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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Furtunescu Florentina Ligia 

Adresă(e)  

Telefon(oane) +4 021 3180713   

Fax(uri) + 4 0213180713 

E-mail(uri) pbhealth@umf.ro 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 martie 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar (din oct. 2013), Sef lucrări - Disciplina de Sănătate Publică şi Management 
(2006-2013), UMF “Carol Davila”, Bucuresti (asistent universitar 2003 - 2006) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Coordonator de module de formare universitara si postuniversitara în domeniul sănătății publice , 
Lector la diferite module de formare universitara si postuniversitara in domeniul sanatatii publice si 
al managementului serviciilor de sanatate (Promovarea Sănătății, Strategii Preventive, Educație 
pentru Sănătate, Grupuri vulnerabile, inclusiv copiii și tinerii) 

- Elaborare programe de formare pentru studenți la Facultățile de medicină în domeniul sănătății 
publice  

- Elaborare programe de formare pentru studenți la cursuri de master, cursuri de formare 
postuniversitară de scurtă durată și cursuri de atestat în domenile: sănătate publică,  educației 
pentru sănătate, politici europene de sănătate, sănătatea grupurilor vulnerabile, inclusiv copii și 
tineri 

- Membru in numeroase echipe de cercetare in domeniul sanatatii publice pentru realizarea de 
evaluări, analize, dezvoltarea de politici de sănătate, intervenții în teren în domeniul sănătății 
publiuce 

- Autor de capitole de carti si articole stiintifice 
- Membru in echipe de proiect sau coordonator de proiecte internationale in domeniul sanatatii 

publice 
- Coordonator la lucrari de diploma, de atestat in “Managementul Serviciilor de sanatate” si de 

dizertatie in cadrul cursului de master “Managementul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate”, 
UMF “Carol Davila”, Bucuresti ; 

- Proiectarea si realizare de studii epidemiologice, politici publice în domeniul promovării sănătății 
- membru in comisii de examen pentru admitere la master si pentru obtinerea atestatului in 

managementul serviciilor de sanatate, membru in comisii de examen pentru obtinerea titlului de 
medic specialist sau primar in specialitatea “Sanatate publica si management”; 

 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucuresti – Disciplina de Sanatate Publica si Management, Departament Preclinic 
III-Ştiinţe Complementare 
1-3, st Dr Leonte Anastasievici, 050463, Bucuresti, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate universitara academica  

Perioada 1 septembrie 1999  – 30 septembrie 2009 

mailto:pbhealth@umf.ro
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Funcţia sau postul ocupat - Director general – Autoritatea de Sanatate Publica (iulie 2007 – ianuarie 2009)  
- șef serviciu – Unitatea de politici publice (noiembrie 2006 – iulie 2007) 
- Coordonator componentă în proiectul Băncii Mondiale Reforma sectorului sanitar APL 2 

(septembrie 2005 – octombrie 2006) 
- Consilier  superior – cabinetul secretarului general (septembrie 1999 – august 2005) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea domeniului sanattii publice la nivel national, inclusiv subdomeniile: promovarea 
sănătății, educație pentru sănătate, sănătatea copiilor și tinerilor, igiena școlară 

- coordonarea elaborarii, implementarii si evaluarii politicilor de sanatate la nivel national si judetean 
in domeniile: sanatate publica, promovarea sănătății, educație pentru sănătate, sănătatea copiilor și 
tinerilor, igienă școlară, servicii de sanatate publica, determinanti ai starii de sanatate, armonizare 
cu legislatia europeana, evaluarea starii de sanatate si a serviciilor de sanatate  

- planificarea si implementarea programelor nationale de sanatate – inclusiv programele ”Evaluarea 
şi supravegherea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor dincolectivităţi în relaţie cu factorii 
din mediul de viaţă şi activitate” și respectiv ”Promovarea sănătății” – la nivel national 

- coordonarea activității de medicină preventivă din Direcțiile de sănătate publică județene și a 
Municipiului București – inclusiv compartimentele de promovarea sănătății, igienă școlară, avizare-
autorizare unități de învățământ 

- coordonarea campaniilor naționale de promovarea sănătății și educație pentru sănătate derulate de 
ministerul Sănătății 

- Coordonarea procesului de avizare de către Ministerul Sănătății a campaniilor de promovare pe 
teme care privesc sănătatea 

- implicare in realizarea masurilor de reforma in sanatate si de descentralizare la nivelul sistemului de 
sanatate 

- analize ale starii de sanatate a populatiei si a diferentelor in starea de sanatate, inclusiv pentru copii 
și tineri 

- coordonare proiecte nationale si internationale in domeniul sanatatii publice si al serviciilor de 
sanatate 

- participarea la evaluarile serviciilor de sanatate la nivel judetean si national 
- elaborare de politici publice in domeniul sanatatii si al sistemului de sanatate, in domeniul 

descentralizarii competentelor din sanatate, inclusiv descentralizarea asistenței medicale în unitățile 
de învățământ 

- elaborare de strategii si acte normative in domeniul sanitar – inclusiv strategia de descentralizare in 
sistemul sanitar (HG nr 562/2009) 

- implicare in realizarea masurilor de reforma in sanatate sau de descentralizare 
- analize ale sistemului de sanatate si ale reformei acestuia 
- analize ale starii de sanatate a populatiei si a diferentelor in starea de sanatateavizare acte 

normative 
- Elaborare si avizare acte normative, relatia cu Guvernul (SGG), reprezentarea MS in grupurile si 

intalnirile interministeriale, reprezentarea MS in relatia cu directiile de sanatate publica, implicarea 
in indeplinirea sarcinilor rezultate din sedintele Guvernului Romaniei, realizarea masurilor de 
reforma in sanatate sau de descentralizare, analize ale sistemului de sanatate si ale reformei 
acestuia 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sanatatii, str, Cristian Popisteanu, nr. 1 – 3, sector 1, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   Activitate de administratie sanitara 

Proiecte naț’onale și internațiionale  Membru în echipă/coordonator în numeroase proiecte naționale și internaționale, dintre care exemplificȘ 

1.: ” CREŞTEREA ACCESULUI LA SERVICII DE PREVENŢIE PRIMARĂ PENTRU COPIII ŞI 

ADOLESCENŢII DIN ROMÂNIA ALIMENTAŢIA SĂNĂTOASĂ ŞI ACTIVITATEA FIZICĂ ÎN RÂNDUL 

COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR DIN ROMÂNIA” Proiect nr. 2008/108643 – finanțat de Guvernul 

Norvegian și de Ministerul Sănătății. Funcții deținute: lector și specialist design și  elaborare materiale 

training (2009 – 2011) 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2003 - 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în medicina cu teza “Managementul organizaţional în sistemul de sănătate românesc” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline specifice pregătirii în doctorat în domeniul medicinei sociale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Medicină ”Victor Papilian” 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

Perioada Iunie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de medic  primar in specialitatea Sanatate Publica si Management Sanitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Demografie, Epidemiologie, Promovarea sănătății, Educație pentru sănătate, Managementul 
serviciilor de sanatate, Organizarea si evaluarea serviciilor de sanatate etc. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Catedra de Sanatate Publica si Management, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Bavila” 
Bucuresti 

Perioada Ianuarie 1998 – octombrie 2001 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist „Sanatate publica si management” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Demografie, epidemiologie generala si speciala, sanatate publica, promovarea sănătății, educație 
pentru sănătate, managementul serviciilor de sanatate administratie sanitara etc, conform curriculum-
ului de rezidentiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Catedra de Sanatate Publica si Management, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Bavila” 
Bucuresti 

Perioada 1998 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de master „Managementul sanatatii publice si al serviciilor de sanatate” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Demografie, epidemiologie generala si speciala, sanatate publica, management general, 
management organizational, calitatea serviciilor de sanatate, administratie sanitara etc, conform 
curriculum-ului Programului de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Catedra de Sanatate Publica si Management, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Bavila” 
Bucuresti 

Perioada Ianuarie 1995 – decembrie 1997 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist medicina generala, ca urmare a parcurgerii programului de rezidentiat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina interna, chirurgie, pediatrie, policlinica, stagii clinice de scurta durata specifice programului 
de rezidentiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Universitar Bucuresti, Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Bavila” Bucuresti, 
Ministerul Sanatatii 

Perioada Diploma Doctor medic 

Calificarea / diploma obţinută Diploma Doctor medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculum-ului de formare pt medici  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Carol Davila Bucuresti, Facultatea de Medicina Generala   

continuu Numeroase cursuri de formare de scurta durata, participari la conferinte nationale si internationale 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

- elaborare politici publice in domeniul sanatatii publice si al sistemelor de sanatate, inclusiv la nivel 
descentralizat 

- elaborare de strategii de reforma a sistemului de sanatate 
- elaborare de acte normative in domeniul sanitar 
- capacitate de predare/coordonare/facilitare pentru grupuri inalt  calificate din domeniul sanatatii sau 

intersectoriale (manageri de spital, directori executivi directii de sanatate publica/case de asigurari 
de sanatate,  doctoranzi, studenti master, studenti medicina, echipe judetene intersectoriale, lideri 
de organizatii profesionale, sindicate sau de organizatii ale societatii civile; 

- capacitate de reprezentare organizationala – am reprezentat Ministerul Sanatatii in numeroase 
grupuri de lucru nationale si internationale 

- elaborare metodologii de cercetare in sanatate publica si in serviciile de sanatate; 
- design de studii epidemiologice; 
- aplicarea metodelor statistice in managementul serviciilor de sanatate si in sanatate publica 
- analize de stare de sanatate 
- abilitati de lucru in echipa 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 Proficient user C2 Proficient user C1 Proficient user C1 Proficient user C2 Proficient user 

Franceza  C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user C2 Proficient user 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Flexibilitate, capacitate de lucru în echipă, capacități de facilitare, mediere, negociere de conflicte, 
capacitate de lucru în echipe multidisciplinare, dialog intercultural 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Capacitate de a conduce o ședință, o discuție, o echipă, aptitudini tehnice, conceptuale și umane 
- Capacitatea de a lua decizii bazate pe evidențe 
- Capacitatea de a mobiliza grupuri, stakeholderi 
- Capacitatea de a organiza evenimente 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - Capacitatea de a elabora un raport, o sinteză, o politică publică 
- Capacitatea de a elabora mesaje, de a analiza populațiii, de a face segmentări 
- Capacitatea de a elabora și de a pilota mesaje de comunicare 
- Capacitatea de a organiza un focus grup 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- Foarte bine programele microsoft Office, SPSS, Epi Info 

  

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Cat B 
  

Informaţii suplimentare - Membru al colegiului Medicilor Bucuresti din 1995 
- Membru in Asociația Română de sanatate Publică și Management Sanitar din 1997 

(Vicepreședinte din 2004) 
- Membru al Asociație Latine de Analiză a Sistemelor de Sănătate 
- Membru al Asociației Europene de Sănătate Publică din 2004 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

