică, economie sanitară, management financiar, managementul       
resurselor umane, management de proiect, metode de cercetare a serviciilor de sănătate, etică 
medicală, sociologie, psihologie. 

UMF „Carol Davila”, București 
Facultatea de Medicină Generală 
Nivel 7 ISCED 
 
 
Oct 1992- Sept. 1998 
Doctor-Medic                                                                                               
Specialități medicale 
 
Licențiată a UMF „Carol Davila” 
UMF „Carol Davila” – Facultatea de Medicină Generală 
Nivel 6 ISCED 
 
 
Sept. 1987 – Aug. 1991 
Diplomă de bacalaureat                                                                       
Profil matematică-fizică 
 
Liceul de Matematică – Fizică Nr. 3 
Nivel 3 ISCED 
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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   B2  B2  B1  B1  B2 

Limba   B1  B1  B1  A2  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare dobândite prin experiența în domeniul medical. 
Aptitudini de lucru în echipă.  
Aptitudini educaționale, pedagogice. 
Capacitate de adaptare la medii de lucru diverse, flexibilitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilități organizatorice și de planificare. 
Perseverență, tenacitate, responsabilitate, capacitate de analiză și integrare a noțiunilor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitatea de a manipula aparatură de birou. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 
Programe:  EpiInfo, SPSS 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini Abilitatea de a învăța repede și de a lucra sub presiune 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  
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                                 Competențe 

 

                                          Afilieri 

 

 

Conferinţe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

    

 

 

                                      

 
 
 
 
 

 
 

- Competențe în Urgențe prespitalicești; 
 

- Membră a Asociației Române de Sănătate Publică și Management Sanitar (ARSPMS) 
și membră EUPHA; 
 

- Participare la Conferința de închidere a proiectului „Formare postuniversitară în 
România; competențe în administrarea și gestionarea sectorului de sănătate 
publică" (22.06.2007, București). 

- Participare la „Conference of Public Health in South Europe, Public Health, the 
European Perspective: Expectations and Experience in Studying Public Health 
in South Eastern Europe” (18.10-20.10.2007, București); 

- Participare la ateliere tematice „Zilele AFPM" (16-18.10.2008, București); 
- Participare la workshop-ul național „Creșterea rolului societății civile în cercetarea 

din domeniul sănătății publice" (31.03.2010 - București); 

- Conferința Națională de Sănătate Publică cu participare internațională, Timișoara, 
nov. 2008; 

- Conferința Națională de Microbiologie și Epidemiologie, Brașov, oct 2009; 
- Școala Internațională de vară de bioetică, sănătate publică, managementul serviciilor 

de sănătate, Istanbul-Constanța, mai 2009; 
- Școala Internațională de vară de bioetică, sănătate publică, managementul serviciilor 

de sănătate, Istanbul-Constanța, mai 2010; 
- Atelier ”Sănătate și Securitate în muncă” – Fundația Amfiteatru (ian. 2012); 
- ERS (European Respiratory Society), Amsterdam – sept. 2011; 
- ERS 2012 (Viena, sept. 2012); 
- ERS 2013 (Barcelona, sept. 2013) 
- Participant la Conferința Secțiunii de Tuberculoză a SRP – ”Boala tuberculoasă în context 

de imunodepresie” (27-29 Sept. 2012, Timișoara); 

- Participarea la întâlnirea comună anuală OMS-ECDC pe teme de supraveghere 
epidemiologică a tuberculozei ca reprezentant al României (Haga, 2011 și Stockholm, 2012),  
la întâlnirea ECDC ”Improving surveillance of TB/HIV co-infection” (Stockholm,  17 sept. 
2013) și ”Assessment of introducing programmatic LTBI control in the tuberculosis 
prevention and control strategy of the EU/EEA and candidate countries” (Stockholm, 19-
20 sept. 2013), întâlnirea pe teme TB-HIV cu colegii din Letonia - ”TB/HIV country visit to 
Latvia” (Riga, 27-28 nov. 2013);  

-  A- II-a Conferință Națională a Secțiunii de Tuberculoză a Societății Române de Pneumologie 
(SRP) cu tema "Tuberculoza în era globalizării" (29- 31 mai 2014, Arad) 

- Eighth Annual International Conference on Mediterranean Studies 30 March - 2 April 2015, 
Athens, Greece – prezentarea orală:  ”Tuberculosis in Homeless Adults in Bucharest” 

-  International Conference „Dimensions Engaged in Special Needs Education” (NEEDS, 16 
May 2015)- poster. 

- Workshop "Diaspora in Scientific Research and University Education in  Romania - Diaspora 
and friends”,  TIMIȘOARA, 26-27 aprilie 2016  

- „Interregional workshop for tuberculosis control and care among refugees and migrant 
population”, organizată de Biroul OMS Europa în Catania, Italia, 9-10 mai 2016 
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PROIECTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CURSURI 

 
- Colaborator la elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate Publică (2008); 
- Colaborator la elaborarea „Ghidului de supraveghere epidemiologică a 

tuberculozei” (CPSS, 2010); 
- Colaborare la studiul „Satisfacția pacienților privind calitatea serviciilor oferite în 

spitalul Elias" (2007-2008); 
- Cercetător  în  cadrul  proiectului „Stop TB în rândul  persoanelor adulte fără adăpost” aparținând 

programului „Dezvoltarea cercetării operaționale în domeniul TB în România”, proiect 
finanțat de Fondul Global de Luptă împotriva HIV/AIDS, TB și MALARIE runda a 6-a prin RAA 
(nov 2010-iun 2011); 

- Furtunescu F, Cioran N, Mincă DG. Raport final al proiectului ”Stop tuberculozei în 
rândul persoanelor adulte fără adăpost aflate pe raza de acțiune a Samu Social”. 
Exclus publishing 2012, ISBN 978-606-92838-1-8  

- Realizare de studii privind sănătatea populației: centralizare, prelucrare date utilizând 
metodologia specifică cercetării științifice și elaborarea raportului final privind „Sănătatea orală 
la copii și tineri” (nov 2011-mar 2012); 

- Absolvent  în cadrul proiectului „Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din 
România“ – Managementul calității în domeniul sanitar / Auditor în domeniul calității (ian 2012); 

- Formator  în cadrul cursului „Monitorizarea şi evaluarea în controlul tuberculozei pentru 
personalul medical din reţeaua Programului Naţional de Control al Tuberculozei” (2011-2012); 

- Need assessment assistant în cadrul proiectului ”Capacity development for the local authorities 
to prepare and to implement project proposals” desfășurat în perioada feb.-mai 2014, al 
ARSPMS – Asociației Române de Sănătate Publică și Management Sanitar partener al  
Programului de Cooperare Elvețiano-Român; 

- Expert TB în proiectul -“Îmbunătățirea  stării de sănătate a populației  din România prin creșterea 
capacități de control a Tuberculozei” din cadrul Programului RO 19 „Inițiative în sănătatea 
publică”, finanțat din  Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014; 

- Expert M&E în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea controlului TB MDR/XDR prin asigurarea 
tratamentului neîntrerupt, complet şi de calitate, cu medicamente antituberculoase procurate prin 
GLC (DOTS-PLUS)”- Cod proiect M2/3S7, finanţate de Fondul Global de Luptă împotriva 
HIV/SIDA, Malariei şi Tuberculozei; 

- Doctorand  în proiectul Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și 
postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical - EXCELIS, 
POSDRU/159/1.5/S/138907 (aprilie 2014 – mai 2015). 

 
 
 

- Cursul „Monitorizarea și evaluarea în controlul tuberculozei” (mai 2011) 
- Programul „Auditor în domeniul calității”-organizat de Fundația Amfiteatru, Ministerul Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (dec. 2011) 
- Program de Educație Medicală Continuă – „Auditul calității în domeniul sanitar” (ian. 2012) 
- Programul „Utilizare calculator, prelucrare informații”-organizat de S.C. Info Educația SRL, 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și 
Sportului (ian. 2012) 

- Curs de „Auditor în domeniul calității” – Fundația Amfiteatru (ian. 2012) 
- Programul  de  Formator-organizat de S.C. Info Educația SRL, Ministerul Muncii, Familiei și 

Protecției Sociale și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (iun. 2012) 
- Cursul „Managementul cazului TB-MDR” (aug. 2014) 
- Curs de „Pedagogie medicală” – UMF „Carol Davila”, București (oct. 2014)  
- Training  pentru  „Latent  Tuberculosis Infection (LTBI) Guidelines  Implementation” (Contract No. 

2 ECD.6313),  27-29 Septembrie  2016, Estonian National Institute for Health  Development, 
Tallinn, Estonia. 
 
 

  

  
 


