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INFORMAŢII PERSONALE    
 
 

     NATALIA MOTAŞ 
 
 

Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al.Trestioreanu” București, Clinica de Chirurgie Toracică –  
Șoseaua Fundeni 252, sector 2, 022328, București 
 
0212271450/ 1375/ 1350        

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

       Şef de Lucrări - 
Poziţia 4 - Disciplina Chirurgie Toracică - Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al. 
Trestioreanu”,  
Departamentul 4: Patologie Cardio-Toracică,  
UMF “Carol Davila” Bucureşti 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

- data / perioada  

- locul desfășurării 

- diploma obținută 

 

- doctor în ştiinţe medicale: 
- 2015 decembrie; 
- U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti, Catedra Chirurgie Toracică IOB; 
- tema “Metastazarea limfatică în cancerul bronho-pulmonar”; 
- conducător de proiect – Prof.Univ.Dr.Teodor Horvat; 
- admitere în școala doctorală prin concurs; 
- Diplomă de Doctor emisă în baza Ordinul Ministerului Educației și Cercetării 

Științifice nr. 5954/ 07.12.2015. 
- medic primar chirurgie toracică: 

- 2012 iunie; 
- Certificat emis în baza Ordinul Ministrului Sănătății nr. 848/ 2012. 

- chirurg toracic angajat: 
- 2009; 
- Clinica de Chirurgie Toracică - Institutul Oncologic “Prof.Dr.Al.Trestioreanu” 

Bucureşti; 
- competență în endoscopie bronșică: 

- 2009; 
- obținută după programul de pregătire de 3 luni la Institutul de 

Pneumoftiziologie ”Prof.Dr.M.Nasta” – adeverință emisă de Centrul 
Național de Pefecționare în Domeniul Sanitar București, Ministerul 
Sănătății; 

- Diplomă de Atestat de Studii Complementare în Endoscope Bronșică emisă 
de Centrul Național de Pefecționare în Domeniul Sanitar București, 
Ministerul Sănătății. 

- medic specialist chirurgie toracică: 
- 2007 octombrie -  examen; 
- Certificat emis în baza Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 2140/ 2007. 

- medic rezident chirurgie toracică : 
- 2001 - examen; 2002-2007 rezidențiat; 
- confirmat prin Ordinul MSF nr. 888/ 07.12.2001; 
- Clinica de Chirurgie Toracică, Spitalul Clinic de Urgență Militar Central 

București; 
- medic stagiar: 

- 2001 ianuarie-decembrie - stagiu obligatoriu de 12 luni; 
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- Spitalul Clinic “Dr.VictorBabeș” București - medicină internă; 
- Spitalul Clinic ”Sf.Maria” București - chirurgie. 

- licență în medicină: 
- 2000 septembrie – examen; 
- profilul Medicină, specializarea Medicină generală; 
- Diplomă de Licență eliberată de Ministerul Educației Naționale. 

- studii universitare: 
- 1994-2000; 
- Facultatea de Medicină Generală - Universitatea de Medicină şi Farmacie 

“Carol Davila”, Bucureşti. 
- bacalaureat: 

- 1994 iunie – examen; 
- Liceul Teoretic “Decebal”  Constanţa; 
- Diplomă de Bacalaureat profilul Real Matematică-Fizică emisă de 

Ministerului Învățământului și Științei. 
- studii liceale: 

- 1990-1994; 
- Liceul Teoretic “Decebal”  Constanţa, profilul Real Matematică-Fizică. 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

1. Activitate ştiinţifică 
 

- Articole publicate – 23: 
- Articole ISI – 9, 
- Articole BDI – 8, 
- Articole neindexate – 6. 

- Lucrări științifice  prezentate – 132. 
- Cărţi – 10 contribuţii : 

- Cărţi - Prim autor – 1 capitol de carte, 
- Cărţi - Coautor – 7 capitole de carte, 
- Cărţi - Redactare  – 2 contribuţii. 

- Speaker invitat/lector la manifestări ştiinţifice – 5 contribuţii. 
- Membru societăţi ştiinţifice – 6 societăți: 

- SRCT 1994 - Societatea Română de Chirurgie Toracică 1994 – societate 
afiliată la ESTS (European Society of Thoracic Surgeons); 

- SRP - Societatea Română de Pneumologie; 
- ESTS - European Society of  Thoracic Surgeons; 
- IACLS - International Association for the Study of Lung Cancer; 
- ERS – European Respiratory Society; 
- WABIP – World Association for Bronchology and Interventional 

Pulmonology. 
- Organizare manifestări ştiinţifice – 7 manifestări: 

- membru comitet ştiinţific – 2 contribuţii, 
- membru comitet de organizare – 4 contribuţii, 
- membru secretariat ştiinţific  - 2 contribuţii. 

- Distincții, premii – 5 diplome. 
- Participări la manifestări ştiinţifice – 52. 
 

2. Cursuri de 
perfecţionare 

46 de cursuri – în ţară şi în străinătate. 

 
3. Studii 

 
- Competenţă în endoscopie bronşică – mai 2009. 
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complementare 
 

 

4. Activitate de 
cercetare, inovaţie 

 Proiecte de cercetare – membru – 2 contribuţii: 
1. „Terapia ţintită cu doze mari în cancerele pulmonare, ovariene, pancreatice şi 

colorectale cu anticorpi monoclonali radioactivi marcaţi cu LU şi suport de celule 
stem”; 2006-2008, IOB, INCDFIN, IC Fundeni, SCUMC -  membru în colectivul de 
cercetare. 

2. „Epidemiologia genetică  a cancerului în România – RomCan 7SEE” 2016-2017 – -  
membru în colectivul de cercetare - proiect în derulare. 
 

 Teza de doctorat cu titlul „Metastazarea limfatică în cancerul bronho-pulmonar”, 
finalizată în 2015: 

o reprezintă primul studiu din România de acest tip, asupra a 326 de cazuri de 
cancer pulmonar operat cu intenţie de radicalitate, 74 de mediastinoscopii și 
68 de biopsii ganglionare periferice – un total de 468 de cazuri, analizate 
complex; 

o am efectuat corelarea datelor statistice şi clinice cu datele existente în 
literatură şi am elaborat sinteze şi concluzii unice în domeniul chirurgiei 
toracice româneşti;  

o teza este finalizată prin 13 contribuţii personale aduse în chirurgia toracică 
românească. 

 

 Coautor al unui procedeu chirurgical nou de acces al cavităţii pericardice - calea 
paraxifoidiană  – „Left paraxiphoidian approach for drainage of pericardial effusions”. 
Metoda a fost publicată la categoria „New ideas - Thoracic oncologic” în Interactive 
CardioVascular and Thoracic Surgery, (2010) 10 (1): 4-
5 doi:10.1510/icvts.2009.211250. 
 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

 

1. Limba maternă Română 
 

2. Alte limbi străine 
cunoscute  

 
 

 engleză  
 

 franceză 

 

 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

C1  C1 B2 B2 C1 

 

B1 B2 B1 A2 A2 

 
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

 

3. Competenţe de 
comunicare 

 bune competenţe de comunicare dobândite prin absolvirea cursului „English for 
Conferences”  -  „Engleza pentru conferinţe” – curs organizat de CNPDS, august 2009. 

 
4. Competenţe 
organizaţionale/ 

manageriale 

 competenţă de manager de proiect obţinută prin absolvirea cursului „Manager de 
Proiect” – Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – 
Bucureşti, februarie 2015; 

 coordonator Laborator de Bronhologie  al IOB  - din 2014; 
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 competenţe organizaţionale valorificate şi aprofundate prin participarea în comitete 
de organizare a unor manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale. 

 
5. Competenţe 

dobândite la locul 
de muncă 

 competenţe de asimilare, integrare şi utilizare eficientă a cunoştinţelor şi 
informaţiilor în mediul de lucru  - membru al Consiliului Ştiinţific la IOB din mai 2015, 
membru în comitetele ştiinţifice/ de organizare ale 7 manifestări ştiinţifice naţionale; 

 abilităţi didactice dobândite şi perfecţionate în două planuri: 
o coordonarea zilnică a activităţilor teoretice şi practice ale medicilor rezidenţi 

din clinică, atât rezidenţi începători cât şi din ani terminali; 
o efectuarea de activitate de predare noţiuni teoretice (cursuri) studenţilor 

participanţi la cursurile de chirurgie toracică. 
 

6. Competenţe 
informatice 

 o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™. 

 
 
 
 
București,  
Decembrie 2016 
 

Dr.Natalia Motaș 

   


