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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stănică Cătălina Diana 
Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) cata_dia_s@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii  
  

Sex feminin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

- 2013 - asistent universitar la Catedra de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului 
Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”, București  – U.M.F. ”Carol Davila”, București, 
Facultatea de moașe și asistenți medicali 

- 2009 – 2012 - asistent universitar la Catedra de Obstetrică – Ginecologie a 
Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov – U.M.F. ”Carol Davila”, București, 
Facultatea de medicină generală 

- 2009 – 2012 – medic coordonator echipe gardă în cadrul Clinicii de Obstetrică
– Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov 

- 2009 -2012 – medic coordonator sală de nașteri în cadrul  Clinicii de Obstetrică 
– Ginecologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Ilfov 

- 2002 – 2009 – asistent universitar la Catedra de Obstetrică – Ginecologie 
Caritas, București – U.M.F. ”Carol Davila”, București, Facultatea de medicină 
generală 

- 2000 – 2003 – Director al Direcției pentru relația cu Parlamentul, Sindicatele și
Patronatele din cadrul Ministerului Sănătății și Familiei 

- 1999 – 2000 – medic stagiar la Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Ioan”, București 
 

  

Educaţie şi formare  
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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 

- 2015 –Doctor în științe medicale  
- Curs management sanitar - 2014 
- Curs ecografie sân – 2009 
- Competență în ecografie – 2008 
- Curs de ecografie Obstetrică – Ginecologie  în Clinica de Obstetrică –

Ginecologie Filantropia – 2007 – 2008 
- Medic specialist Obstetrică – Ginecologie – 2007 – prezent 
- Curs de colposcopie în Clinica de Obstetrică – Ginecologie ”Panait Sârbu”, 

București  - 2006 
- Curs de laparoscopie ginecologică în Clinica de Chirurgie Generală ”Sf. Ioan”, 

București – 2004 
- Curs de laparoscopie generală în Clinica de Chirurgie Generală ”Sf. Ioan”,

București – 2004 
- Curs de ecografie obstetricală în Clinica de Obstetrică – Ginecologie ”Panait 

Sârbu”, București  - 2003 
- Asistent universitar la Catedra de Obstetrică – Ginecologie a U.M.F. ”Carol 

Davila” București, Facultatea de medicină generală – 2002 – prezent  
- Medic rezident obstetrică-ginecologie – 2002-2007 
- Examenul de Licență susțnut în anul 1999 la Universitatea de Medicină și 

Farmacie ”Carol Davila”, București 
- Examenul de Bacalaureat susținut în anul 1986 la Liceul ”Ion Neculce”, 

București 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză   experimentat  experimentat  experimentat  experimentat  experimentat 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități de comunicare,abiltăți de ascultare,spirit de 
echipă,empatie,sociabilă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Experiență didactică dobândită în urma activității didactice din cadrul  U.M.F.
”Carol Davila” București 

- Experiență clinică în specialitatea Obstetrică - Ginecologie 
- Experiență în studii clinice 
-  Experiență de conducere, coordonare și negociere dobândită în perioada 

conducerii Direcției pentru relația cu Parlamentul, Sindicatele și Patronatele din 
cadrull Ministerului Sănătății și Familiei și a coordonării echipelor de gardă și a 
sălii de nașteri din cadrul Clinicii de Obstetrică – Ginecologie a Spitalului Clinic
Județean de Urgență Ilfov 

 
  

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

WORD,EXCEL,POWERPOINT,NAVIGARE INTERNET 
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Alte competenţe şi aptitudini - Atestat management sanitar – 2014 
- Atestat ecografie sân – 2009 
- Competență în ecografie – 2008 
- Competență colposcopie  - 2006 

  

  
  

Informaţii suplimentare - Experiență în studii clinice: 
- Analgezia post histerectomie totală cu anexectomie bilaterală, studiu de fază III

– 2007 -2008 
  -Experiență în proiecte de cercetare 

- Terapia herpesului genital – 2005 
 - Membru în echipa de realizare a documentației necesare pentru acreditarea Facultății 
de moașe și asistenți medicali, conform directivelor Uniunii Europene 

 
- Membru al Colegiului Medicilor din România 
- Membru al Societății de Obstetrică – Ginecologie din România 

  

Activitate didactică 2002-prezent – activitatea didactică pentru studenții U.M.F. ”Carol Davila” a 
cuprins: 

- O parte din cursuri și microcursuri din programa analitică a anului VI, 
Facultatea de Medicină Generală și îndrumarea în stagiul clinic  

- O parte din cursuri și microcursuri din programa analitică a anului IV 
Asistenți Medicali și îndrumarea în stagiul clinic  

- O parte din cursuri și microcursuri din programa analitică a anului III 
Moașe și îndrumarea în stagiul clinic  

- Îndrumarea de diplome de licență – 22 între 2014-2016 
- Membră în comisii de admitere și licență 

  

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Cătălina Diana Stănică               


