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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Luncă Dragoș-Constantin  

Adresa Petru Rareș nr.7, ap.11 
715200 Dorohoi (Botoșani)  

Mobil 0745386010  

E-mailuri dragoslunca@gmail.com 

Naţionalitate română  

Data naşterii 18/05/1984 

Sex Masculin  
  

Studiile pentru care se 
candidează 

Obținerea titlului de DOCTOR ÎN DOMENIUL MEDICINĂ 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2016 → prezent 

Funcţia sau postul ocupat Căpitan medic specialist Oftalmologie 

Activităţi si responsabilităţi principale * îndeplinirea activităților specifice medico-militare 
* efectuarea examinării clinice a pacienților 
* efectuarea de explorări funcționale 
* efectuarea de gărzi la domiciliu 
* completarea documentelor medicale 
* efectuarea de manevre medico-chirurgicale  
* prezentare de cazuri 
* participări la manifestări științifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr.Carol Davila" 
Mircea Vulcănescu 88, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 

Perioada 2012 → 2016 

Funcţia sau postul ocupat Căpitan (Locotenent până în septembrie 2015) medic rezident Oftalmologie 

Activităţi si responsabilităţi principale * îndeplinirea activităților specifice medico-militare 
* întocmirea anamnezei medicale 
* participarea la efectuarea de contravizite 
* completarea documentelor medicale 
* efectuarea de manevre medico-chirurgicale sub supraveghere 
* prezentare de cazuri 
* participări la manifestări științifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr.Carol Davila" 
Mircea Vulcănescu 88, București (România) 

Perioada 2012 

Funcţia sau postul ocupat Locotenent medic rezident Ortopedie 

Activităţi si responsabilităţi principale * îndeplinirea activităților specifice medico-militare 
* întocmirea anamnezei medicale 
* participarea la efectuarea de gărzi 
* completarea documentelor medicale 
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* efectuarea de manevre medico-chirurgicale sub supraveghere 
* prezentare de cazuri 
* participări la manifestări științifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr.Carol Davila" 
Mircea Vulcănescu 88, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 

Perioada 2011 

Funcţia sau postul ocupat Locotenent medic rezident Medicină Internă 

Activităţi si responsabilităţi principale * îndeplinirea activităților specifice medico-militare 
* întocmirea anamnezei medicale 
* participare la efectuarea de gărzi 
* completarea documentelor medicale 
* efectuarea de manevre medicale sub supraveghere 
* prezentare de cazuri 
* participări la manifestări științifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr.Carol Davila" 
Mircea Vulcănescu 88, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
  

Perioada 2010 

Funcţia sau postul ocupat Sublocotenent medic rezident Medicină de Familie 

Activităţi si responsabilităţi principale * îndeplinirea activităților specifice medico-militare 
* întocmirea anamnezei medicale 
* completarea documentelor medicale 
* efectuarea de manevre medicale sub supraveghere 
* prezentare de cazuri 
* participări la manifestări științifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgență Militar Central "Dr.Carol Davila" 
Mircea Vulcănescu 88, București (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2014 - prezent  

Calificarea/diploma obţinută Student doctorand – buget 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Domeniul Medicină – Farmacologie și Farmacoterapie 
Conducător științific: Prof. Dr. Ion FULGA 
 Activitate didactică de predare a lucrărilor practice, începând cu 01.10.2015, până în prezent 
 Activitate de cercetare experimentală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" (Facultatea de Medicină) 
București (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

8 

Perioada 2010 - 2012  

Calificarea/diploma obţinută Master 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

În domeniul Management, programul de studii: Managementul Serviciilor de Sănătate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Academia de Studii Economice (Facultatea de Management) 
București (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

7 

Perioada 2003 - 2009  
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Calificarea/diploma obţinută Doctor Medic 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medicină Generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" (Facultatea de Medicină) 
București (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 

  

Perioada 2003 - 2009  

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medicină Militară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Institutul Medico-Militar 
București (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

6 

  

Perioada 1999 - 2003  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

- filiera teoretică, profilul real, specializarea Matematică-Informatică (media anilor de liceu 9.81), cu 
diploma Absolvent de Onoare 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Liceul Teoretic "Grigore Ghica Vv." 
715200 Dorohoi (România) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

3 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

Engleză  C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

B2 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent  

C1 
Utilizator 

experimentat  

Franceză  A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

A2 
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitatea de lucru in echipă, dobândită în cadrul instituției militare absolvite, precum și în urma 
participării în cadrul echipelor de organizare ale mai multe congrese medicale 

- capacitatea de relaționare, obținută prin experiența de muncă în timpul rezidențiatului 

- adaptabilitatea în fața unor situații noi 
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit organizatoric (instituția militară absolvită, membru în echipele de organizare ale unor congrese 
medicale) 

- aprofundarea cunoștințelor în domeniul managementului  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office, Fox Pro 

- atestat de analist programator, obținut la terminarea studiilor liceale 
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Alte competenţe şi aptitudini - experiență în cercetare, prin participare în cadrul proiectului de cercetare CEEX, Modul I, 85/2006 
"Noi Strategii de Terapie Celulară prin Folosirea de Progenitori Hematopoietici din Sângele de Cordon 
Ombilical", acronim CORDCELL 

  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Lucrare de Diplomă la absolvirea Facultății de Medicină, septembrie 2009: "Tehnici de optimizare a 
grefonului de sânge din cordonul ombilical", sub coordonarea Prof.Dr. Irinel Popescu 

Participarea la multiple Congrese si Conferințe medicale 
Participarea la cursuri internaționale în domeniul Oftalmologiei, prin intermediul Lions Ophthalmology 
Educational Centre, Praga 

Efectuarea unui stagiu de Observership în Clinica de Oftalmologie a Spitalului Universitar din 
Tuebingen, Germania, între 31.03.2014 – 13.04.2014 

Membru grup țintă în cadrul proiectului “Cercetare doctorală de top cu finanțare europeană TOP-DOC” 
ce s-a desfășurat în perioada 20 iulie 2016 – 31 decembrie 2015, cu numărul de identificare a 
contractului POSDRU/187/1.5/S/156040, beneficiar “UMF Carol Davila” București 

Lucrări prezentate 
1. Prezentare lucrare “Occupational risk in healthcare workers” la 2nd ROWER Conference on 

Occupational Health and Safety Economics, Sinaia, 27-30 aprilie 2011 
2. Poster cu titlul “Corneal Angiogenesis Animal Models – From Theroy To Practice”, DC Lunca, I 

Fulga prezentat la prima ediție a Conferinței Internaționale “From Science to Guidance and 
Practice”, București, 19-21 octombrie 2015 (pagina 168 a cărții cu rezumate) 
 

Lucrări publicate în reviste BDI: 
 

1. Lunca D.C., Paunescu H., Coman L., Fulga I., 2018 March 30, The Role of Histamine and 
Serotonin in the Control of Vascular Motricity of the Anterior Ocular Segment - Review of the 
Literature from 1997 to 2018, Modern Medicine, Vol. 25, No. 1, pag.6-13. 
doi.org/10.31689/rmm.2018.25.1.6, http://www.medicinamoderna.ro/res/pdf/2018/2018-01-
006.pdf. 

 
2. Lunca D.C., Paunescu H., Costescu M., Coman L., Fulga I., 2018 June 28, The Effect of Timolol 

on the Iris Vascular Tone in Rats, Modern Medicine, Vol. 25, No. 2, pag.77-81. 
doi.org/10.31689/rmm.2018.25.2.77, http://www.medicinamoderna.ro/res/pdf/2018/2018-02-
077.pdf. 
 

  

 
 
 
 
 
 


