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Curriculum vitae  
Europass 

  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Daniela Tălăpan 
Adresă(e) Bucuresti 

Telefon(oane)    
Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii August 17, 1976 
  

Sex Feminin 
  

Educaţie şi formare   

Perioada Oct 2013 – Mar 2018 
Calificarea / diploma obţinută Doctor in Medicina / Diploma de Doctor – Ordinul MEN nr. 4193 din 27.07.2018 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctorat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 

 
Perioada 

 
Iun 2014 – Sep 2015 

Calificarea / diploma obţinută Premiul pentru depasirea indicatorilor (prezentari) si diploma de excelenta pentru cercetare de inalta 
calitate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Bursa doctorala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 
Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), finanțat din   Fondul    
Social European și Guvernul României prin contractul nr. POSDRU/159/1.5/S/137390 „Cercetarea 
doctorală și postdoctorală, prioritate a învățământului superior românesc (Doc-Postdoc)” 

  
Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar Medicina de Laborator / Certificat de medic primar nr. 7730 din 02.09.2013 (prin Ordinul MS 
nr 1044 din 2013) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Perfectionarea din diagnosticul microbiologic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”, Bucuresti   
 

  
Perioada Sep 7-12, 2011  

Calificarea / diploma obţinută Pregatire  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Aprofundarea informatiilor legate de infectiile asociate implantelor – diagnostic si tratament 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

CHUV(Spital Universitar), Lausanne, Elvetia  



 2 

Perioada   Sep 3-6, 2011  
Calificarea / diploma obţinută  Cursul de pregatire ESCMID-SHEA in epidemiologia in spital – Modulul de baza 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Studierea infectiilor nosocomiale – cum sa diminuam aparitia lor, cand is ce prelevate sa recoltam, cum sa   
imbunatatim controlul impotriva infectiilor nosocomiale   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Brunnen, Elvetia – Bursa de la ESCMID  

  
Perioada   Apr 11-23, 2011  

Calificarea / diploma obţinută Vizita ca observator 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Noi tehnici de laborator utilizate pentru imbunatatirea diagnosticului in infectiile articulare. Sonicarea – 
metoda de indepartare a bacteriilor din biofilm si cresterea probabilitatii izolarii agentului patogen 
cauzator de infectii articulare protezate. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 CHUV(Spital Universitar), Lausanne, Elvetia  cu bursa ESCMID 

  
Perioada Mar 10-11, 2009 

Calificarea / diploma obţinută Cursul ESCMID de educatie postuniversitara - Beta-lactamazele in infectiile din comunitate: de la 
laborator la clinica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Imbunatatirea detectarii beta-lactamazelor si ce sa alegem pentru tratament 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ankara, Turcia – ESCMID  

  
Perioada Apr 18-19, 2008 

Calificarea / diploma obţinută Al 4-lea curs postuniversitar GRACE  - Definirea aparitiei rezistentei la antibiotice si infectiile TRI: indici de 
ingrijire medicala, model matematic si predictori economici   

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Asa cum se specifica in titlul cursului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

  Barcelona, Spania – ESCMID  
 

  

Perioada Ian 2003 – Martie 2008, aprobare MSF VIIIB/DB/319 din 22.01.2003 
Calificarea / diploma obţinută Medic specialist Medicina de Laborator / Certificat de medic specialist nr. 2821 din 09.04.2008 (prin 

Ordinul MSP nr. 573 din 2008) 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Bacteriologie, Virusologie, Parazitologie, Micologie, Hematologie, Biochimie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii si Familiei, centrul Universitar Bucuresti 
 

  
Perioada Mai 26-28, 2006 

Calificarea / diploma obţinută Al 36-lea Curs ESCMID de educatie postuniversitara – Detectarea si caracterizarea metalo-beta-
lactamazelor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asa cum se specifica in titlul cursului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Verona, Italia – ESCMID  

  
Perioada Iun 20-26, 2004 

Calificarea / diploma obţinută Al 5lea Workshop Professor V.J. Benedi – Mecanismele rezistentei la antibiotice, o abordare practica  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Studiul teoretic si practic al mecanismelor rezistentei la antibiotice la bacteriile Gram-negative, cu accent 
pe Pseudomonas aeruginosa 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Palma de Mallorca, Spania – ESCMID  
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Perioada Dec 12-14, 2003 

Calificarea / diploma obţinută Al 26-lea Curs ESCMID de educatie postuniversitara – Rolul microbiologiei clinice in managementul 
infectiilor comunitare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Asa cum se specifica in titlul cursului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Smolensk, Rusia – ESCMID  

  
Perioada Oct 1995 – Iun 2001 

Calificarea / diploma obţinută Doctor-Medic / Diploma de Licenta nr. 1142 din 20.V.2002 (in urma examenului de licenta din Sep 2001, 
organizat de Universtatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea “Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicina, Bucuresti 

  

Experienţa profesională  
 

Perioada Sep 2013 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic primar Medicina de Laborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnosticul microbiologic de laborator – izolarea si identificarea agentilor patogeni din prelevate clinice, 
testarea sensibilitatii la antibiotice, raportarea rezultatelor, cercetare                                              

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”,  
Str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Bucuresti 

  
Perioada Aug 2008 – Aug 2013 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Medicina de Laborator 
Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnosticul microbiologic de laborator – izolarea si identificarea agentilor patogeni din prelevate clinice, 

testarea sensibilitatii la antibiotice, raportarea rezultatelor                                                
Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”,  

Str. Dr. Grozovici nr. 1, sector 2, Bucuresti 
 

Perioada Oct 2009 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari practice de microbiologie pentru studentii in medicina 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”  

B-dul Eroilor Sanitari nr. 8, 050474, Bucuresti 
  

Perioada Oct 2002 – Aug 2008 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrari practice de microbiologie pentru studentii in medicina 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicina 

Str. Dambovnicului nr. 22, sector 4, 040441, Bucuresti 
  

Perioada Ian 2003 – Mar 2008 
Funcţia sau postul ocupat Rezident in Medicina de Laborator 

Activităţi şi responsabilităţi principale Program de insusire a notiunilor teoretice si practice necesare stabilirii diagnosticului, in Medicina de 
Laborator 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea „Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicina 
Str. Dambovnicului nr. 22, sector 4, 040441, Bucuresti 
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Perioada Ian 2002 – Sep 2002 
Funcţia sau postul ocupat   Pregatire clinica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ingrijirea pacientilor – anamneza, examinarea fizica, supozitia diagnostica si observarea eficientei 
tratamentului  

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul clinic de boli infectioase si tropicale Dr. V. Babes,  
  Str. Mihai Bravu nr. 281, sector 3, 030303,  Bucuresti 

  

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C2 Utilizator 
experimentat 

Franceza  B1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

Spaniola  B1 Utilizator 
independent 

C1 Utilizator 
experimentat 

B1 Utilizator 
independent 

B1 Utilizator 
independent 

 A2 Utilizator 
elementar 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitati de comunicare interculturale, munca in echipa  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  Planificarea materialelor necesare bunei functionari a laboratorului de microbiologie 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Insamantarea prelevatelor clinice pe mediile de cultura 
Efectuarea si examinarea frotiurilor din diverse prelevate clinice 
Izolarea si identificarea agentilor patogeni utilizand metode clasice si automate 
Citirea si interpretarea antibiogramei  

 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
  Cunoasterea competenta a programelor Microsoft Word, Excel, Power Point si navigare pe Internet 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  
 
 
 
 
  Data: 9.01.2019       Dr. Daniela Tălăpan 
 


