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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Iliescu Maria Liliana

Adresă(e) , România
Telefon(oane) Fix:

Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) Română

Data naşterii

Sex feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Conferenţiar poziţia 3
Sănătate publică şi management sanitar ( Sănătate publică şi management
sanitar,SPM - Managementul serviciilor de sănătate şi soc., SPM - promovarea
sănătăţii şi strategii prev. , Sănătate ocupaţională,Programe de sănătate)

Experienţa profesională

Perioada 24.II.2003 şi în prezent
Funcţia sau postul ocupat şef lucrări Sănătate publică şi management, U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi,

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică cu studenţii facultăţii de medicină generală, anul VI (seria de limbă română şi seria
de limbă engleză)
Activitate didactică cu studenţii colegiilor de asistenţi medicali / moaşe
Activitate didactică cu medicii rezidenţi de diferite specialităţi
Predare cursuri postuniversitare, master „Epidemiologie”, şcoala doctorală
Activitate de cercetare în cadrul programului de cercetare al disciplinei şi ca îndrumător în cazul
lucrărilor de licenţă (de diplomă) ale studenţilor
Perfecţionare profesională continuă

Numele şi adresa angajatorului UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi, str. Universităţii nr. 16
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică / educaţie

Perioada 1.III.1998 – 24.II.2003
Funcţia sau postul ocupat asistent universitar Sănătate publică şi management, U.M.F. „Gr. T .Popa” Iaşi,

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică cu studenţii facultăţii de medicină generală, anul VI (seria de limbă română şi seria
de limbă engleză)
Perfecţionare profesională continuă

Numele şi adresa angajatorului UMF „Gr. T. Popa”, Iaşi, str. Universităţii nr. 16
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică / educaţie

Perioada 01.III.1996 – 01.III.1998
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Funcţia sau postul ocupat cercetător ştiinţific medic specialist, decizia      nr. 48/29.04.1996, IISPSSC Bucureşti
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conform planului instituţiei

Perfecţionare profesională continuă
Numele şi adresa angajatorului Institutul de sănătate Publică şi Cercetări Medicale „Mihai Ciucă”, Iaşi, str. Victor Babeş nr.8

Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare

Perioada 01.VII.1994 – 01.III.1996
Funcţia sau postul ocupat asistent cercetare, (decizia nr.53/18.07.1994, ISPCM Iaşi);

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conform planului instituţiei
Perfecţionare profesională continuă

Numele şi adresa angajatorului Institutul de sănătate Publică şi Cercetări Medicale „Mihai Ciucă”, Iaşi, str. Victor Babeş nr.8
Tipul activităţii sau sectorul de activitate cercetare

Perioada 15.X.1992 – 1.VII.1994
Funcţia sau postul ocupat medic secundar de Sănătate publică şi Management Sanitar, (Ordin MS nr. 957/28.IX.1992)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de cercetare conform planului instituţiei;
Activitate de perfecţionare în domeniul de specialitate

Numele şi adresa angajatorului Institutul de sănătate Publică şi Cercetări Medicale „Mihai Ciucă”, Iaşi, str. Victor Babeş nr.8
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
cercetare

Perioada 20.X.1991 – 15.X.1992

Funcţia sau postul ocupat medic de medicină generală, Dispensarul medical urban nr.18, Iaşi
Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnostic şi tratament; monitorizare pacienţi; activităţi de prevenţie

Perfecţionare profesională continuă
Numele şi adresa angajatorului Direcţia de Sănătate Publică Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă medicală

Perioada 25.IV.1990 – 20.X. 1991
Funcţia sau postul ocupat medic de medicină generală, Dispensarul medical rural, com. Butea, Jud. Iaşi

Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnostic şi tratament; monitorizare pacienţi; activităţi de prevenţie
Numele şi adresa angajatorului Spitalul orăşenesc Tg. Frumos, judeţul Iaşi

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Diagnostic şi tratament; monitorizare pacienţi; activităţi de prevenţie
Perfecţionare profesională continuă
Asistenţă medicală

Perioada 21.XI.1988 – 25.IV.1991
Funcţia sau postul ocupat medic stagiar

Activităţi şi responsabilităţi principale Perfecţionarea deprinderilor specifice meseriei de medic
Acordare de asistenţă medicală conform pregătirii

Numele şi adresa angajatorului Spitalul clinic de Urgenţă, Iaşi
Tipul activităţii sau sectorul de

activitate
Asistenţă medicală
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Educaţie şi formare

Perioada Doctorand, 1998 - 2003
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe medicale, confirmat prin Ordin MECT nr.4741/25.VIII.2003, Teza de doctorat

„Evaluarea utilizării serviciilor de sănătate spitaliceşti în municipiul Iaşi” (conducător doctorat
Prof.dr.doc. Gh. Zamfir)

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 1995 - 1999
Calificarea / diploma obţinută Medic primar Sănătate Publică şi Management, confirmat prin Ordin MS   nr. 639/1999, cu media

9,87

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sănătate Publică, Management Sanitar, Epidemiologie, Biostatistică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 1993 - 1995
Calificarea / diploma obţinută Medic specialist Sănătate Publică şi Management, confirmat prin Ordin MS nr. 2393/18.XII.1995, cu

media 9,79

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Sănătate Publică, Management Sanitar, Epidemiologie, Biostatistică

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 1982-1988

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor – Medic, nr. 93/7.XI.1988

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Conform curriculei universitare

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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Perioada 1997 - 1998
Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare de profesionalizare didactică

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Psihologie şcolară, pedagogie, metodica specialităţii, practica pedagogică
Optimizarea relaţiei student – cadru didactic

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Departamentul pentru pregătirea personalului didactic, Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 10-13  decembrie 2008
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Management de proiect
Supravegherea epidemiologică şi sistem informaţional

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrul de politici şi servicii de sănătate (CPSS) - Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada Ianuarie 2009
Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Modul „Proiectarea studiilor de cercetare medicală” – metode epidemiologice utilizate în cercetarea
clinică şi operaţională

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Centrul de politici şi servicii de sănătate (CPSS) - Bucureşti

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 11-15 septembrie 1995
Calificarea / diploma obţinută Atestat de participare la cursul de perfecţionare Metode de cercetare şi operaţionale în epidemiologia

bolilor netransmisibile (epidemiologie clinică), sub auspiciile Reseau d'epidemiologie clinique
international francophone Lyon

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada martie 1997

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare Managementul serviciilor de sănătate; formarea personalului cu funcţii de
conducere în domeniului managementului sanitar,

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi
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Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 24 iunie – 5 iulie, 1996

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
Curs de specializare Health care systems in transformation – an international perspective,

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

- în cadrul programului TEMPUS, Şcoala de sănătate publică Utrecht, Olanda

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perioada 22.02.2010 - 12.06.2010 - Certificat de absolvire seria B No 0048658 (CNFPA),
Perfecţionare comunicare în limba engleză, Fundaţia Euroed

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /

competenţe profesionale dobândite
11.05.2011

Certificat de absolvire seria B              No 0048658, Formator, Asociaţia  Lumen, Iaşi,
(CNFPA)

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

20.06.2011
Certificat de absolvire seria F              No 0054585, Auditor de calitate, Fundaţia
Amfiteatru, Bucureşti (CNFPA)

Auditor de calitate Fundaţia AMFITEATRU
Bucureşti

21.01.2013 -01.03.2013
Certificate of Attendance - Health Technology Assessement, CRED Fundation
Romanian –Swiss Centre for Health Sector Development, Swiss Tropical and Public
Health Institute, Romanian Ministry of Health

Health Technology Assessement

CRED Fundation Romanian –
Swiss Centre for Health Sector
Development, Swiss Tropical and Public
Health Institute, Romanian Ministry of
Health

Aptitudini şi competenţe
personale

Capacitate de muncă, autodidactă, creativă

Limba(i) maternă(e) Română

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

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Engleză C1 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat C2 Utilizator
experimentat

Franceză C1 Utilizator
experimentat C2 Utilizator

experimentat C1 Utilizator
experimentat C1 Utilizator

experimentat
C2Utilizator

experimentat

Italiană B1 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent A1 Utilizator

elementar A2 Utilizator
elementar
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Limba engleză: nivel B2: Certificat de absolvire Comunicare în limba engleză – B2,  seria B No.
0048658 (eliberat 30 August 2010)
Limba franceză: nivel B2

Competenţe şi abilităţi sociale - Capacitatea de a asigura un climat favorabil de discuţie şi colaborare


Competenţe şi aptitudini
organizatorice

- Capacitatea de a „stăpâni” un auditoriu mai mare de 10 persoane; această capacitate am
dobândit-o ca urmare a activităţii didactice desfăşurate, dar şi ca urmare a simpozioanelor şi
conferinţelor unde am prezentat lucrări

- Capacitatea de a motiva o echipă de lucru

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

- Utilizarea de bază a calculatorului în redactarea documentelor, în cazul documentărilor, în cazul
prelucrării statistice a datelor şi prezentarea grafică a acestora, prezentare Power Point

- Utilizarea programului SPSS de prelucrare statistică a datelor obţinute în urma unor cercetări

Competenţe şi aptitudini artistice - talent literar

Alte competenţe şi aptitudini

Permis(e) de conducere Categoria B, din 1990

Informaţii suplimentare

Informaţii suplimentare

Proiecte:
1. Bursier post doctoral în cadrul proiectului (contract cercetare)
STUDII POSTDOCTORALE IN DOMENIUL ETICII POLITICILOR DE SANATATE
ID Proiect – 61879, APLICANT – Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi , AXA

PRIORITARA 1 “Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii
societatii bazate pe cunoastere”
 DOMENIUL MAJOR DE INTERVENTIE - 1.5 „Programe doctorale si post-doctorale in sprijinul
cercetarii”
 TIPUL PROIECTULUI - National
 LOCATIA PROIECTULUI – Regiunile Nord-Est si Nord-Vest
 DURATA - 36 luni
 PRIMUL PROIECT CU ACEASTA TEMATICA DIN TARA
 VALOAREA PROIECTULUI: 13.941.974 lei

2. Expert pe termen lung  în cadrul proiectului Burse doctorale pentru creşterea competitivităţii în
domeniul medical şi farmaceutic, POSDRU/88/1.5/S/58965 cofinantat din Fondul Social European prin
Programul Operational Sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013.

3. Expert pe termen scurt în cadrul proiectului Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria
Europeana a Cercetarii, Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional
Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: Educatia si formarea
profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societătii bazate pe cunoastere Domeniul
major de intervenţie 1.5: Programe doctorale si post-doctorale în sprijinul cercetării Titlul proiectului:
„Burse doctorale pentru doctoranzi competitivi in Aria Europeana a Cercetarii” Numărul de identificare
al contractului: POSDRU/88/1.5/S/63117

4. Coordonator regiunea de Nord – Est
TITLUL PROIECTULUI: Calitate si performanta in sistemul sanatatii publice din Romania, Proiect
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cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013
axa prioritara 3 , domeniul major de interventie 3.2, ID proiect: 59348
perioada de implementare a proiectului este de 33 de luni: 01.09.2010 - 31.05.2013
valoarea totala a proiectului: 11 683 370 lei
valoarea asistentei financiare nerambursabile: 11 451 605.77 lei

5. Membru Program national de screening neonatal fenilcetonurie şi hipotiroidie congenitală –
centrul regional Iaşi

- Integrare CAS Iaşi, funcţia de consilier gr.1, martie 2000- mai 2001
- Colaborare cu EAST EUROPEAN PARTNERSHIP la programe de educaţie sanitară a elevilor şi de
pregătire a viitoarelor asistente medicale
- Colaborare MS – Direcţia generală de Sănătate Publică din Inspecţia sanitară de stat Bucureşti:
Acţiune de prioritizare pentru supravegherea  bolilor transmisibile pentru România şi pentru judeţul Iaşi
- Coordonare program de pregătire a 3 studenţi din Danemarca – South of University of Denmark,
Esbjerg (în cadrul programului Socrates), în perioada 19 aprilie – 22 mai 2005. Menţionez ca am
asigurat şi activitatea de traducător şi moderator la majoritatea stagiilor/întâlnirilor care au avut loc.

6. Director Grant intern UMF, contract nr. 29236/2013, cu titlul „Evaluarea modelului cronic de îngrijiri
cronice de către pacienţii cu diabet” , derulare în perioada 2014 – 2015), valoare contract echivalent
5000 euro

7. Expert termen scurt „Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de formare
în managementul cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale , ID 64123, valoare
8.787.232

Cadru didactic de predare, acreditat de Centrul de perfecţionare a personalului sanitar superior,
Bucureşti la Cursul competenţă „ Managementul serviciilor de sănătate”, din ianuarie  2003
Cadru didactic de predare

Curs de management spitalicesc, organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi
Management Sanitar, Bucureşti, în perioada 19 iunie – 7 august 2006,  22 septembrie - 4 noiembrie

2006 şi în 2007; Atestat în Managementul serviciilor de sănătate (2013)
Curs de formare în „Managementul îngrijirilor spitaliceşti” pentru asistenţii medicali

şi  directorii de îngrijiri,  organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar
(2006)

Anexe


