
 

   Curriculum Vitae    

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

 
 
 
 
 
 
 

INFORMAŢII PERSONALE Ribigan Athena Cristina 
 
  

 
 
 

              

 Bdul. Abatoruluii nr.4, sector 4, 040414 București (România 

 +40314029345     +40723638987    

 athena_mergeani@yahoo.com  

Sexul feminin | Data naşterii  23/06/1981 | Naţionalitatea română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

  

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
  

  

 

COMPETENΤE PERSONALE   

 

15/01/2012- prezent 

 

Medic specialist neurologie 

Spitalul Universitar de Urgență București 

 

            01/10/2012- prezent  Doctorand în științe medicale  Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

Tema tezei: “Afectarea microvasculară și macrovasculară la pacienții cu hipertensiune arterială și 
deteriorare cognitivă” 

  

             15/01/2007 - 15/01/2012 

           

 
            01/10/2000 - 01/10/2006 
 
 
 
 
                
 

             
15/09/1996 - 15/06/2000 

 
 
                                            
                                                                             

Medic rezident neurologie 
Ministerul Sanatății, (Romania) 

 

Diploma de licență – doctor medic 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 
 
Lucrarea de licență: „Corelație între sindromul metabolic și diferitele subtipuri de accidente vasculare 
cerebrale”  
 
Diploma de bacalaureat 
 
Colegiul Național „Ion Maiorescu” Giurgiu, jud Giurgiu 
 

 

Limba(i) maternă(e) Romană 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 

  

 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

                                      Engleza C1  C1  C1  C1  C1  

  

Franceza C1  C1  B2  B2  B2  

  

                                                
                                         

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

Competenţe de comunicare  - Abilități de comunicare în limba română și engleză acumulate prin prezentări orale la 
congrese naționale și internaționale 

- Spirit organizatoric - managementul a 13-15 pacienți cu boli neurologice zilnic; 

- Colaborare bună în munca de echipă - participarea la multiple proiecte de cercetare 
clinica în cadrul unei echipe; 

- Comunicare bună cu pacienții, personalul medical; 

 

Competenţe 
organizatorice/manageriale  

 

- Bună organizare a sarcinilor zilnice: cercetare, evaluare pacienti, studii clinice; 

- Participare într-un grant POSDRU 159/1.5//S/141531 pentru doctoranzi 2014-2015 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Experiența clinică: 

In prezent sunt medic specialist neurolog și doctorand în cadrul Clinicii de Neurologie a 
Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti cu urmatoarele responsabilități:  

activitate medicală zilnică: 10 paturi și consulturi interdisciplinare; gărzi în cadrul Unității de 
Primiri Urgențe  

Experiența în cercetare și didactică: 

Activitate didactică cu studenții de anul V în cadrul stagiului de Neurologie 

Activitate de cercetare în cadrul proiectului de doctorat dar și în alte proiecte (inclusiv proiecte 
cu parteneri europeni în cadrul AAL) 

Participare în studii clinice multicentrice internaționale 

           Bună conoaștere a tehnicilor de evaluare ultrasonografică a vaselor cervico-cerebrale 

 

Competenţe informatice  - Bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™);  

- Bună cunoaştere a progamelor statistice de tip SPSS si MedCalc 
- Bună cunoaştere a aplicaţiilor de design grafic (PhotoShop™). 

Permis de conducere  Categoria B din noiembrie 1999 
 




