
 

 

Curriculum  vitae 

Europass 

Informaţii personale 

Nume/ prenume                    Drima Eduard-Polea 

Adresa                                  Braila Calarasilor nr.60 

Telefon                                  acasă: 

email: drima_edi1963@yahoo.com 

                                              serviciu:-0239694200 

                                              mobil:-0723387544  

Cetăţenia                               română 

Data naşterii                          31.10.1963. 

Sex                                        barbatesc 

 

Locul de muncă              Spitalul  de Psihiatrie Psihiatrie ,,Elisabeta Doamna 

“Galati “                                                                                 

 

Experienţa profesională  

Perioada            1991 – 1995 – medic de medicină generală în  

                                                câteva dispensare  din judeţul Brăila,  

                                                   medic la Serviciul de Ambulanţă Judeţean; 

 

               1996 – 2000 medic rezident specialitatea psihiatrie,  

                                           2000-2005 medic specialist psihiatrie 

                                           2005-2018 medic primar psihiatrie 

                                           2006-2012-cadru universitar asociat la  

,,Universitatea   Constantin Brancoveanu’’  Braila disciplina psihopatologie; 

2011-2012  cadru universitar asociat la Facultatea de 

Medicina    si Farmacie Universitatea “Dunarea de Jos” 

Galati                 

 2006- 2014 Spitalul  de Psihiatrie“Sf.Pantelimon 

“Braila 

 2012 – 2017 – lector universitar la Facultatea de 

Medicina si Farmacie “Galati 

2017 – august – conferentiar universitar la Facultatea 

de  Medicina si Farmacie “Galati’’ catedra de psihiatrie 

 



Postul ocupat                          2014- medic primar psihiatru 

Numele si adresa                    Spitalul  de  Psihiatrie“Elisabeta Doamna “Galati 

angajatorului                          Facultatea de Medicina si Farmacie “Galati 

Tipul activităţii                       medicală’/ didactica 

Educaţie si formare 

Perioada                                  1970-1978  Scoala generala nr. 1 Braila 

                                                1978-1982 Liceul Sanitar Braila  

                                                1983-1991 Facultatea de Medicina Generala  din    

                                                     cadrul UMF “Carol Davila” Bucuresti  

                                                1991 – 1995 – medic de medicină generală în            

                                                          dispensare   din judeţul Brăila, si  la    

                                                        Serviciul de Ambulanţă Judeţean;                     

                                                1996   Concurs de admitere in rezidentiat –admis  

                                                         In Specialitatea psihiatrie                 

                                                1996-2000 Rezidentiat  Spitalul Clinic de  

                                                       Psihiatrie Prof. Dr.    ,,Al. Obregia ’’Bucuresti 

 

2000  octombrie obtinerea titlului de medic specialist psihiatrie 

 2005  septembrie obtinerea gradului de medic primar psihiatrie 

 2003-2010 doctorand 

 2010 iunie obtinerea titlului de doctor in medicina 

Cursuri postuniversitare        

                        2010- 2011 – modulul I al cursului „Managementul cercetării    

                                 avansate”    din cadrul proiectului  

„Standarde Europene pentru   programe   postdoctorale  

competitive de formare în  domeniul  managementului 

                   cercetării avansate şi expertize  psihiatrice   medico-legale”,  

desfăşurat în Centrul de Cercetare    Avansată Bucureşti; 

 

                  2011- absolvit modulul I de pregătire psihopedagogică în  

cadrul   Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic   

                                  –    Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; 

                2011-2012-– modulul II al cursul „Managementul cercetării   

                                      avansate”    din cadrul proiectului „Standarde Europene            

                                    pentru   programe   postdoctorale competitive de formare  

                              în  domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei   

                                   psihiatrice   medico-legale”, desfăşurat în Centrul de  



                                      Cercetare Avansată Bucureşti; 

 

 

 

2012 -absolvit modulul II de pregătire psihopedagogică în cadrul   

                   Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic –   

                                                              Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi; 

              2013-absolvit modulul IIal cursul „Managementul cercetării   

                                avansate”    din cadrul proiectului „Standarde Europene  

                        pentru programe   postdoctorale competitive de formare în 

domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei  

psihiatrice  medico-legale”, desfăşurat în Centrul de Cercetare 

Avansată Bucureşti; 

 

 

 

 

Cursuri de educatie           

medicala continua 2002-5-7 iulie-Gataia-Simpozionul national de 

psihodrama-                                                                       

punte intre realitate,semirealitate si plusrealitate 

 

2002-21-iunie-Braila.-,,Actualitatii on diagnosticul si  

                                                                         tratamentul  Schizofreniei’                                                       

 

 2004 - 28 aprilie-Galati- 

,,Noi orizonturi terapeutice in demente’’ 

2004-16 mai-Braila-..Sindromul anxietate depresie,cea mai  

                                                  frecventa patologie psihiatrica in practica  

                                                                                  medicala’’ 

                              2004 - 6-7 noiembrie –Braila-,,Riscurile consumului de 

alcool’’ 

                              2011- ianuarie –iunie Bucuresti ,,Standarde europene pentru 

programe postdoctorale competitive de formare in 

domeniul managentului cercetarii avansate si expertizei 

psihiatrice medico legale ,, 

2011 martie-“Sanatatea de la tinerete pana la batranete” -         



 Facultatea de medicina si farmacie Galati 

2011aprilie Galati, -,, MCI-Concept la granita dintre normal si  patologic. 

Managementul modern al pacientuluicu 

tulburari   cognitive. Managementul modern al 

pacientuluicutulburaricirculatoriiperiferice ,,- 

-aprilie  2012-–  aprilie 2013 -Bucuresti ,,Standarde europene pentru programe 

postdoctorale competitive de formare in domeniul 

managentului cercetarii avansate si expertizei 

psihiatrice medico legale 

  -19-22 septembrie si 26-29 septembrie 2011 Braila-                  

,,Competente si performanta in sanatate, 

                                       ,-POST DRU   2007-2013- 

 

   2011 nov-“Notiuni de baza in imunologie.   

                                                          Imunodeficientele  primare” 

                                                  -Facultatea de medicina si farmacie Galati 

 

Participari la manifestari   - Conferinţe medicale 

stiintifice                                                              - 

”Actualităţiîntratamentulhipertensiuniiart

eriale”, Galaţi, 12 aprilie 2000 

- ,,Eficientizarea actului medical .Solutiit erapeutice concrete in patologia 

actuala’’ Braila 12 iunie 2001                                                                              

-”Actualitati in evaluarea si terapia 

infectiilor urinare ,Galati ,2 09 2001 

 - ”Tratamentul alergiilor rinosinusale”, 

Galaţi, 14 iunie 2002                                                                                

- ..Aspecte actuale in tratamentul 

dislipidemilor’’ 

                                                           Braila -8 mai 2003 

- ,Terapia de substitutie hormonala 

intrebeneficii si riscuri’’-Braila 26 iunie 

2003 

- ..Tratamentul modern in HTA.Ghid 

european in tratamentul HTA’’-Braila 1 

aprilie 2004 



- ,,Risculvirozelor in sarcina,Anemia 

feripriva in sarcina’’- Braila  aprilie 2004 

                                                                           - ”Medicina ca formă de 

intelectualitate”, Galaţi, 07-08 aprilie 

2005 

 - ’’Protectia varstnicilor-responsabilitate 

medico-sociala ’’,Galati, 12 mai 2006 

                                                                               -’’Salvati vietile !-Faceti 

spitalele sigure pentru urgente.’’,Galati, 

10 aprilie 2009 

                                                                                -’’Zilele medicale 

galatene’’,09 noiembrie 2009  

 -,,Medicina de familie-prima linie in 

asistenta  medicala’’Braila-8-10 

octombrie 2009-   

-,,Patologia cardiovasculara la medicul de familie, si in ambulatoriu de 

specialitate : managementul calitatii 

actului medical,,12 martie 2010 Braila 

- ,,Solutie terapeutica validata de medic, pacient si parinti , in tratamentul 

ADHD-,,15 martie 2010- Braila 

                                                            - Conferintanationala de aterotromboza – 

19 -20 martie 2010 Bucuresti 

- ,,Sartanii si managementul riscului cardio-renal la pacientiihipertensivi,, 11 

martie 2010 

-,,Noi perspective terapeutice in patologoia psihiatrica,, 29 04 2010 Galati 

- ,,Fundamentele neurobiologice si psihofarmacologice al terapiei cu 

antipsihotice in schizofrenie,, !8 martie 

2010 

- Congress of European of College of   Neuropsychopharmacilogy 

2011-sept-Paris-24th 

  - Satellite symposium on the occasion of  the-  24thCongress of European of 

College  of     Neuropsychopharmacilogy  2011 sept-Paris 

-Conferinta Nationala Alzheimer – 27 februarie – 2 martie 2013 

                                                         

   - ,,Tratamentul rapid si de durata al durerii .Declinul cognitiv. Tulburarea 

circulatorie periferica. Preventie si 

tratament-19 iunie 2013 Braila 



                                                          

 -Conferinta Nationala Alzheimer –  

                                                                    26 februarie – 1 martie  2014 

                                                        

  -,,Actualitati terapeutice in demente .Formule educatuionale adresate asistentei 

medicale primare,,29 mai 2014 

                                                        

  -  ,,Afectarea neurocognitiva la pacientul HIV pozitiv , 28 octombrie 

2014,Galati 

 - "Comorbidități în practica medicală" 10-11 noiembrie ,2015 Galati 

Universitatea Danubius 

                                                           

    -Congresul Societatii Nationale de Medicina de Familie –editia a 8-a –Unitate 

in interdisciplinaritate- 26-29 octombrie 

2016 – 

                                                           

 -  ,,Algoritmul terapeutic in tratamentul bolii Parkinson ,Opitimizarea  

tratamentului ,Optimizarea antiosteoporotic –calcul Frax pentru Romania,, 16 

noiembrie 2016 

- ,,Zilele dialogului social ,,3 – 5 noiembrie 2016 – Institul de PsihiatrieSocola 

                                                            

  - prezentare a 3 e- posterela  25th EuropeanCongress of Psychiatry - EPA 2017   

care a avutloc in Florence, Italy intre1-4 April 2017. 

                                                            

   -speker la 1st EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MENTAL 

HEALTH GALATI, ROMANIA, MAY 

11 – 14, 2017 

                                                            

   -speker la 2nd EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MENTAL 

HEALTH GALATI, ROMANIA, MAY 9 

– 14, 2018 

 

Calificare                                 medic psihiatru 

                                                 Doctor in medicina      

Membru al asociaţiilor profesionale: Asociaţia Română de Psihiatrie şi 

Psihoterapie 

Numele si tipul instituţiei 



de învăţământ                          U.M.F.’’Carol Davila’’Bucureşti                                                  

Nivelul formei de învăţământ    universitar; postuniversitar 

Aptitudini si competenţe 

personale    

Limba maternă                           română 

Limbi străine cunoscute             franceza: ascultare, , vorbit, satisfăcător:   

                                                                    citire – bine 

                                                    engleza  ascultare vorbit -satisfăcător:   

                                                                     citire-bine 

Cunostinte de utilizare  

calculator                                   bine 

Permis de conducere                  da  

 

 

 

 


