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INFORMAŢII PERSONALE Dr. Pană Bogdan Cristian PhD 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
[Descrieţi separat fiecare loc de muncă. Începeţi cu cel mai recent.] 

LOCUL DE MUNCA PENTRU  
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 

Pozitia 10: 
Sef Lucrari  
Disciplina Sanantate Publica si Management Sanitar 
Facultatea de Medicina 
UMF "Carol Davila" Bucuresti 

01.2016 - prezent Cadru didactic asociat 
UMF Carol Davila  -Disciplina Sananatate Publica si Management Sanitar, 

▪ Elaborare de cursuri si aplicatii practice pentru nivel universitar si postuniversitar
▪ Elborarea de metodologii de cercetare si implementarea lor in studii de sanatate publica si 

management sanitar.

Tipul sau sectorul de activitate Universitar Medical 

06.2016 - 12.2016 Consilier 
Ministerul Sanatatii  

▪ Participarea la elaborare de politici publice in domeniul sanatatii, 
▪ Participare in panel-uri de experti pentru: elaborarea planurilor regionale de sanatate-8 planuri 

regionale. Activitati de integrare a indicatorilor de evaluare a starii de sanantate cu actiunile 
organizatorice necesare pentru reorganizarea sistemului de servicii de sananatate. Activitati de
organizare a grupurilor de lucru ale Ministerului Sananatatii si Comisiei Europene.

▪ Participare in panel-uri de experti pentru: dezvoltarea spitalelor regionale. Activitati de  planificare a 
structurii de servicii si a necesarului de infrastructura pentru cele 3 spitale regionale;Iasi, Cluj, 
Craiova. Activitati de evaluarea a alternativelor locatiilor posibile impreuna cu Autoritatile locale, 
bazate pe indicatori de mobilitate urbana si regionala.

▪ Organizarea activitatilor de negociere a acordului de servicii intre Ministerul Sanantatii si Banca
Europeana de Investitii.

Tipul sau sectorul de activitate Administratia Centrala Medicala 

 02.2011 - 02.2016 Director -Health Division 
Medicover Romania  
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▪ Managementul facilitatilor medicale la nivel national-15 clinici si un spital de 100 de paturi in
subordine.

▪ Planificarea si realizarea a unui spital si 5 clinici noi.
▪ Planificarea studiilor operationale necesare activitatii de management medical 
▪ Managementul structurii de venituri si cheltuieli pentru ambulatorii si spital, 22 mil € turnover anual.
▪ Crearea dashboard-urilor de cost/servicii, si cost/ora pentru monitorizarea lunara a costurilor 

activitatii medicale. 
▪ Crearea de standarde de calitate pentru diferite tipuri de servicii medicale: 
▪ Realizarea tuturor schemelor functionale pentru realizarea fluxurilor de servicii in fiecare clinica  sau 

spital nou construit. 
▪ Stabilirea obiectivelor anuale si evaluarea subordonatilor (manageri de clinici, sefri de sectii, director 

spital) pe baza indicatorilor de performanta.
▪ Reprezentare institutionala in relatie cu autoritatile de reglementare si patronale. 
▪ Dezvoltarea de chestionare de satisfactie si metodologii de studiu pentru satisfactie prin diferite

mijloace de invervievare: fata in fata, email, sms sau chestionar auto-administrat.

Tipul sau sectorul de activitate Medical Privat 

2014 - 2015  Tutore 
POSDRU/159/1.5/141531."Dezvoltarea resurselor umane-doctoranzi si postdoctoranzi-pentur 
cercetare de excelenta in domeniile sanatate si biotehnologii"-UMF Carol Davila 

▪ Dezvoltarea curiculei pentru cursurile post universitare
▪ Activitati de predare/sesiuni pentru doctoranzi
▪ Sustinerea sesiunilor de "Medicina bazata pe dovezi" in cadrul conferintei UMF editia 2015
Tipul sau sectorul de activitate Medical Academic

2007 - 2011 Director Dezvoltare-Director General Adjunct 
Euroclinic Hospital &Medical Centers  

▪ Dezvoltarea Spitalului privat : linii de servici noi, sisteme de finantare: asigurari private &publice
▪ Planificarea si realizarea a unui laborator si a 3 clinici noi.
▪ Cercetare determinantilor alegerii serviciilor de sananatate si implementarea sistemului de satisfactie 

a pacientilor.
▪ Crearea de protocoale pentru diferite tipuri de servicii medicale: 
▪ Implementarea contractului de servicii cu casa publica de asigurari de sanatate.
▪ Reprezentare institutionala in relatie cu autoritatile de reglementare si patronale. 

Tipul sau sectorul de activitate Medical Privat

1997 - 2007  Preparator- Asistent Universitar 
UMF Carol Davila-Disciplina de Sanatate Publica si Management Sanitar 

▪ Activitati didactice in cadrul Catedrei : Sanatate Publica si Management Sanitar
▪ Coordonare de proiecte de dezvoltare si management al serviciilor medicale si sociale
▪ "Evaluarea costurilor -studiu intial pentur proiectul DRG"- intervievator
▪ "Implementarea serviciilor medico-sociale in sectorul 2"- intervievator, coordonare operationala
▪ "Comunicare si marketing social "-coordonator.
Tipul sau sectorul de activitate Medical Academic
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

2003 - 2010  Consultant in design si analiza statistica studii clinice & farmaco-economice 
Part time 
▪ Design si planificare de studii clinice si populationale, cantitative si calitative.
▪ Dezvoltarea de chestionare pentru colectarea de date clinice sau demografice.
▪ Organizarea de panel-uri de experti din diferite discipline pentru definirea obiectivelor si a variabilelor 

luate in calcul.
▪ Colectarea de date la nivel teritorial, prin interviuri sau e-forms
▪ Dezvoltarea si prezentarea de programe de formare pe urmatoarele teme : epidemiologie, medicina 

bazata pe dovezi si interpretarea studiilor clinice.
▪ Analiza de costuri asociate diferitelor patologii pentru studiile farmaco-economice.
Tipul sau sectorul de activitate Medical Educational & Cercetare

2002 - 2007  Coordonator de Proiect 
part time-Doctors of The World Romania 

▪ Elaborarea chestionarului si a planului de analiza calitativa pentru studiul asupra prevalentei 
tuberculozei in Romania, a perceptiei si aderentei populatiei de pacienti la tratament.

▪ Gestionarea stake-holderilor implicati in buna derulare a proiectului la nivel national si local: 
Ministerul Sanatatii, Directii de Sanatate Publice Judetene, Crucea Rosie Romana, Institutul de 
Pneumologie Marius Nasta-Bucuresti.

▪ Coordonarea panelului de experti pentru implementarea strategiei nationale de comunicare cu
pacientii tb.

Tipul sau sectorul de activitate Medical -ONG 

 (2002-2010)  Doctor in Stiinte Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

UMF Carol Davila  

▪ Managementul finantarii spitalelor prin asigurari private
▪ Mecanisme de decontare si contractare mixta

 (2001 - 2006)  Medic Primar Sanatate Publica si Mangement Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

UMF Carol Davila  
▪ Economie Sanitara
▪ Statistica Medicala
▪ Epidemiologie clinica
▪ Design Studii Clinice

 (1997 - 2001)  Medic Specialist Sanatate Publica si Management Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

UMF Carol Davila  
▪ Sanante Publica
▪ Statistica Medicala
▪ Epidemiologie
▪ Planificare sanitara

 (1998)  Graduate in Health Economics Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

University of York  
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ANEXE 

▪ Macro economics in finantarea sananatii
▪ Politici de sanatate si planificare

 (1997 - 2001)  Medic Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Facultatea de Medicina Craiova  
▪ Medic medicina generala

Limba(i) maternă(e) Romana  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral  

ENGLEZA C2  C1  C2  C2  C2  
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

FRANCEZA B1  B2  A1  B1  A1  
Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

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

Competenţe de comunicare  Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care au fost acestea dobândite.  
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa de 8 ani de predare
▪ comunicarea pentru coaching si dezvotarea de echipa

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership (responsabil de o echipă de 800 persoane)
▪ management si coaching-devoltarea de la "0" a unui spital privat-construirea unei echipe de 250 de

oameni. medici, asistenti si administrativ.
▪ planificare si implementare de proiecte de dezvotare :cel mai recent 20 M EURO

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Scrieţi competenţele dobândite la locul de muncă şi care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu:  
▪ o bună cunoaştere a proceselor de marketing si vinzare
▪ analiza si bussines plan in sectorul sanitar

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
▪ Instrumente de proiect managment
▪ Soft uri specifice de analiza statistica

Permis de conducere  ▪ Categoria B
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 Listă a documentelor anexate CV-ului.  

▪ copii ale diplomelor şi certificatelor de calificare;
▪ publicaţii sau cercetări. 


