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INFORMAŢII PERSONALE Balta Mihaela Daniela 
 

  

 Calea Plevnei,Bucuresti,Romania/Calea Dudesti 104-122, sector 3, Bucuresti 

 Scrieţi numărul de telefon     +40729395133 

 balta.dana2015@gmail.com 

Scrieţi adresa paginii web personale   

Scrieţi tipul de messenger pe care-l folosiţi (Yahoo, skype etc.) Scrieţi numele de utilizator pe 
messenger (Yahoo, skype etc.)   

Sexul Feminin | Data naşterii 23/01/1966 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZIŢIA 
LOCUL DE MUNCĂ DORIT 

STUDIILE PENTRU CARE SE 
CANDIDEAZĂ 

Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București, 
România 
Facultatea de Medicină 
Departament clinic 5 
Disciplina Medicina de Familie 
Șef lucrări 
poziția 8 

2007 - prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistent universitar 
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Generală, Departament clinic 5, 
Disciplina Medicina de Familie 

UMF Carol Davila Bucuresti, Str.Dionisie Lupu , nr 37, Bucuresti,Sector 1, 
020022  http://www.umfcaroldavila.ro 

▪ Ore de lucrări practice de Medicină de Familie cu studenții anului VI, 
Facultatea de Medicină, modul română și modul engleză 

▪ Predare cursuri medicina de familie pentru rezidenți anul 1 și 3 Facultatea 
de medicină Generală 

▪ Îndrumător stagii medicină de familie pentru rezidenți 

▪ Îndrumător lucrări de diplomă pentru studenți anul VI Medicină Generală 

▪ Îndrumător lucrări de diplomă pentru studenți anul VI Medicină Generală 

▪ Îndrumător pentru practică de vară pentru studenți 

▪ Participare la cursuri de pregătire a medicilor în vederea susținerii 
examenului de primariat 

▪ Activitate de cercetare medicală și îndrumător al activității științifice și de 
cercetare a studenților și rezidenților 

▪ Activitate clinică în cadrul cabinetului medicină de familie 

▪ Participări la concursuri de admitere în facultate și licență 

Membru în Comisii de specialitate medicină de familie (2010,2011) 

Tipul sau sectorul de activitate     Învățământ și cercetare 
 

http://www.umfcaroldavila.ro/
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2002-2007 

  

 

Asistent universitar (cumul de funcții)  

UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Generală, Departament clinic 5, 
Disciplina Medicina de Familie  

UMF Carol Davila Bucuresti, Str.Dionisie Lupu , nr 37, Bucuresti,Sector 1, 
20022  http://www.umfcaroldavila.ro 

 

   

▪ Predare cursuri pentru studenții anului VI, Facultatea de Medicină 
Generală (modul română și engleză) 

▪ Ore de lucrări practice de Medicină de Familie cu studenții anului VI, 
Facultatea de Medicină, modul română și modul engleză 

▪ Predare cursuri medicina de familie pentru rezidenți anul 1 și 3 Facultatea 
de medicină Generală 

▪ Îndrumător stagii medicină de familie pentru rezidenți 

▪ Îndrumător lucrări de diplomă pentru studenți anul VI Medicină Generală 

▪ Îndrumător pentru practică de vară pentru studenți 

▪ Activitate clinică în cadrul cabinetului medicină de familie 
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ universitar și postuniversitar 
 

1999-2018  Medic primar – Medicina de Familie  

C.M.I.Dr.Balta Mihaela Daniela, Calea Dudesti, 10-122, Bucuresti, Sector 3 

▪ Activitate clinică de medicina de familie (prevenție, diagnostic, tratament, 
activități de suport) în contract cu CASMB 

▪ Organizarea și coordonarea activității cabinetului de medicina de familie 

▪ Relații cu autoritățile (Casa de Asigurări de Sănătate, Directia de Sănătate 
Publică 

Tipul sau sectorul de activitate     Medicina clinica  
 

1995-1999  Medic specialist – Medicina de Familie  

Dispensar Camil Ressu, str.Fizicienilor, nr.2, Bucuresti, Sector 3 

  

▪ Activitate clinică de medicina de familie (prevenție, diagnostic, tratament, 
activități de suport) 

Tipul sau sectorul de activitate Medicina Clinica 
Activitate clinică de medicina de familie (Spital Colțea-Dispensar Camil 
Ressu) 
 

1994-1995  Medic specialist – Medicina Generala 

Institutul pentru Controlul Medicamentelor București 

http://www.umfcaroldavila.ro/
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 
                                                   

 

▪ Cercetare în domeniul utilizarii medicamentelor 

▪ Efectuarea protocoalelor, cercetare pe animale de laborator 

▪ Întocmirea documentației de specialitate 
 

Tipul sau sectorul de activitate Cercetare în medicina 
 

1991-1994  Medic secundar  – Medicina Generala 

Spitalul Universitar Bucuresti 

▪ Însușirea cunoștințelor medicale și aptitudinilor  

▪ Activitate de pregătire în specialitate  

▪ Participare la cursuri, seminarii, conferințe, congrese 

Tipul sau sectorul de activitate  Medicina 
 

1990-1991  Medic stagiar– Medicina Generala  

Spital Coltea, Bucuresti 

▪ Activitate de pregătire medicală 
Tipul sau sectorul de activitate Medicina  
 

2015 Doctor în Științe Medicale, cu teza  Managementul poliartritei 
reumatoide – aspecte clinice, paraclinice și terapeutice – în 
asistența medicală primar, confirmat prin OMEN nr 
5304/25.09.2015, Diploma nr 0001472 
UMF Carol Davila, București, România 

 

 

 

2011-2015 Doctorand UMF Carol Davila, Bucuresti  

UMF Carol Davila București, România 

 

▪ Examen de intrare în Doctorat, sesiunea septembrie 2011-admis concurs 
doctorat buget 
 
 

1999 

 

Diploma de Medic Primar Medicina de Familie, confirmată 
prin Ordinul MS nr.637/22.09.1999 

 

Ministerul Sănătății – Centrul Universitar București 

▪ Examen de primariat in medicina de familie 

▪ Examen primariat susținut în sesiunea iunie 1999 
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COMPETENΤE 
PERSONALE   

 

 

 

1994  

 
 
Diploma de Medic specialist Medicina de Familie, confirmat 
prin Ordinul MS nr 2214/1994 

 

Ministerul Sănătății – Centrul Universitar București 

▪ Examen specialitate Medicina de Familie  

▪ Examen de specialitate susținut în sesiunea decembrie 1994 

 

 

1991-1994  

 

 
 
Rezidentiat Medicina de Familie (Spital Universitar București) 

 

Ministerul Sănătății – UMF Carol Davila, Centrul Universitar București 

▪ Însușirea abilităților și cunoștințelor medicale în cursul stagiilor de 
medicină de familie, medicină internă, pediatrie, chirurgie, obstetrică-
ginecologie 

 

 

1990-1991 

 
 
Stagiatura (Spital Colțea) 

 

Ministerul Sănătății, UMF Carol Davila, Bucuresti 

Dobândirea de abilități medicale de bază în cadrul stagiului efectuat 

 

 

1984-1990 

 
 
Diploma de licență doctor-medic ,Facultatea de Medicina 
Generala Bucuresti, nr 2754/22.03.1991 

 

UMF Carol Davila , Bucuresti  

 

1980-1984  Liceul de matematica fizica I.L.Caragiale Bucuresti  

 

 

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1 C1 B2 B2 B2 

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

Franceza C2 C2 C2 C1 C1 

 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  
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Competenţe de 
comunicare  

Scrieţi competenţele de comunicare deţinute. Specificaţi contextul în care 
au fost acestea dobândite 

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de 
medic si asistent universitar 

▪ empatie 

▪ capacitate de comunicare și înțelegere dezvoltată pe parcursul anilor de 
lucru cu pacienții 

▪ capacitate de comunicare reală cu studenții și rezidenții, adaptare 
conform nevoilor lor 

▪ spirit de echipă 

▪ capacitate oratorică, dezvoltată prin participare la congrese, conferințe, 
cursuri organizate pentru medici, studenți 

▪ seriozitate 

▪ dorință de perfecționare 

Competenţe 
organizaţionale/manager

iale  

▪ spirit organizatoric 

▪ lucru în echipă 

▪ capacitate de coordonare a activității 

▪ capacitate de evaluare critică a activității 

▪ capacitate de perfecționare a actiivității 
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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. 

 
1. Certificat de absolvire  a cursului de Pedagogie Medicală, 

confirmat prin Diploma nr 0003048/19.12.2014/UMF Carol Davila, 
Bucuresti   
 

Competenţe informatice  Scrieţi competenţele informatice deţinute. Specificaţi contextul în care au 
fost acestea dobândite. De exemplu: 
o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™  
 
 

1. Certificat de absolvire Programul de Instruire a Medicilor de Familie-
din cadrul Proiectului POSDRU/81/3.2/S/59337 ,,Formarea 
profesională în domeniul epidemiologiei și promovarea 
utilizării noilor tehnologii pentru personalul din sectorul 
sănătății,, - București,confirmat prin Certificat de absolvire nr 
982412/17.09. 2013  
 

2. Diplomă de utilizare a calculatoarelor - ECDL Profile Certificate 
(Permis European De Conducere a Computerului) – absolvirea 
a 6 module (Online Essentials, Computer Essentials, Word 
Processing, Presentation, Spreadsheets, Using Databases), 
confirmat prin Diploma nr RO-C 26913/24.08.2016 

 

Alte competenţe  Scrieţi alte competenţe care nu au fost menţionate anterior. Specificaţi 
contextul în care au fost acestea dobândite. De exemplu: 
  

Permis de conducere  Scrieţi categoria permisului de conducere pe care îl deţineţi. De exemplu  

▪ B 
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

Autor unic a 11 capitole în Carte de specialitate ,, Esențialul în 
medicina de familie’’ (ediția 2007) 
 
Autor unic a 11 capitole în Carte de specialitate ,, Esențialul în 
medicina de familie’’ (ediția 2009) 
 
Autor unic a 11 capitole și coautor a 3 capitole în Carte de specialitate 
,, Esențialul în medicina de familie’’ (ediția 2016) 
 
Coautor la o carte de specialitate ,,Îndreptar practic de Medicina de 
Familie’’ (Editia 2006, 2009, 2017) 
 
Autor unic a 4 capitole in Carte specialitate  ,,De la simptom la 
diagnostic in practica medicului de familie’’ (2018) 
 
10 articole în publicații CNCSIS B+, publicate în reviste cotate ISI 
 
14 articole publicate in reviste ISSN, indexate EBSCO  
 
20 rezumate ale lucrărilor prezentate la conferințe publicate în reviste 
de specialitate B+ 
 
18 rezumate ale lucrărilor publicate în volumul rezumat al 
manifestărilor, cotate ISSN 
 
32 prezentari în cadrul unor conferințe, cursuri și congrese naționale. 
 
Participare la 174 evenimente medicale  
 

Participare la Eveniment  ,,Schimbă ritmul,, pentru informare și 
conștientizare a populației despre efectele fibrilației atriale și implicit a 
riscului apariției accidentelor vasculare cerebrale’’ (Asociația Națională 
pentru Protecția Pacienților) 
 
Participare la Proiectul COPAC de Preventie a bolilor cardiovasculare 
in Romania si la ,,Forumul Național al Asociației de Pacienți’’ 19-20 
aprilie 2018 COPAC - Managementul integrat al bolilor cardiovasculare 
- MD Balta 
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Alte certificate  
 
 

1. Certificat de participare la atelierul de formare formatori ,,RespiRO-
IPCRG STOP-Fumat’’ (13-15 oct 2017) 
2.Organizare curs in cadrul proiectului STOP Fumat – Ploiesti -
25.nov.2017 
3.Certificat de absolvire curs ,,Instruire și prevenție pentru o viață mai 
sănătoasă,, - program POSDRU/63/3.3/S/20596 Instruirea și formarea 
medicilor implicați în derularea Programelor de screening pentru 
cancerul de sân, cancerul de col uterin și cancerul de colon, confirmat 
prin Certificat de absolvire nr 3784/22.03.2013 
4.Curs preconferință CNMF 2018. Abordarea practică a pacientului cu 
SCA 
5.Cursuri precongres – Elemente de patologie  nefrologică ;Ecografia 
în departamentul de urgență; Probleme de diagnostic și atitudine 
terapeutică în anemii; Sportul și bolile cardiovasculare 
6.Cursul CardioRenal-București, 16.02.2018 (Societatea Română de 
Cardiologie) 
7.Cursul cardiopatia ischemică la pacienții cu comorbidități – 
București, 09.03.2018 (Societatea Română de Cardiologie) 
8.Certificat de absolvire curs online – Sindromul de intestin iritabil – 
actualități diagnostice și terapeutice. Ce este nou în 2017? Curs online 
24.04.2017-24.04.2018 (UMF Carol Davila București) 
9.Certificat de absolvire curs online –Infecții acute respiratorii-curs 
online 30.07.2016-30.07.2017 (UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca) 
10.Certificat de participare Curs Master Class – forumul Național de 
Prevenție, București, 5 feb 2016 
11.Urgemed VIII – Curs Național pentru medicii de familie – Urgențe in 
medicina prin demonstratii practice, Bucuresti, 10-11 iunie 2016 
(SNMF, CMB) 
12.Certificat de absolvire a cursului Actualitati in medicina internă, 
Bucuresti, 6.03.2015 
13.Certificat absolvire curs precongres,,Biomarkeri in medicina 
interna,,, Reducerea riscului CV hipertensiv prin abordare complexa, 
Calimanesti- Caciulata, 2.04.2014 
14.Certificat absolvire curs Urgemed VI, Bucuresti, 5-6.06.2014 
15.Certificat absolvire curs Urgemed V, Bucuresti, 6-7.06.2013 
16.Certificat absolvire curs online Abordarea pacientilor cu tulburari de 
echilibru de cauza periferică, nr169/3.04.2014 
17.Certificat absolvire curs Urgemed , Bucuresti, 14-15.06.2012 
18.Certificat de absolvire program  UPDATE plus, Ianuarie 2011 
(5797)            
19.Certificat de absolvire curs,,Controlul HTA si dislipidemiei pentru 
reducerea riscului cardiovascular global’’ 231/19.12.2011 

20.Certificat de absolvire curs Urgente medico-chirurgicale: intre 

medicul de familie si spital(Urgemed editia a IIa)10-12 iunie 2010, 

Bucuresti (nr. 390) 
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21.Certificat absolvire UPDATE plus (4545/ianuarie 2010) 

22.Certificat absolvire UPDATE plus(3314/3.01.2009) 

23.Certificat participare curs precongres al Congresului National de 

Medicina Interna, editia a IX-a 22.04.2009, Calimanesti-Caciulata 

(nr.23) 

24.Certficat absolvire Program de invatamant medical deschis la 

distanta BMJ 2008(nr 173/29.02..2008 Bucuresti) 

25.Diploma participare curs,,The big picture-o noua perspectiva in 

BPOC’’(3/17.04.2008,SRP) 

26.Certificat de absolvire curs CARDIOMET (nr254/21.01.2008, 
Bucuresti) 
27.Certificat de absolvire curs ,,Electrocardiografia in unele afectiuni 
cardiovasculare’’(nr.27/23.03.2007,SRC) 
28.Certificat de absolvire curs ,,Abordarea actuala a pacientului cu 
patologie cerebrovasculara in practica medicala (nr.S324/18.05.2007, 
Bucuresti) 
29.Certificat de absolvire curs PROCARDIO (3-4 dec 2007) 
30.Certficat absolvire Program de invatamant medical deschis la 
distanta BMJ 2006(nr 1586/29.12.2006) 
31.Diploma de participare curs,,Cum interpretam marile studii 
terapeutice?’’(24.nov.2006) 
32.Certificat de atestare curs,,recuperare cardiaca (RE-CORD) 
(10.03.2006) 
33.Certificat absolvire Program de invatamant medical deschis la 
distanta 2005(nr 173/28.12.2005) 
34.Certificat absolvire nr 11 ,,Cursul de pregatire privind 
implementarea strategiei nationale DOTS’’(26-27 mai 2005) 
35.Certificat absolvire curs,,Noutati si tendinte in managementul 
durerii’’(23-25.06; 30.06-2.07.2005) 
36.Certificat absolvire Curs PROVAS (nr. 036/20.01.2005) 
37.Diploma curs ,,Conduita medicului de familie in infectiile 
transmisibile sexual (ITS)’’(nr.4/31.oct.2004) 
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Membru al mai multor 

societăți medicale 
naționale și 

internaționale 

 
1.Membru al Societății Nationale de Medicina Familiei 
2.Membru al grupului Cardio-MF din cadrul SNMF  
3.Membru al Societății Nationale de Medicina Interna  
4.Membru al EPCCS (European Primary Care Cardiovascular Society)  
5.Membru în Consiliul EPCCS (European Primary Care Cardiovascular 
Society)  
6.Membru in Societatea Română de Cardiologie  
 
 

 

Membru în Consiliu 
Știinfic a unor 

evenimente medicale 

1.Membru in Consiuliul Stiintific ,, Conferinta Nationala de Medicina a 
Familiei.Bucuresti, 24-27 oct 2018’’ 
2.Membru  Consiliul Științific al Conferinței Naționale de Cardiologie în 
medicina Generală, 21-23 iunie 2018  
3.Membru în Consiliul Stiintific – Conferința naționala de Medicina a 
familiei, București, 25-28 oct 2001 
4.Membru în Consiliul Științific -  Conferința Națională de Cardiologie În 
Medicina Generală, București, 15-17 iunie 2017 
5.Membru în Consiliul Științific - Conferința Națională de Medicină a 
Familiei - Actualități terapeutice în practica medicală. Medicina 
comportamentală. București 25-28 octombrie 2017 
6.Membru în Comitetul organizatoric al Conferinta Medic.ro – Abordare 
practică și holistică în medicina de familie, Bucuresti, 15-16 februarie 2017 
7.Membru în Consiliul Științific -  Conferința Națională de Cardiologie în 
Medicina Generală, București, 31 mai – 2 iunie 2016 
8.Membru în Consiliul Științific - Conferința Națională de Medicină a 
Familiei 19-22 oct 2016 
9.Certificate ,,Romanian Medical Journal’’ 2015, Editura Amaltea 
10.Membru în Comitetul editorial al revistei ,,Medic.ro’’ 
11.Membru în Comisia de medicină de familie a Ministerului Sănătății 
(2010) 
 

 

ANEXE   

 

15.01.2019 

 Adăugaţi o listă a documentelor anexate CV-ului. Exemple:  

Anexa 1 Cărți și capitole în cărți 

Anexa 2 Lista lucrărilor publicate în reviste în extenso cotație B+ sau ISSN 

Anexa 3 Lista rezumatelor publicate în reviste sau în volume de rezumate cotate ISSN 

 

 

 
 
 
 
 


