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Sexul Feminin | Data naşterii 01/12/1955 | Naţionalitatea română  

 

 

POZIȚIA  ACTUALĂ   

 

 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

PROFESOR UNIVERSITAR , poziţia 2, Disciplina de MEDICINA 
MUNCII, Departamentul Clinic 5, Specialități medicale, Facultatea de 
Medicina, Universitatea de Medicina și Farmacie “Carol Davila” 
București 

 Conferenţiar universitar, Catedra de Medicina Muncii, Departamentul 5, Specialități 
medicale 
Universitatea de Medicina și Farmacie “ Carol Davila “ 
Strada Dionisie Lupu nr. 37, București (România)  

 Medic primar medicina muncii 
Clinica de Medicina Muncii, Sp. Clinic Colentina 
Strada Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19-21, București (România)  

 Șef laborator explorări funcționale respiratorii 
Sp. Clinic Colentina, Centrul de Dezvoltare Pavilion Colentina (CDPC) 
Strada Șos. Ștefan cel Mare, nr. 19-21, București (România)  

2007–Prezent  Conferenţiar universitar, Catedra de Medicina Muncii, Departamentul 5, Specialități 
medicale 

Universitatea de Medicina și Farmacie “ Carol Davila “ 
Strada Dionisie Lupu nr. 37, București (România)  

▪ Activitate de predare studenți ( pregătire și susținere cursuri și lucrări practice Medicina Muncii în 
cadrul modulului de boli respiratorii: serii limba română ți engleză, anul IV) 

▪ Evaluare studenți anul IV, stagiul de medicina muncii 

▪ Activitate de îndrumare efectuare lucrări de licență, efectuare prezentări congrese, evaluare lucrări 
de licență 

▪ Coordonare formare rezidenți în specialitatea Medicina Muncii, (prima și a doua specialitate); 
pregătire și susținere cursuri și prezentări de caz. 

▪ Coordonare modul explorări respiratorii pentru rezidenții de medicina muncii. 

▪ Coordonare stagiu de Medicina Muncii pentru rezidenții din alte specialități: Alergologie și 
Imunologie Clinică, Expertiza Capacității de Muncă 

▪ Educație medicală continuă pentru medicii specialiști de medicina muncii și din alte specialități – 
responsabil cursuri postuniversitare 

▪ Activitate de mentorat pentru medicii rezidenți în vederea elaborării lucrărilor și articolelor științifice. 

Tipul sau sectorul de activitate Educație/Medicină  
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

2003–2007 Şef de lucrări, Catedra de Medicina Muncii, Departamentul 5, Specialități medicale 

Universitatea de Medicina și Farmacie “ Carol Davila “ 
Strada Dionisie Lupu nr. 37, București (România)  

Tipul sau sectorul de activitate Educație/Medicină  

1995–2003 Asistent universitar, Catedra de Medicina Muncii, Departamentul 5, Specialități 
medicale 

Universitatea de Medicina și Farmacie “ Carol Davila “ 
Strada Dionisie Lupu nr. 37, București (România)  

Tipul sau sectorul de activitate Educație/Medicină  

1998–Prezent  Medic primar medicina muncii, Clinica De Medicina Muncii 

Spitalul Clinic Colentina 
Șos. Ștefan cel Mare nr.19-21, București (România)  

▪ Asistență medicală a pacienților cu boli profesionale și boli favorizate sau agravate de profesie. 

▪ Efectuare și interpretare: explorări funcționale respiratorii, audiometrii, electrocardiograme. 

▪ Cercetare clinică; trialuri clinice  

Tipul sau sectorul de activitate Medicină  

1995–1998 Medic specialist medicina muncii, Clinica de Medicina Muncii 

Spitalul Clinic Colentina 
Șos. Ștefan cel Mare nr.19-21, București (România)  

▪ Activitate medicală în conformitate cu competențele dobândite 

Tipul sau sectorul de activitate Medicină  

2013–2014 Atestat în Somnologie nivel I și II Nivelul 8 CEC 

Îndrumător științific Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan; As.Univ. Oana Deleanu 

Certificat: Atestat de studii complementare în somnologie nivel I și II seria C, nr. 035938 din 

10.12.2014, nr. inreg. 37858 

▪ Domenii principale studiate: somnul normal și patologic, metode de diagnostic și tratament în 
tulburările de somn, comorbidități și consecințe ale tulburărilor de somn  

1996–2002 Doctor în științe medicale Nivelul 8 CEC 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București (România)  

Diploma: Seria C, nr. 0006356, Ord. Ministerul Educației și Cercetarii nr. 3896 din 24.04.2003. 

 

▪ Doctorat în specialitatea Medicina Muncii, UMF "Carol Davila" București. „Alveolita alergică 

extrinsecă - algoritm diagnostic". Îndrumător științific Prof. Univ. Dr. Toma Niculescu.  

▪ Domenii principale studiate: pneumologie, medicina muncii, medicina internă, explorări funcționale 
ale aparatului respirator. 

1999–2000 Competență explorări funcționale respiratorii Nivelul 8 CEC 

Ministerul Sănătății Institutul Național de Perfecționare Postuniversitara a Medicilor și Farmaciștilor 
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ALTE COMPETENȚE   

 

 

 

(România)  

▪ Îndrumător științific Prof.Dr. Ștefan Dutu. 

▪ Cerificat competenă: seria C nr. 0022827, nr.inreg. 4832/ 2000. 

▪ Domenii principale studiate: fiziologie, fiziopatologia respirației, pneumologie. 

1997–1998 Competență ecografie generală Nivelul 8 CEC 

Ministerul Sănătății și Familiei Centrul Național de Perfecționare Postuniversitara a Medicilor și 
Farmaciștilor (România)  

▪ Îndrumător științific Dr. Gheorghe Meclea. 

▪ Certificat: seria C, nr. 000312, nr. inreg. 2524/1998. 

▪ Domenii principale studiate: anatomie și imagistică abdomen, cord. 

1991–1994 Medic specialist în specialitatea Medicina Muncii Nivelul 8 CEC 

Institutul de Sănătate Publică 

▪ Medic rezident Medicina Muncii admisă prin concurs de rezidențiat, stagiu de pregătire în Clinica 
de Medicina Muncii.  

▪ Ordin de confirmare în specialitate: Ord. MS 2214/1994. 2947/16.02 1995 

1992 Medic specialist medicină generală Nivelul 8 CEC 

▪ Ordin de confirmare Medic specialist medicină generală - Ord.MS 380/1992, certificat de 
confirmare 8978/17.02.2011 

1977–1983 Diplomă de Doctor Medic / Medicină Generală  Nivelul 7 CEC 

IMF „Carol Davila”, București, Facultatea de Medicina Generala (România)  

Domenii principale studiate : 

▪ Științe fundamentale 

▪ Specialități medicale și chirurgicale (inclusiv abilității practice) 

1970–1974 Diplomă de Bacalaureat Nivelul 3 CEC 

Liceul Teoretic Balș, Olt (România)  

Diplomă bacalaureat seria H, nr. 34109; nr. de înregistrare 498/1974. 

Domenii principale studiate: 

▪ Discipline științifice profil real(matematică, fizică, chimie). 

▪ Discipline umaniste (limba și literatura română, limba franceză, filozofie, sociologie). 

2016 Manager de proiect - calificare  

Certificat de absolvire: Seria: K nr: 00084244 2587/14.01.16 

2014 Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă - calificare  

Certificat de absolvire: SERIA: H; nr: 00061203 2587 din 04.03 2014 nr.1344 

2012 Manager sistem de management securitate și sănătate în muncă - calificare  
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CURSURI POSTUNIVERSITARE 
ABSOLVITE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat de absolvire: Seria: H nr: 00060667 2587/40/ din 02.2013 nr. 872 

2003 Abilitare în supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații 
ionizante - calificare 

 

Ministerul Sănătății și Familiei Centrul Național de Perfecționare Postuniversitara a Medicilor și 
Farmaciștilor- România – Certificat seria E, nr. 0146, nr. de înregistrare 146/2003. 

2016 Expunerea profesională la radiații ionizante- supravegherea medicală specială  

Certificat de absolvire 

2016 Manager de proiect  

Certificat de absolvire 

2016 Curs polisomnografie Hands on - Brasov  

Diplomă 

2014 Inspector în domeniul SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ (SSM)  

Certificat de absolvire 

2014 Curs de apnee în somn: Managementul general al tulburărilor respiratorii în timpul 
somnului (modul II – 4 săptămâni) 2014- București 

 

Certificat de absolvire 

2013 Curs de apnee în somn: Managementul generalal tulburărilor respiratorii în timpul 
somnului (modul I – 6 săptămâni) 2014- București 

 

Certificat de absolvire 

2013 Aspecte practice privind supravegherea medicală a expușilor profesional la radiații 
ionizante 

 

Certificat de absolvite 

2013 The 13th European Association of Schools of Occupational Medicine Summer 
School , "Teaching Workplace Health Promotion Timișoara 29-31 August 

 

Diplomă 

2013, 2014, 2015 "Training on Good Clinical Practice(GCP) in Clinical Research in the scope of the 
upcoming EU GCP Directive" 

 

Certificate de absolvire 

2013 Tulburări ale somnului-București  

Diplomă 

2012 Manager sistem de management SSM  

Cerificat absolvire 
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2012 Curs de pregătire pentru abilitare în supravegherea medicală a persoanelor 
expuse profesional la radiații ionizante 

 

Certificat de abilitare 

2012 Instruire noiembrie 2012: Programe de sprijin organizațional și formare 
profesională pentru personalul angajat din sectorul de celuloză, hârtie și carton în 
vederea adaptării la dinamica pieței interne și international (POSDRU 
81/3.2/S/53449) 

 

 

2010 Curs de medicina somnului stagiu practic, „Diagnostique et traitements des 
troubles respiratoires du sommeil" Cardif Asistence Paris, Franța 

 

Certificat de absolvire 

2010 Atelier de lucru tulburările de somn- diagnostic și terapie în context multidisciplinar  
Certificat de absolvire 

2009 Curs și stagiu de pregătire "Algoritm de diagnostic și tratament al sindromului de 
apnee în somn" București 

 

Diplomă 

2009 Tulburările de somn- Diagnostic și terapie în context multidisciplinar  

Certificat de absolvire 

2007 Curs de polisomnografie, decembrie 2007, București  

Diplomă 

2007 Curs: Managementul proiectelor FP7  

Diplomă de participare 

2007 Utilizarea visiotestului în evaluarea oftalmologica în practica controlului medical 
periodic" 

 

Certificat de absolvire 

2005 Tehnici cognitiv-comportamentale în terapia tabagismului  

Certificat de absolvire 

2004 European Respiratory School  

Certificat de absolvire 

2004 Curs de formare în terapia tabagismului  

Certificat de absolvire 

2004 Training on Good Clinical Practice(GCP) in Clinical Research in the scope of the  
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EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 
CADRU DIDACTIC   

 
 

 

 

 

ACTIVITATEA  DIDACTICĂ   

 

upcoming EU GCP Directive, Sinaia 
Certificat de absolvire 

2003 Curs: „Management de proiect educațional"  

Certificat de absolvire 

1999 Curs și stagiu cu durata de 6 luni explorări funcționale respiratorii  

Cerificat competență 

1999 Regional Training Course on Medical Preparedness and Emergency Medical 
Assistance to Nuclear and Radiological Accidents, Budapest, Hungary 

 

Certificat de participare 

1997 Curs și stagiu ecografie generală- sistem modulat cu durata de 1 an  

Cerificat competență 

1996 Curs de pneumologie: Universite Catholique de Louvain et UMF Carol Davila  

Cerificat 

1995 Stagiu de pregătire Bursa Medicina Muncii -Thempus Phare Angers Franța (1 
luna) 

 

Document doveditor 

2007-prezent Conferențiar universitar disciplina Medicina Muncii  

Universitatea de Medicina si Farmacie “ Carol Davila “ 

2003-2007 Șef de lucrări disciplina Medicina Muncii  

Universitatea de Medicina si Farmacie “ Carol Davila “ 

1995-2003 Asistent universitar disciplina Medicina Muncii  

Universitatea de Medicina si Farmacie “ Carol Davila “ 

Activitatea de indrumare studenți - pregătire și susținere cursuri de medicina muncii pentru studenții anului IV MG- modul respirator: serii 
limba română și engleză 

 
- îndrumător stagii clinice de medicina muncii pentru studenții anului IV MG- modul respirator: serii 
limba română și engleză 

 
- evaluare studenţi la sfârșit de stagiu 

 
- îndrumător știinţific și coordonator lucrări de licență (îndrumarea a peste 15 lucrari de diplomă/licență) 
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PROIECTE EDUCAȚIONALE ȘI 
DE FORMARE PROFESIONALĂ 

CONTINUĂ   

 
 

- îndrumător pregatire prezentări congrese (2 lucrări premiate la Congresul studenților) 

 
- evaluare lucrări de licență: membru în comisii de licență 

Activitatea de îndrumare medici 
rezidenți în specialitatea medicina 

muncii, alergologie, expertiza 
capacității de muncă 

- coordonator pregătire medici rezidenți 

 
- pregătire și susținere cursuri și prezentări de caz 

 
- îndrumarea rezidenților pentru activitate publicistică medicală 

 
- îndrumarea rezidenților pentru cercetare și redactare de lucrări pentru prezentare la Congrese și 
Conferințe 

 
- membru în comisiile de specialitate 

 
- lector cursuri postuniversitare 

 

Participare comisii de 
examen/concurs 

- comisie de promovari in posturi universitare 

 

-comisii de examen de medic specialist medicina muncii 

 

-comisii de examen pentru obtinerea titlului de medic primar medicina muncii 

 

-comisii pentru concurs ocupare post de medicina muncii 

 

- membru la comisii pentru promovarea concursurilor pentru ocupare de post în UMF “Carol Davila” 
Bucuresti, Universitatea Ovidius Constanta Facultatea de Medicina, precum si in alte structuri. 

Cursuri postuniversitare de 
perfecționare organizate de UMF 

"CAROL DAVILA" : 
lector/coordonator de curs 

2016 - 2017: SPIROMETRIE pentru medici specialiști medicina muncii și din alte specialități 

- responsabil curs 

 
2016: Spirometria în practica medicinii muncii - responsabil curs 

 
2016: Audiometria în practica medicinii muncii 

 
2016: Identificarea factorilor de risc profesional în sectorul sanitar 

 
2015: Clasificarea internațională a radiografiilor în pneumoconioze ILO 2000 

 
2014: Clasificarea internațională a radiografiilor în pneumoconioze ILO 2000. 

 
2013: Explorări funcționale specific - responsabil curs 

 

2010- 2011: Clasificarea radiografiilor in pneumoconioze   ILO 2000 
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2010- 2011: Spirometrie si audiometrie in medicina muncii -  responsabil curs 

 

2010- 2011:Evaluare de riscuri profesionale  

 

2010- 2011: Procedee de recuperare a pacientilor cu afectiuni respiratorii profesionale  

 

2010- 2011: Expunerea profesionala la radiatii ionizante- aspecte de supraveghere medicala 

 

2008-2009: Impactul poluarii industriale cu   populatiei  

 

2008-2009: Spirometria in practica medicinii muncii  

 

2008-2009: Audiometria in practica medicinii muncii  

 

2008-2009: Managementul expusului profesional la suprasolicitari musculoscheletale  

 

2007-2008: Managementul expusului profesional la risc biologic in sectorul sanitar 2007-2008: 
Particularitati in diagnosticul de profesionalitate al astmului bronsic 

 

2007-2008: Impactul poluarii industriale cu   populatiei  

 

2006-2007: Particularitati privind supravegherea medicala a expusului profesional la risc biologic in 
sectorul sanitar 

Cursuri postuniversitare de 
perfecționare organizate de UMF 
"CAROL DAVILA"/CMR/SRMM : 

lector/coordonator de curs 

2013: Sindromul de apnee in somn: organizat de Societatea Romana de Medicina Muncii in 
colaborare cu Societatea Romana de Pneumologie si Cardif Asistenta la care au participat medici 
specialisti de Medicina Muncii si din alte specialitati - coordonator curs  și lector 

 

2012: CURS DE SOMNOLOGIE organizat de Societatea Română de Medicina Muncii în colaborare 
cu Societatea Română de Pneumologie și Cardif Asistență - la care au participat medici specialiști de 
Medicina Muncii – coordonator curs și lector 

 
2012: CURS DE SOMNOLOGIE organizat de Societatea Română de Medicina Muncii în colaborare 
cu Societatea Română de Pneumologie și Cardif Asistență la care au participat medici specialiști de 
Medicina Muncii - coordonator curs și lector 

 
2006: Hepatitele virale profesionale"- curs precongres. – comitet de organizare/lector 

 
2004: Sibiu Curs precongres în cadrul modulului – Patologia profesională obstructivă și neobstructivă.- 
Mezotelioame prin expunere profesională la azbest Congresul al XVIII lea al Societății Române de 
Pneumologie cu participare international – certificat lector 

 
2003: Curs: Supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiații ionizante și 
intervenția medicală în caz de supraexpunere organizat de Centrul Național de Perfecționare 
Postuniversitara a Medicilor, Farmaciștilor, altui personal cu studii superioare și asistenților medicali – 
certificat  lector 

 
2002: Curs: Supravegherea medicală specială în situații de supraexpunere organizat de Direcția 
Generală de Perfecționare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciștilor și asistenților medicali – certificat 
lector 
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ACTIVITATEA MEDICALĂ   

 

 

 

 

 

 

 

PROIECTE DE CERCETARE   

 

 

 
2000: CURSUL DE RADIOPATOLOGIE –noțiuni introductive-organizat de Institutul Național de 
Perfecționare a Medicilor și Farmaciștilor – certificat lector 

 

2000: CURSUL DE RADIOPATOLOGIE –Organizarea medicinei de urgență în expunerea acută la 
radiații ionizante-organizat de Institutul Național de Perfecționare a Medicilor și Farmaciștilor – certificat 
lector 

2012 Șeful Laboratorului de explorări funcționale respiratorii complexe  

Centrul de Cercetare Dezvoltare, afiliat Sp. Colentina 

1998-prezent Medic primar medicina muncii  

Cl. Boli Profesionale/ Medicina Muncii, Sp. Colentina cu activitate medicală clinică integrată 

1995 Medic specialist  

Integrare clinică la Sp. Colentina Cl. Boli Profesionale/ Medicina Muncii 

1991-1994 Medic rezident Medicina Muncii  

 

1987-1990 Medic medicină generală  

Dispensarul Topana și respectiv Oboga, jud. Olt 

1983-1986 Medic stagiar  

Spitalul Brancovenesc/ Sp. Panduri – stagii: medicina internă/cardiologie, chirurgie generală, 
ginecologie-obstetrică, boli infecțioase, pediatrie, dispensar ambulatoriu. 

1983 Absolventă Facultatea de Medicina Generala, IMF Carol Davila  

 

Granturi/proiecte internationale 
castigate prin competitie – 

manager pentru 
Romania/responsabil proiect 

pentru Romania 

Director de proiect / responsabil pentru Romania -COST RANCARE CA 15208   project title: 
“Rationing – Missed Nursing care: An international and multidimensional problem” (RANCARE), 
20.09.2016 – 19.09.2020; European  Cooperation in Science and Technology-COST (COST is 
supported by the  EU Framework Programme Horizon 2020): http//www.cost.eu/COST Actions 
ca/15208;  Ministry of Education, Research and Youth - National Authority for Scientific Research and 
The COST Association, Brussels-Belgium: buget pentru primele 6 luni( noiembrie 2016- aprilie 2017): 
55.499 Euro 

Granturi/proiecte internationale 
castigate prin competitie- membru 

in echipa proiectului 

1. CA COST Action CA16125 European network for translational research in children's and 
adult interstitial lung disease 2016-2020; European Cooperation in Science and Technology-COST 

2. COST TD 1206/WG 3- Development and Implementation of European Standards on 
Prevention of Occupational Skin Diseases (StanDerm); 2013-2017; European Cooperation in Science 
and Technology-COST  

3. Proiect NEPOLL- IB61-0-107014 “The estimation of the pollution degree of water and soil in 
the vicinity of the industrial area NEFERAL – Bucharest and the impact upon the health of people 
living in this area”, împreună cu Swiss National Science Foundation, Aprilie 2005 - Septembrie 2007; 
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE   

 

 

valoare contract 117.000 CHU 

Granturi/proiecte nationale 
castigate prin competitive:  

 membru/ cercetator in 
echipa proiectului 

1. 1. PN-II-PT-PCCA-2013-4-0569 Proiect INSIDE - Strategii inovative de concepție a sistemelor 
HVAC pentru o calitate ambientală superioară în autovehicule 

2. Proiect POSDRU ID 48872, contract POSDRU/81/3.2/S/48872, “Creșterea competitivității, 
eficienței și nivelului de sănătate și securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în 
vederea asigurării de oportunități sporite de participare pe o piață modern a muncii” (2011-2013) 

3. Proiect “Algorithms for the fuzzy-chaotic processing of images obtained from a multispectral 
analyser usable in the early detection of cancer - SENTINEL”, etapă ce a constat din elaborarea unor 
algoritmi pentru fuziunea informației obținută de la senzori ortogonali și dezvoltarea analizatorului 
multispectral. Contract nr1-12096: 01.10 2008- derulat pe o perioada de 36 de luni; finantare Bugetul 
de stat Ministerul Educatiei, Tineretului si Cercetarii: Programul Parteneriate in domenii 
prioritare.Parteneriat intre Universitatea din Pitesti si UMF Carol Davila. 

4. Programul de Excelență în Cercetare - CEEX: REMEDIU, “@-collaborative network for 
researching the effects of environmental pollutants on health within some complex meta-systems ”, 
2006-2008; Contract număr 1356/2006, VIASAN nr. 173/2006, “Creating a system of prospective 
expertise and evaluation of risks to the employed population in relationship with exposure to biological 
agents”, 2006-2008; valoare proiect 100.000 

5. Proiect: „CREare  SIStem de expertiza prospective si evaluare a riscului populatiei angajate 
in relatie cu expunerea la agenti biologici”; Program Cercetare Excelenta 

     Autoritatea contractanta: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si 
Imunologie CANTACUZINO; Autoritatea contractanta:  UMF    

     CAROL DAVILA; 2006-2008;  contract 1356/2006;valoare contract 1.460.000 RON 

Studii clinice 21 studii ca investigator principal (anexa) 

Publicații Cărți / capitole în cărți(anexa): 

- coordonator sau autor unic carti nationale/monografii: 2 carti (2006, 2012) 

- prim autor monografie 1 carte: 2004 

- autor capitole in tratate: - prim autor - 5 capitole, coautor - 1 capitol 

- autor carti nationale : 3 carti nationale  

• autor unic – 4 capitole 

• prim autor – 3 capitole 

• coautor – 2 capitole 

- coautor monografie 

- ghid de practica medicala- prim autor 

 

Articole in extenso: 9 in reviste indexate ISI; 26 in reviste BDI;  18 in reviste neindexate, cu ISSN 

(anexa) 

 

Studii publicate în rezumat: (anexa) 

- congrese/conferinte internationale cu rezumat in reviste ISI - 10 lucrari 

- congrese/conferinte internationale cu rezumat in volumul de rezumate al manifestarii: 3 lucrari 

- congrese/conferinte nationale cu rezumat in reviste BDI sau volumul de rezumate al manifestarii: - 42 

Membru in colective editoriale Redactor sef Adjunct Revista Romana de Medicina Muncii  
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MEMBRU ÎN STRUCTURI 
PROFESIONAL ȘTIINȚIFICE   

 

 

 

 
 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

 

Recenzor Recenzor Revista Romana de Medicina Muncii. 

Recenzor Revista Pneumologia 

Personalități din domeniu din 

afara UMF Carol Davila care pot 

da referințe despre calitățile 

profesionale  

 

Dr. Alenka SKERJANK  PhD 
Specialist Medicina Muncii 
Presedintele Uniunii Europene a Medicilor Specialisti de Medicina Muncii (UEMS), Slovenia 
Email: alenka.skerjank@kclj.si 
 

Profesor Dr.Sara FELSZEGHI PhD 
Specialist Medicina Muncii 
Universitatea Semmelweis, Budapesta, Ungaria  
Email: sarafelszegi@gmail.com 
 

Dr. Fayssal EL HUSSEINI 
Specialist Pneumologie 
Director  general CARDIF L’Assistance Respiratoire, Paris, Franta 
Email: cardif-president@cardif-assistance.com 

Membru in conducerea unor 
structuri profesional stiintifice 

nationale 

Membru in Comitetul National Director al Societatii Romane de Medicina Muncii Vicepresedinte al 
Societatii Romane de Medicina Muncii 

Membru in structuri profesional 
stiintifice iinternationale 

Membru al Societatii Europene Respiratorii (ERS - European Respiratory Society)  

Membru al International  Commission on Occupational Health (ICOH) 

Membru in structuri profesional 
stiintifice nationale 

Societatea Romana de Medicina Muncii  

Societatea Romana de Pneumologie  

Societatea Romana de Morfologie Normala si Patologica 

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză B1 B2 A2 B1 B2 

Franceză B2 C2 C1 C1 C1 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  ▪ spirit de echipă, experiența muncii în echipă 

▪ capacitate de analiză și sinteză 

▪ capacitate de negociere și mediere 

▪ abilități de comunicare, onestitate în relație cu colegii 

▪ capacitatea de comunicare cu studenții, medicii rezidenți 

▪ colaborare cu membrii altor discipline din cadrul Departamentului și capacitatea de colaborare cu 

mailto:alenka.skerjank@kclj.si
mailto:sarafelszegi@gmail.com
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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membrii altor instituții academice sau de cercetare 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Membru în echipa de Organizare Congrese și Manifestări de specialitate naționale, sau cu 
participare  internațională - începând din anul 1998 până în prezent 

 

Redactor șef adjunct: Revista Română de Medicina Muncii 
 

Organizator cursuri: 

▪ 2 cursuri de somnologie organizate ca și coordonator program de pregătire., sub egida CMR, în 
parteneriat cu Societatea Română de Pneumologie și cu Cardif Asistență Medicală 2012, 2013. 

▪ cursuri precongres –organizator.  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ experiență practică în utilizarea aparaturii pentru efectuarea poligrafiei, polisomnografiei, 
pulsoximetriei, spirometriei, pletismografiei, rinomanometriei. 

▪ experiență în utilizarea chestionarelor și jurnalelor de somn. 

▪ experiență în efectuarea poligrafiilor cardiopulmonare (peste 100 efectuate până în prezent). 

▪ experiență privind activitatea didactică. 

Competenţă digitală ▪ o bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office™. 

▪ experiență în utilizarea SPSS. 

▪ experiență în utilizarea software-ului aparatelor de poligrafie, polisomnografie, pulsoximetrie, 
actimetrie, spirometrie, pletismografie, rinomanometrie. 

Permis de conducere  B 


