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Informaţii personale  

Nume / Prenume PANTEA STOIAN ANCA MIHAELA 

Adresă(e) Eroii Sanitari nr 8 , 050474, Bucureşti, Romania 

Ion Movila nr.5-7, Bucureşti, Romania 

Telefon(oane) -   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) ancastoian@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

  

  

  

  

Domeniul ocupaţional  

  orcid.org/0000-0003-0555-526X 

Experienţa profesională  

  

  

https://orcid.org/0000-0003-0555-526X
https://orcid.org/0000-0003-0555-526X


Funcţia sau postul ocupat/ 

Perioada 
a) Conf.univ. Disciplina de Diabet, nutriţie şi boli metabolice, Facultatea 

de Medicină Generală”UMF Carol Davila”, Institutul Naţional de 

Diabet, Nutriţie şi boli metabolice „N.C.Paulescu”  Bucureşti -

România (martie 2019-prezent) 

b) Şl.univ. Disciplina de Diabet, nutriţie şi boli metabolice, Facultatea de 

Medicină Generală”UMF Carol Davila”, Institutul Naţional de Diabet, 

Nutriţie şi boli metabolice „N.C.Paulescu”  Bucureşti -România 

(martie 2018-prezent) 
c) Conf.Univ. , şef  Disciplină Igienă,Facultatea de Medicină 

Dentară,”UMF Carol Davila” Bucureşti -România (martie 2019-

prezent) 
d) Coordonator grup experti Diabet responsabili cu elaborarea 

punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în 

dezbatere la nivel comunitar şi asigurarea reprezentării la 

reuniunile structurilor de lucru ale instituţiilor Uniunii Europene, 
Bucureşti, Ordin nr. 383, 31 mai 2018 

e) Vicepreşedinte  Comisie Naţională de Diabet, Nutriţie şi Boli 

Metabolice,Ministerul Sănăţătii , România.(2017-prezent)  

f) Membru Comisie Naţională de Diabet, Nutriţie şi Boli 

Metabolice,Ministerul Sănăţătii , România (iulie 2015-2017) 

g) Medic competenţă în ecografie generală, certificat C 

nr.045054/2019 Ministerul Sănăţătii , România (2017-2018) 
h) As. univ. Catedra De Igienă Şi Ecologie Medicală, ,”UMF Carol 

Davila”, Bucureşti -România (2014-martie2018) 

i) Prep.univ. Catedra De Igienă Şi Ecologie Medicală, ,”UMF Carol 

Davila”, Bucureşti -România  (2005-2014) 

j) Medic rezident nefrologie,Institutul Fundeni, Bucureşti(2016-prezent)  

k) Masterand sanatate publica, Teza de absolvire:„Plan de 

management “îmbunătăţirea structurii şi organizării institutului 

naţional N.CPaulescu”2015-2017. 

l) Medic primar igienă, UMF „Carol Davila” Bucureşti -România 

(2014-prezent) 

m) Medic specialist diabet nutriţie şi boli metabolice, UMF „Carol 

Davila”, Bucureşti, -România(2014-prezent)  

n) Doctor în ştiinţe medicale din 2014, teza cu titlul: „Optimizarea 

diagnosticului și tratamentului pancreatitelor cronice”, 

Bucureşti, -România 

o) Medic specialist igienă, UMF „Carol Davila”, Bucureşti –

România(2009-2014) 

p) Medic rezident igienă, UMF „Carol Davila”, Bucureşti –

România(2005-2009) 

q) Medic atestat în estetică  minim invazivă,CMB, Bucureşti –

România(2007-prezent) 

r) Expert superior departament Politici în Domeniul 

Medicamentului, Ministerul Sănăţătii , România (2009-2012) 

s) Medic stagiar chirurgie digestivă superioară,SUUB, Bucureşti-

România(2004-2005) 

t) Masterand Institutul Diplomatic, Teza de absolvire:”OSCE în 

sistemul de securitate Europeană-Trecut şi actualitate”,Diploma 

de studii academice postuniversitare, Ministerul Afacerilor 

Externe,Academia Diplomatică, Bucureşti –România(2004-2005)  

u) Consilier Ministru Sănăţătii , Ministerul Sănăţătii , România 

(2003-2005) 

v) Masterand în „Morfologia normală şi patologică a structurilor 

anatomice”,  Teza de absolvire:”Modificări histologice ale 

parenchimului pancreatic în diabetul indus alloxanic”, 

Universitatea „Ovidius”, Constanţa (2002-2003) 

w) Student Facultatea de Medicină generală, Universitatea 

„Ovidius”, Constanţa (2001-2004) 

x) Student Facultatea de Fiziokinetoterapie a UMF „Carol Davila”, 

Bucureşti(1996-2001) 

 



Activităţi şi responsabilităţi 

principale funcţie didactică 

-susţinere lucrări practice  şi cursuri specifice disciplinelor diabet, nutriţie şi boli 

metabolice  anul V Medicină Generală precum şi igienă anul IV Medicină 

Dentară 

-activitate predare curs medici rezidenţi în specialitatea Diabet, Nutritie şi 

Boli Metabolice, medici rezidenţi în alte specialităţi în cursul stagiului de 

diabet, nutritie şi boli metabolice.  

-organizarea de cercuri de îndrumare lucrări de diploma, teme de studiu în 

 domeniul diabetului şi igienei 

-îndrumare lucrări licenţă Facultatea de Medicină Generală şi Facultatea de 

Medicina Dentară-10 lucrări 

-membru în comisiile de finalizarea de studii-licenţă, coordonare  lucrări de 

licenţă 

-membru în comisiile de admitere UMF Carol Davila 

-membru în comisii de examen specialitate, primariat, cadre universitare, 

examene post specialist 

 

  

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale funcţie publică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipul activităţii sau sectorul 

de activitate 

 

Medicină 

 

 

-elaborare de strategii de sănătate în domeniul diabetului 

-elaborare şi implementare de politici în domeniul diabetului 

-elaborare de protocoale medicale în domeniul diabet 

-elaborare curricule în specialitate 

-elaborare ghiduri medicale în specialitate 
 

Sănătate 

Învăţământ 

 

 

 

 



Educaţie şi formare 1. Şcoala generală: Şcoala Generală „C.A.Rosetti”, Bucureşti, 

(1985-1989) 

2. Liceul teoretic „C.A.Rosetti”, secţia fizică-chimie,Bucureşti, 

(1989-1993), Diplomă bacalaureat nr.246/1993. 

3. Facultatea de Fiziokinetoterapie a UMF „Carol Davila”, 

Bucureşti(1996-2001), diploma de licenţă a Facultăţii de 

Medicină-Specializarea Fiziokinetoterapie nr.797/2002  

4. Facultatea de Medicină generală, Universitatea „Ovidius”, 

Constanţa (2001-2004), diploma de doctor medic nr.119/2005 

5. Masterat ştiinte morfologice,  Diploma de masterat nr.152/2004, 

Universitatea „Ovidius”, Constanţa 

6. Medic stagiar chirurgie digestivă superioară,SUUB, Bucureşti-

România(2004-2005) 

7. Masterat Institutul Diplomatic Român,Certificat absolvire  

nr.207/2005  

8. Medic rezident igienă, UMF „Carol Davila”, Bucureşti –

România(2009-2014), certificat medic specialist nr.1590/2009  

9. Medic primar igienă UMF „Carol Davila”, Bucureşti –

România(2014-prezent), certificat de medic primar nr.1124/2014 

10. Medic specialist diabet nutriţie şi boli metabolice, UMF „Carol 

Davila”, Bucureşti, -România(2014-prezent), certificat prin Odin 

MS nr.1133/2014 

11. Studii Doctorat Universitatea „Ovidius” Constanţa, UMF „Carol 

Davila” Bucureşti, (2004-20014), diploma de doctor în medicină 

nr.570/2015.  

12. Master sănătate publică,certificat de absolvirea a 

Managementului serviciilor de sănătate, nr.A/000822/2015 

13. Competenţă în ecografie generală, certificat nr.233/2018 

 

 

            

  Cursuri de pregatire   

de scurtă 

durată 

1. Aplicarea sistemului de control in puncte critice HACCP in unitatile cu 

profil alimentar, UMF CAROL DAVILA, Bucuresti, 2006 

2. Curs Endocrinopediatrie, Societatea Romana de Endocrinologie, 

Bucharest, 2011 

3. EASD POSTGRADUATE COURSE,Current concepts in the treatment 

of diabetes and its complications, Berlgrade, Serbia, 2011 

4. EU-CDA 2013-Management of Diabetes in Patients with Cardiovascular 

Disease, UMF CAROL DAVILA, SOCIETATEA ROMANA DE 

CARDIOLOGIE, Bucharest, 2013 

5. Program de dezvoltare personala pentru medici, IPODD,  2015 

6.       Curs SCII and SAP Therapy, Initiate Phase Training, Bucuresti,  2018 

 



 

Nivelul în clasificarea 

naţională sau internaţională 

 

Studii superioare (studii universitare), postuniversitare 

  

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 
 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Limba engleză 

 

 
 B1 

B

1 
B1 

B

1 
B1  B1  B1 

  

 

Atestat nr  
1927/12.12.2

017/UMF 
CAROL 
DAVILA 

        

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  A1  A1  A1  A1 A1 

  

Competenţe şi abilităţi sociale -foarte bune abilităţi de comunicare, obţinute în urma absolvirii masterului 

de diplomaţie 

-excelente capacităţi de interacţiune cu studenţii, medicii rezidenţi 

-bune capacităţi de mediere şi negociere 

 

  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 

 utilizare a calculatorului 

-leadership-coordonare de echipe mai mari în cadrul mai multor proiecte 

-bună capacitate organizatorică, fiind membru în comitete de organizare 

congrese, evenimente 

-foarte bune capacităţi de implementare şi negociere/mediere strategii şi 

politici de sănătate 

-bună capacitate de lucru în echipă , cu studenţii şi cadrele universitare 

 

- Utilizator independent   

  

Alte competenţe şi aptitudini --Bun mentor -ca asistent universitar şi lector, fiind responsabilă cu 

instruirea şi formarea studenţilor 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


 

 

           Permis(e) de conducere Categoria permisului de conducere : B 

 

 

Anexe Anexa 1:  Lista completa a cursurilor absolvite 

Anexa 2 : Lista cărţilor şi capitolelor de carte elaborate 

Anexa 3:  Lista premiilor obţinute 

Anexa 4 : Lista aflierilor 

Anexa 5:  Lista comitetelor organizatorice 

Anexa 6:  Lista Societăţilor profesionale  

Anexa 7:  Lista jurnalelor/revistelor –recenzor 

Anexa 8:  Lista jurnalelor/revistelor – membru în comitete editoriale 

Anexa 9:  Lista articolelor publicate 

Anexa 10: Lista studiilor, granturilor si proiectelor 

  

 

DATA : 29.07.2019 

Semnătura :  Anca Mihaela           

Pantea Stoian 

 


