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2012 – prezent 
UMF “Carol Davila” Bucureşti, Str Dionisie Lupu, Nr 37,  
Sector 1, Bucureşti 

Asistent universitar -  Decizie nr. 18900 din 01.10.2012 

 
1. Activitate didactică 

• Lucrări practice de boli infecţioase şi tropicale pentru 
studenţii de la Facultatea de Medicină Generală  

• Lucrări practice de boli infecţioase pentru sudenţii de la 
Facultatea de Fiziokinetoterapie 

• Cursuri de boli infecţioase pentru studenţi  

• Examene practice pentru studenţi la disciplina de boli 
infecţioase  

• Îndrumarea lucrărilor de diplomă ale studenţilor de la 
Facultatea de Medicină “Carol Davila” Bucureşti 

• Participarea la examenele de admitere în UMF “Carol 
Davila” 

• Prezentări de cazuri şi cursuri pentru medicii rezidenţi de 
boli infecţioase 

• Cursuri postuniversitare pentru medici de boli infecţioase, 
medicină internă, pediatrie 

2. Activitate de cercetare ştiinţifică 
1. proiecte de cercetare (participant) 
2. studii clinice multicentrice: trialuri internaţionale  

multicentrice, randomizate (infecţii cronice VHC, VHB, 
infecţii cutanate) (membru în echipa de cercetare) 

3. 1 carte (coautor) 
4. articole publicate în reviste naţionale (prim autor) 
5. articole publicate în reviste naţionale (coautor) 
6. lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice 

internaţionale (prim autor) 
7. lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice 

internaţionale (coautor) 
8. articole publicate în reviste internaţionale(co-autor) 
9. articole publicate în reviste din ţară recunoscute 

de CNCSIS 
10. studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

naţionale recunoscute (ISSN sau ISBN) 
11. studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale recunoscute (ISSN sau ISBN) 
12. Membră a  

- Societăţii Naţionale Române de Boli  Infecţioase 
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- Societăţii Române de Pediatrie 
- Societăţii Europene de Ultrasonografie 

(EFSUMB) 
- Societăţii Române de Ultrasonografie (SRUMB)  

13. Participant la Programul de cercetare de excelenţă 
CEEX 6799, 143/2006 

3. Asistenţă clinică în domeniul bolilor 
infecţioase şi bolilor  tropicale 

 
1998-prezent 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr.Victor 
Babeş” Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.281, sector 3, Bucureşti 
Asistenţă medicală de specialitate 
Medic primar de boli infecţioase 
1. Asistenţă medicală de specialitate – boli infecţioase şi boli 
tropicale 
 
2. Activitate de cercetare ştiinţifică: proiecte de cercetare 
(participant), carte (coautor), articole publicate în reviste 
naţionale, lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice                  
internaţionale (coautor), articole publicate în reviste din ţară 
recunoscute de CNCSIS, studii publicate în volumele unor 
manifestări ştiinţifice naţionale recunoscute (ISSN sau ISBN), 
studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 
internaţionale recunoscute (ISSN sau ISBN), membru al 
Societăţii Naţionale  Române de Boli   Infecţioase, al Societăţii 
Europene de Ultrasonografie (EFSUMB), al Societăţii Române 
de Ultrasonografie (SRUMB) şi al Societăţii Române de 
Pediatrie 
 
 
1994-1998   
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr.Victor 
Babeş” Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.281, sector 3, Bucureşti 
Asistenţă medicală de specialitate 
Medic specialist de boli infecţioase 
Asistenţă medicală de specialitate – boli infecţioase 
 
 
1991-1994  
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr.Victor 
Babeş” Bucureşti, Şos. Mihai Bravu nr.281, sector 3, Bucureşti 
Asistenţă medicală de specialitate 
Medic rezident 
Asistenţă medicală de specialitate – boli infecţioase 
 
 
1988-1991  
Dispensar medical, Comeşti, jud. Dâmboviţa 
Asistenţă medicală de specialitate 
Medic de medicină generală 

Asistenţă medicală de specialitate – medicină generală 
 
 
1985-1988 



 

3 

 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
Funcţia sau postul ocupat 
Principalele activităţi şi responsabilităţi 
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APTITUDINI ŞI COMPETENŢE  
ORGANIZATORICE 
 
 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE 
 
 
 
 
LIMBA MATERNĂ 
LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE 

Spitalul “Sf. Ioan” Bucureşti 
Asistenţă medicală de specialitate 
Medic stagiar 
Asistenţă medicală de specialitate 
 
 
1999 – 2006 
UMF ”Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 37,  
sector 1 
 
Studii doctorale cu tema: ”Meningitele bacteriene (purulente) 
la copii (0-14 ani)”, 2006 
Doctor în Medicină 
 
 
1979 - 1985  
Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti, Facultatea de 
Medicină Generală, Str. Eroilor Sanitari nr. 8, sector 6, 
Bucureşti 
Medicina generală  
Doctor-Medic 
 
 
2013-2019 şef secţie 
1993-2000 membru în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr V Babeş” 
Bucureşti   

 

• Specializare în Boli tropicale 

• Competenţă în ecografie generală 
 
 
 
Română 
Franceză; Engleză 

 


