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EDUCAŢIA: -Medic  primar  cu  dublă  specialitate: Neurologie  Pediatrică şi  Psi- 
                       hiatrie  Pediatrică,  1990 
  -DOCTOR  în  ştiinţe  medicale, UMF  Târgu-Mureş,  1983 
  -Medic  specialist  de Neuro-Psihiatrie infantilă, 1975 ( media 9,55 ) 
  -Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Cluj - Napoca,  1966 
   Medic,  absolvent  al  Facultăţii  de  Pediatrie,  media  9,50,  licenţa: 10. 

  -Liceul  teoretic  “Unirea”  Târgu - Mureş. 
 
Experienţa / Locuri de muncă: 
*1966 - 1972:: medic  de  circumscripţie sanitară (  în  rural  şi  urban ). Am  redus   
mortalitatea  infantilă  de  la  23%0  la  0;  am  făcut  o  “circumscripţie-model”,  
am  fost  aleasă  deputat  şi  vicepreşedinte  de  Consiliu  Popular ( Primărie ). 
*1972 - 1985: UMF Târgu - Mureş, asistent universitar Neurologie  Adulţi. În  paralel:  
¤activitate  clinică  în  secţia  de  Neurologie  Pediatrică  a Clinicii  de Neurologie  şi  în  
Policlinică; ¤activitate  de  cercetare  în  Laboratorul  de  Studiu  al  Somnului,  Lab.  de  
EEG  şi  Neurofiziologie  clinică,  în  Lab.  de  Electronografie  şi  Reactometrie ( şef  
compartiment).  
Cursuri de specializare / perfecţionare:  Bucureşti, Cluj, Goteborg, Firenze, .. 
*1985 - 2004: Spitalul  Clinic  Judeţean  Târgu - Mureş,  Clinica  de  Neuro - Psihiatrie  In-
fantilă / Pediatrică;  1985-1994: adjunct  şef  secţie;  1995 - 2004:  şef secţie;  iniţial  ca  
medic  specialist,  apoi  ca  medic  primar;  În  paralel: activitate  didactică  (vezi  mai  jos ) 
şi  activitate  de  cercetare  ştiinţifică - în  domeniul  Neurologiei  copilului  şi  adultului,  
somn  şi  vis,  epileptologie, memorie,  psihofiziologie,  psihanaliză,  medicamente, 
introducerea de  tehnici  noi  în  medicină: electronografie,  reactometrie, termografie;- 
coautor  la o invenţie:-“Aparat  de viziune  în infraroşu  (  Videonox”), precursor  al  video-
EEG-ului. Lucrări  de cercetare  prin  contract  cu  Min. Chimiei,  LEBA, SVIAM  Bucureşti  
( omologare  aparatură  medicală  şi  medicamente ), firme  de  medicamente,  studii  
multicentrice  naţionale  şi  internaţionale. Cursuri de perfecţionare: Bucureşti, extern.  
Din 2000 -2007:  Expert  evaluator  CNCSIS 
*1985 - 2010: colaborator extern al UMF Târgu-Mureş- (1985 - 1989: asistent  universitar;  
1995 -2002: titular de  curs: 1 an - şef  de  lucrări,  3  ani – conferenţiar, apoi Prof. Univ. 
Disciplina de  Neurologie şi Psihiatrie Pediatrică-din 2000-2010. 
*2005-2015: colaborator extern al Universității ”Dimitrie Cantemir” Târgu Mureș, în calitate 
de profesor universitar, titulară a 2 cursuri la Masteratul Facultății de Psihologie: Psihopa-
tologia  copilului (2005-2015) la anul I Master si Psihodiagnostic (2010-2015) la anul II 
Master.  
ACTIVITATE  ŞTIINŢIFICĂ  - valorificată  în  lucrări  ştiinţifice (  detaliată  în “Lista  lucrări- 
lor” )  cuprinde: 
   *Capitole publicate  în  3  cursuri  pentru  studenţi: 3.   
   *Capitole publicate  în  7  monografii  şi  tratate  :  27 
   *Lucrări publicate în reviste şi volume colective:  139, dintre care  57 in extenso şi 82 în  
     rezumat, 67 ca prim autor               
   *Brevet de invenţie (co-autor ) :  1 
   *Lucrări comunicate: 90, la care se adaugă : 
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   *Teză  de  doctorat :  1 
   *Rapoarte  de  cercetare  prezentate  Min. Chimiei :  11 
    *plus: Contracte de cercetare  multicentrice naționale și internaționale; 
    *Conducere  lucrări  de  licență  ale  studenţilor (5/an). 
    *Membră în comisii de doctorat: UMF București, UMF Chișinău. 
    *membru în colectivul de redacție a două reviste: Revista SNPCAR și Romanian 
Journal of Child Psychiatry. 
*Pregătire  medicală  continuă  şi  activităţi  profesional - organizatorice:             
 
      - Membră a unor comisii  la nivel naţional (ale  Min.Săn.-Comisia  de  Neurologie  şi   
        Psihiatrie  Pediatrică - din  1990, a Colegiului Medical Naţional:1996-2000) şi  local  
        (Colegiul Medical Judeţean - Comisia Profesională:  1996-2003) 
      - Membră în Colegiul de redacţie al Revistei SNPCAR ( Revista de Neurologie,  

         Psihiatrie, Psihologie şi Psihoterapie a Copilului şi Adolescentului):1990-2010 
      - Membră în Colegiul de redacţie al Revistei de Psihiatrie a Copilului și Adoles- 
         centului):2007 – 2010.   
      -* Membră  în  comitetul  de  organizare  a  4  Congrese  :  
            ¤lV -rd  European  Sleep  Congress,  1978 ,  Tg.  Mureş- congres internaţional 
            ¤A 10-a Conferinţă Naţională de Neuro-Psihiatrie Infantilă Tg.Mureş 1987 
            ¤A 21-a Conferinţă Naţională de Neuro-Psihiatrie Infantilă,Tg.Mureş 1998, pre- 
              şedintă a comitetului de organizare, editor şi coautor al volumului Conferinţei 
           -Congresul național SNPCAR, septembrie 2010, Tg. Mureș 
      - Membră a unor Societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale : 

*Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România- 
  ( SNPCAR ) din 1975;- vicepreşedintă , responsabilă  cu   neurologia  din  1996 
*Liga  Română  de  Sănătate  Mintală  -  din  1992 
*Societatea  Română  contra  epilepsiei  (  secţiune  naţională  a  International  
 League  Against Epilepsy - ILAE  )  - din  1991 
*C.L.E.R.F. : Commite  de  Liaison  pour  Echanges  Franco - Roumains  en  Psy- 
 chiatry,  Paris 
*EUREPA :European Epilepsy Academy, Bielefeld, Germany, din  1997 
*ICNA : International Child Neurology Association, chair Prof. Curatolo, din 1998. 
*EPNS : European  Paediatric  Neurology  Society,  Nijmegen,  Olanda, din  1999 
*EACD: European Academy of Child Disabilities, din 2003 
*ENS: European Neurological Society, 2009 - 2010 

*Participare la manifestări ştiinţifice din ţară şi din streinătate în ultimii 5 ani 
* Participare și susținere de cursuri  de  perfecţionare  în  ţară  în  ultimii  5  ani. 
*DISTINCȚII:   -  
Diploma de onoare a Societății de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din  
                                                                                                  România (SNPCAR) – 2007;  
Diploma de excelență a SNPCAR -pentru întreaga activitate, sept.2010..............................   
 
DATE  PERSONALE:   
 *Mare  capacitate  de  muncă  şi  plăcerea  de  a  munci 
 *Bună  capacitate  organizatorică şi puterea de a-i influenţa şi antrena pe alţii 

*Bune aptitudini de analiză şi sinteză, apt de realizarea unor proiecte complexe 
*Preferinţă netă pentru a lucra independent ( cu respectarea normelor impuse ),  
 dar cu bună integrare în echipă - dacă membrii echipei păstrează nivelul şi ritmul 
*Multe proiecte, realizate doar în prezenţa aprecierii şi stimulării externe. Mare  ne- 
 voie de stimă, stimulare şi control. 

 
14.XI.2015 , Târgu-Mureş                                                              Semnătura, 


