
 

 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAŢII PERSONALE 

Prenume Nume Dorin IONESCU 

   

 

Experiență profesională 

 

Perioada 2017- in continuare 

Angajator Spitalul Universitar de Urgență București 

  Splaiul Independentei 169, Sector 5, Bucuresti 

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Director medical,  

 medic primar medicină internă, nefrologie 

Principalele activități și  Coordonarea activitatilor medicale la nivelul spitalului 

responsabilități Organizarea activitatilor medicale, asigurarea 

 comunicari si relatiilor interdepartamentale si 

 functionale ale sectiilor Integrarea activitatilor 

  medicale cu cele didactice universitare si de cercetare 

  Dezvoltarea de activitati medicale noi, introducerea 

 tehnologiilor medicale noi 



  Monitorizarea performantelor medicale si a indicatorilor 

 de  calitate a serviciilor medicale 

  Definirea de protocoale de ingrijire si implementarea lor 

  Urmarirea satisfactiei pacientilor referitor la serviciile 

 medicale 

  Dezvoltarea profesionala a personalului angajat 

  Pregatirea documentelor de contractare cu CASMB si 

 urmarirea derularii contractelor prin prisma serviciilor 

 realizate 

 Colaborarea cu autoritatile medicale, profesionale si 

 asociatiile medicilor si a altor profesionisti din domeniu 

 

 

Perioada 2012-2017 

Angajator Cemtrul Medical "Policlinico di Monza"  București 

  Tony Bulandra 27, București 

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Director medical,  

 medic primar medicină internă, nefrologie 

Principalele activități și  Coordonarea activitatilor medicale la nivelul spitalului 

responsabilități Organizarea activitatilor medicale, asigurarea 

 comunicari si relatiilor interdepartamentale si 

 functionale ale sectiilor Integrarea activitatilor 

  medicale cu cele didactice universitare si de cercetare 

  Dezvoltarea de activitati medicale noi, introducerea 

 tehnologiilor medicale noi 

  Monitorizarea performantelor medicale si a indicatorilor 

 de  calitate a serviciilor medicale 

  Definirea de protocoale de ingrijire si implementarea lor 

  Urmarirea satisfactiei pacientilor referitor la serviciile 

 medicale 

  Dezvoltarea profesionala a personalului angajat 



  Pregatirea documentelor de contractare cu CASMB si 

 urmarirea derularii contractelor prin prisma serviciilor 

 realizate 

 Colaborarea cu autoritatile medicale, profesionale si 

 asociatiile medicilor si a altor profesionisti din domeniu 

 

Perioada 2010-2012 

Angajator Casa Națională de Sănătate  

  Calea Călărașilor248, București 

Tipul Activității  Domeniul Sanitar – asigurări sociale de sănătate 

Funcția / postul ocupat Sef serviciu PNS, Director general,  

Principalele activități și  Asigurarea conducerii operative a Casei Naţionale 

responsabilități de Asigurări de Sănătate 

  Reprezintă instituţia în relaţiile interinstituţionale 

  Elaborează şi aplică strategii specifice în măsură să 

 asigure desfăşurarea în condiţii performante a 

 activităţii curente şi de perspectivă a CNAS în 

 concordanţă cu strategia acesteia; 

   Stabileşte şi să urmăreşte realizarea atribuţiilor de 

 serviciu, pe compartimente, ale personalului angajat, 

 conform regulamentului de organizare şi funcţionare al 

 CNAS, precum şi obligaţiile profesionale individuale de 

 muncă ale personalului de specialitate din subordine; 

 Acţionează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului 

 anual de venituri şi cheltuieli al CNAS, iniţiind programe 

 şi măsuri eficace pentru o bună gestiune a bugetului 

 CNAS, în condiţiile reglementărilor legale în vigoare; 

 

Perioada 2008-2009 

Angajator Spitalul Universitar de Urgență București 

  Compartiment clinic Nefrologie și Dializă, 

  Splaiul Independeței 169, București  

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Coordonator Centru hemodializă / PNS Dializă  



 medic primar medicină internă, nefrologie 

Principalele activități și  Medic primar în specialitatea nefrologie 

responsabilități Conducerea operativa a compartimentului de dializa 

  Organizarea activitatilor medicale si administrative  

  Asigurarea comunicari si relatiilor interdepartamentale 

 in cadrul spitalului 

  Integrarea activitatilor medicale cu cele didactice 

 universitare si stiintifice de cercetare 

   

Perioada 2006-2007 

Angajator Spitalul Universitar de Urgență București 

  Compartiment clinic Nefrologie și Dializă, 

  Splaiul Independeței 169, București  

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Coordonator Compartiment de Nefrologie, Centru 

 hemodializă și PNS Dializă  

 medic primar medicină internă, nefrologie 

Principalele activități și  Medic primar în specialitatea nefrologie 

responsabilități Conducerea operativa a compartimentului de dializa 

  Organizarea activitatilor medicale si administrative  

  Asigurarea comunicari si relatiilor interdepartamentale 

 in cadrul spitalului 

  Integrarea activitatilor medicale cu cele didactice 

 universitare si stiintifice de cercetare 

 

Perioada 2004 - 2006 

Angajator Spitalul Universitar de Urgență București 

  Splaiul Independentei 169, Sector 5, Bucuresti 

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Director medical,  

 medic primar medicină internă, specialist nefrologie 

Principalele activități și  Coordonarea activitatilor medicale la nivelul spitalului 



responsabilități Organizarea activitatilor medicale, asigurarea 

 comunicari si relatiilor interdepartamentale si 

 functionale ale sectiilor Integrarea activitatilor 

  medicale cu cele didactice universitare si de cercetare 

  Dezvoltarea de activitati medicale noi, introducerea 

 tehnologiilor medicale noi 

  Monitorizarea performantelor medicale si a indicatorilor 

 de  calitate a serviciilor medicale 

  Definirea de protocoale de ingrijire si implementarea lor 

  Urmarirea satisfactiei pacientilor referitor la serviciile 

 medicale 

  Dezvoltarea profesionala a personalului angajat 

  Pregatirea documentelor de contractare cu CASMB si 

 urmarirea derularii contractelor prin prisma serviciilor 

 realizate 

 Colaborarea cu autoritatile medicale, profesionale si 

 asociatiile medicilor si a altor profesionisti din domeniu 

 

 

Perioada 1995 - 2006 

Angajator Spitalul Universitar de Urgență București 

  Splaiul Independentei 169, Sector 5, Bucuresti 

Tipul Activității  Domeniul Sanitar - ingrijiri medicale spitalicesti 

Funcția / postul ocupat Medic specialist/primar medicină internă și Nefrologie, 

 Coordonator departament de calitate şi evaluare 

 medicală,  

  Coordonator al biroului de implementare şi evaluare DRG 

  Coordonator serviciu de statistică medicală 

 

Principalele activități și   

responsabilități Monitorizarea calitatii serviciilor medicale prin 

 instrumente dedicate 

  Realizarea de informari periodice, planuri de dezvoltare 

 si solutii punctuale 



  Realizarea de studii periodice privind indicatorii de 

 eficienta, eficacitate si performanta a serviciilor 

 medicale, transmiterea lor catre sectii si monitorizarea 

 implementarii masurilor 

  Raportarea serviciilor catre autoritatile competente 

  Urmarirea realizarii indicatorilor de performanta a 

 managementului 

  Sprijin si control in informatizarea spitalului 

  Participarea la proiecte nationale si internationale in 

 domeniul specific managementului spitalicesc 

  Introducerea sistemului de evaluare a cazurilor 

 externate in sistem DRG (HCFA 18, AR DRG v3.0) 

  Controlul si perfectionarea codificarii bolilor si 

 procedurilor in CIM 10 

  Implementarea unui sistem informatic complex care sa 

 permita monitorizarea circuitului pacientului, raportarea 

 serviciilor medicale efectuate si calculul costurilor 

 individuale 

   Coordonator serviciu de statistică medicală  

  Monitorizarea serviciilor medicale realizate 

  Raportarea serviciilor realizate catre autoritati 

  Realizarea de rapoarte si analize de uz intern privind volumul 

 si tipul serviciilor realizate 

  Documentarea planurilor de dezvoltare a spitalului 

  Fundamentarea serviciilor ce urmeaza a fi contractate,  

 urmarirea realizarii acestora si raportarea lor catre CASMB 

 sau alti asiguratori   

 

Activitate didactică 

 

Perioada 1991 – în continuare 

Angajator UMF Carol Davila București,  

  Facultatea de Medicină 

  Departamentul de Semiologie Medicală 



  Disciplina Semiologie Medicală, Spitalul Universitar de 

 Urgență București – etaj XIII 

  Splaiul Independentei 169, Sector 5, Bucuresti 

Tipul Activității  Domeniul Învățământ universitar de licență 

Funcția / postul ocupat 1991 – 1994 Preparator universitar 

  1994 - 2004 Asistent universitar 

  2004 – 2008 Sef lucrari 

  2008 in continuare – Conferențiar universitar  

Principalele activități și   

responsabilități Pregătire studenți, rezidenți și cursuri postuniversitare 

 

 

Formare profesională și științifică 

 

Perioada 1994-2006 

Instituiția de învățământ sau  Universitatea de Medicină și Farmacie  

organizația profesională prin care  Carol Davila București  

s-a realizat formarea profesională Facultatea de medicină 

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Doctor în științe medicale 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

Perioada 2004-2005 

Instituiția de învățământ sau  Universitatea de Medicină și Farmacie  

organizația profesională prin care  Carol Davila București  

s-a realizat formarea profesională Facultatea de medicină 

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Master în sănătate 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

Perioada 2008 

Instituiția de învățământ sau  Ministerul Sănătății  



organizația profesională prin care    

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Medic primar nefrologie 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

Perioada 1996-2000 

Instituiția de învățământ sau  Ministerul Sănătății  

organizația profesională prin care    

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Medic specialist nefrologie 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

Perioada 2006 

Instituiția de învățământ sau  Ministerul Sănătății  

organizația profesională prin care    

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Competență dializă 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

 

Perioada 2004 

Instituiția de învățământ sau  Ministerul Sănătății  

organizația profesională prin care    

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Medic primar medicină internă 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 



 

Perioada 1991-1994 

Instituiția de învățământ sau  Ministerul Sănătății  

organizația profesională prin care    

s-a realizat formarea profesională  

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Medic specialist medicină internă 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

 

Perioada 1984-1990 

Instituiția de învățământ sau  Universitatea de Medicină și Farmacie  

organizația profesională prin care  Carol Davila București  

s-a realizat formarea profesională Facultatea de medicină 

Domeniul studiat Medicină 

Tipul calificării / diploma Medic 

Nivelul de clasificare al  Național 

formei de instruire 

 

 

Aptitudini şi competenţe personale  

  Activitate in laboratorul clinic si de microbiologie 

Dobândite în cursul vieţii şi carierei  Activitate in laboratorul clinic si de microbiologie 

dar care nu sunt recunoscute  Utilizarea aparaturii medicale de dializa 

printr-un certificat sau diplomă Organizarea de sisteme de calculatoare 

  Implementarea de solutii informatice in medicina 

  Evaluarea tehnologiilor medicale  

  Organizare sanitara si dezvoltarea de servicii noi 

  Evaluarea tehnologiilor medicale 

 

Aptitudini și competențe sociale  

  Membru Societatea Națională de Cruce Roşie, Filiala 

 Sector 5 Bucureşti 



 Director Şcoala de Cruce Roşie,  Filiala Sector 5 – 

 Bucureşti, 2004-2007 

  Preşedinte Filială de Cruce Roşie,  Sector 5 – Bucureşti 

  2006 – 2014 

  Vicepreşedinte Filială de Cruce Roşie,  Sector 5 – 

 Bucureşti din 2015 – in continuare 

  Vicepreşedinte Societate Națională de Cruce Roşie,  

 din 2019 – in continuare  

 

Limba maternă română 

 

Limbi străine  engleza,  germana,  rusa,   

  citit  f.bine bine bine  

  scris  f.bine satisf. satisf.  

  vorbit  f.bine satisf. satisf.  

 

Aptitudini și competențe tehnice  

  Windows şi suita de programe Microsoft office  

  Utilizare şi dezvoltare baze de date 

  Evaluare statistică 

  Codificare ICD 10 OMS (ICD 10 AM, ICD 10-RO)  

 Grupare DRG (AR DRG, HCFA)  

  Calculul costurilor  serviciilor sanitare 

  Evaluarea tehnologiilor medicale 

 

Permis de conducere Categoria B – 1984,  

  Categoria A - 2009  

 

 

 

 

Dr. Dorin IONESCU 


