
  Curriculum Vitae                                                                           Colita Anca 

  © Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 7  

 INFORMAŢII 
PERSONALE 

COLIȚĂ  ANCA  

 
   București, Romania  

0213180421          

  pediatriefundeni@yahoo.com 

 
EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ   
 

2014 - prezent Conferentiar Universitar, Disciplina Pediatrie Fundeni, Departamentul 7 
Pediatrie  

UMF „Carol Davila” București, I.C. Fundeni București 

Medic primar pediatrie, șef sectie pediatrie 2, I.C.Fundeni (din 2011) 

Șef Disciplină Pediatrie Fundeni, Departamentul 7, (din 2012) 

 ▪ Activitate de conducere 
Medic șef secție Pediatrie 2, IC Fundeni  
Șef discipină Pediatrie Fundeni  

 ▪ Activitate științifică și de cercetare 
Investigator principal si subinvestigator in numeroase trialuri clinice 
nationale si internationale 
Formator in cadrul programului POSDRU 
Formator in cadrul programului RO19 
Vicepresedinte Societatea Romana de Transplant Medular 
Membru in Consiliul de Conducere al Societatii Romane de Hematologie 

 ▪ Activitate publicistică (2014-2017) 
- Coautor monografie internationala 
- Coautor 5 monografii nationale 
- 5 articole  ISI 
- 8 rezumate in reviste ISI 
- 3  rezumate in reviste cu cu ISSN/ISBN, 
- 30 rezumate în manifestări științifice cu volum de rezumate 

2009-2014 Șef Lucrări, Disciplina Pediatrie Fundeni, Departamentul 7 Pediatrie  

UMF „Carol Davila” București, I.C. Fundeni București 

Medic primar pediatrie, șef sectie pediatrie 2, I.C.Fundeni (din 2011) 

POZIŢIA 
ACTUALA 

 

Conferențiar Universitar,  Disciplina Pediatrie- Fundeni, Departamentul 

7, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și  

Farmacie “Carol Davila” București 
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Șef Disciplină Pediatrie Fundeni, Departamentul 7, (din 2012) 
  Principalele activităţi şi responsabilităţi  
 ▪ Activitate de conducere 

- Medic șef secție Pediatrie 2, IC Fundeni - din 2011 
- Șef discipină Pediatrie Fundeni – din oct 2012 

 ▪ Activitate științifică și de cercetare 
- Responsabil de proiect sau membru în echipa de cercetare a 

multiple granturi caștigate prin competiție și trialuri clinice. 
- Organizarea  în 23-26 mai 2013 a cursului European de 

Transplant Medular Pediatric la București - “The fourth EBMT 
training course for paediatricians and pediatric nurses on HSCT 
in children and adolescents: interactive EBMT PDs course” – 
directori de curs: Christina Peters, Giorgio Dini, Constantin 
Arion,  Anca Colita (web site: http://ebmt2013.com) 

- Cecetator postdoctoral în cadrul proiectului: „Susținerea 
cercetării postdoctorale în domeniul chirurgiei reconstructive 
de transplant (POSTDOC-TRANSPLANT)”, Numărul de 
identificare al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64153, 
Manager de proiect Prof. Dr. Ioan Lascar, cu tema „Posibilitatea 
realizării, din punct de vedere farmacologic și imunologic, a 
transplantului de măduvă osoasă vascularizată ca altenativă la 
transplantul convențional de măduvă osoasă”, conducător 
științific Prof. Dr. Constantin Arion 

- Ariile de interes – anomaliile moleculare și genetice din 
leucemiile acute, limfoamele maligne, infecțtiile fungice la 
pacientul imunodeprimat, transplantul de celule stem 
hematopoietice la copil și adolescent, anemiile aplastice 
constituționale și dobândite, sferocitoza ereditară. 

 ▪ Activitate publicistică (2009-2015) 
Autor:  1 monografie,  
10 articole ISI,  
2 articole BDI,  
16 rezumate în reviste ISI,  
36 rezumate în reviste cu ISSN/ISBN, 
21 rezumate în manifestări științifice cu volum de rezumate 

2000-2009 Asistent Universitar, Disciplina Pediatrie Fundeni, Departamentul 
Pediatrie  

UMF „Carol Davila” București, I.C. Fundeni Bucuresti 

Medic primar pediatrie –  în urma concursului susținut în sesiunea iunie 
2004, promovat cu media generală 9,55 și confirmat prin Ordinul MS nr 
1068/2004 

Doctor în Ştiinţe Medicale în urma susţinerii publice ni iunie 2003 a 

tezei cu titlul “Tipul celular ca factor de prognostic în leucemiile 

acute la copil” - conducător ştiinţific Prof. Dr. Constantin Arion -  şi a 

aprobării de către Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare 
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Academică si in baza Ordinului MEC nr 3876 din 19/05/2004 

Medic specialist pediatrie –  în urma concursului de specialitate 

susținut în sesiunea octombrie 2000, promovat cu media 9,63 și 

confirmat prin Ordinul MSF nr. 1011/2000 

Atestat de studii complementare în managementul serviciilor de 

sănătate – în urma promovării examenului de evaluare din sesiunea 

20/05/2008, cu media 9,52 -  seria C Nr. 021961 

Supraspecializare transplant de măduvă osoasă – 2004, aprobarea 

MS 3577/2004 

Supraspecializare hemato-oncologie pediatrica – 2000, aprobarea MS nr 
GH/9138/04.12.2000 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi  
 ▪ Activitate medicală 

-Activitate medicală în domeniul pediatriei, în special hemato-

oncologiei pediatrice  

- membru în echipa condusă de Prof. Dr. Constantin Arion care a 

realizat primele transplanturi de celule stem hematopoietice din 

București.  

 ▪ Activitate științifică și de cercetare 
- Responsabil de proiect sau membru în echipa de cercetare a 

multiple granturi caștigate prin  3competiție și trialuri clinice. 
- Ariile de interes – anomaliile 3moleculare3 și genetice din 

leucemiile acute, imunofenotiparea în leucemiile acute, 
infecțiile fungice la pacientul imunodeprimat, transplantul de 
3celule stem hematopoietice la copil și adolescent, hematologie 
non-malignă. 

 ▪ Activitate publicistică (2000-2008) 
Coautor la 3 monografii 
3 articole ISI 
1 articol BDI 
3 rezumate în reviste ISI 
25 rezumate în publicații cu ISSN/ISBN 

1996-2000 Prepararor universitar,  Disciplina Pediatrie Fundeni, Departamentul 
Pediatrie  
UMF „Carol Davila” București,  I.C. Fundeni Bucuresti din 1997 
Doctorand „UMF”Carol Davila din 1996, conducător științific Prof. Dr. 
Constantin Arion 
Medic 3rezident pediatrie, în urma concursului de rezidențiat 

sesiunea octombrie 1995 la care am obţinut 790 puncte (din 950 
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maxim) 

 Principalele activităţi şi responsabilităţi  
  Activitate didactica 

- Lucrari practice cu studenții  
- Indrumător lucrări diplomă studenți 
- Secretar comisii de concurs pentru diverse pozitii in UMF 

  Activitate medicală 
- Activitate medicală în domeniul pediatriei 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

  

2011-2013 
 

Numele și tipul instituției de  

învațământ/furnizorului de 
formare 

Studii postdoctorale 

Proiect „Susținerea cercetării postdoctorale în 

domeniul chirurgiei reconstructive de transplant 

(POSTDOC-TRANSPLANT)”, Numărul de identificare 

al contractului: POSDRU/89/1.5/S/64153,  

Manager de proiect Prof. Dr. Ioan Lascar  

     UMF „Carol Davila” 

Tema „Posibilitatea realizării, din punct de vedere 

farmacologic și imunologic, a transplantului de 

măduvă osoasă vascularizată ca altenativă la 

transplantul conventional de măduvă osoasă”,  

conducător științific Prof. Dr. Constantin Arion 

 

2008 Atestat de studii complementare în Managementul 
serviciilor de sănătate 

 

Numele și tipul institutiei de  

învatamânt/furnizoruluide 
formare 

Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar 
București 

 

 

2004  Supraspecializare in Transplant Medular, diploma seria 
A, nr. 0001959 

 

Numele si tipul institutiei de  

învatamânt/furnizoruluide 
formare 

Ministerul Sănătătii,  
Direcția Resurse Umane, Formare profesională, 
Concursuri și Examene   
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2000 
 

Numele si tipul institutiei de  

învatamânt/furnizorului de 
formare 

Supraspecializare în Oncologie pediatrică, diploma seria 
C, nr. 004731, ordin MS nr GH/9138/2000 
Ministerul Sănătății,  
Institutul Național de Perfecționare Postuniversitară a 
Medicilor și Farmacistilor 

 

                         1996-2003  

 
Numele si tipul institutiei de  

învatamânt/furnizorului de 
formare 

Doctor în Medicină, diploma seria C, nr  0000671, ordin 
MEC 3876/2004 Medicină, Pediatrie  

ISCED 6  

UMF”Carol Davila” București  

 Teza de doctorat:“Tipul celular ca factor de prognostic în leucemiile 
acute la copil” – conducător  ştiinţific Prof. Dr. Constantin Arion 

                          1996-2000 Medic specialist  pediatrie, diploma seria A, nr  03558, ordin MEC 
1011/2000 

UMF”Carol Davila” Bucuresti / I.C.Fundeni Bucuresti 

 
                             1990-1995   Doctor medic, diploma de licență seria N, nr. 023127 

Numele și tipul institutiei de 

învatamânt / furnizorului 
de formare 

 

  Univesitatea „Ovidius” Constanta, Faculatea de Medicina 
 

 

          Stagii de pregătire:  

1. Bursă TEMPUS la Facultatea de Medicină din Brest, extern 
2. Universitatea Haddasah – Jerusalem, Israel 2000 
3. Universitatea Regensburg, Germania, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 Limba maternă 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

romana  

  

Alte limbi străine 
cunoscute 

ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C1  C2  B2  B2  C1 
 

  

Franceza C1  C1  B2  B2 C1  
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INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

 

 Sunt autor al unei monografii si coautor 4 monografii.  

Sunt autor / coautor la un numar total de 265 lucrari stiintifice, clasificate dupa 

cum urmeaza: 

15 articole in extenso publicate in reviste medicale indexate ISI cu IF 
  3 articole in extenso publicate in reviste medicale indexate in alte BDI  

22 rezumate publicate in reviste medicale indexate ISI cu factor de impact  

10 articole in extenso publicate in reviste CNCSIS B/C si in reviste non-CNCSIS.  
61 de rezumate publicate in reviste/volume ale unor manifestari medicale cu 
ISSN/ISBN  
65 rezumate publicate in volumele unor manifestari stiintifice 
nationale/internationale  
Peste 100 comunicari orale la manifestari stiintifice nationale/internationale  
Numarul total de citari ale articolelor publicate:  peste 40 citari 

25 Conferinte invitate manifestari nationale  

9 Conferinte invitate manifestari internationale   

 80 Participari efective la manifestari stiintifice  

Activitatea de cercetare 

-4 granturi/proiecte internationale: 2 in calitate de responsabil partener I.C. 

Fundeni, 2 in calitate de membru  

-9 granturi/proiecte nationale  in calitate de membru 

-12 trialuri clinice internationale – investigator principal 

-3 trialuri clinice intenationale – subinvestigator  

-1 trial clinic national - investigator principal  

Membru in societati stiintifice 

- Societatea romana de hemato-oncologie pediatrica 
- Societatea romana de hematologie  
- Asociatia romana  de citometrie in flux 
- Societatea romana de hemostaza si tromboza 
- European Blood and Marrow Transplantation (EBMT) 
- European Haematology Association (EHA) 

Membru in comitetul editorial la 2 reviste medicale: 
- Revista Romana de Hemostaza si Tromboza 
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- Romanian Journal of Oncology and Hematology 
Activitate de referent stiintific pentru 1 revista medicala 

- European Scientific Journal 
Premii: 

1. Premiul « Victor Babes » al Academiei Române in domeniul Stiintelor 
Medicale pentru anul 2002, acordat în decembrie 2004 pentru lucrarea 
«Actualitati în limfoamele maligne nonhodgkiniene», autor A. M. Vladareanu, 
Editura Amalteea, Bucuresti – 2002.  

2.  “Diploma de excelenta in semn de recunostinta” din partea Asociatiei 
Nationale pentru Protectia Pacientilor, 2012 

3. Distinctie pentru deosebita contributie la lucrarile stiintifice ale 
Congresului UMF “Carol Davila”, acordat de Rector UMF “Carol Davila” Acad. 
Ioanel Sinescu, 2013 

4. Distinctie pentru activitate medicala – I.C Fundeni, 2015 
 

 
 
 

14 01 2017       Conf. Dr. Anca Colita 
 
 


