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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ANAMARIA CIUBARA 

Adresă Număr imobil, Str. Sfantul Atanasie nr. 13, Iaşi, România 

Telefon 0743/250.707   

Fax 0232/217.666 

E-mail anamburlea@yahoo.com 

Naţionalitate Română 

Data naşterii 03.02.1979 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor universitar habilitat 

  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2006-2008 

Funcţia sau postul ocupat Doctorand cu bursă la catedra de psihiatrie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Studii şi cercetare ştiinţifică în domeniu 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Psihiatrie 

  

Perioada 2012-2014 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice şi cercetare ştiinţifică în domeniu 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Disciplina Recuperare Psihomotorie si Logopedica Facultatea de Medicina 
Dentara 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Recuperare Psihomotorie si Logopedica 
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Perioada Aprilie 2014 – septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice şi cercetare ştiinţifică în domeniu 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Disciplina Recuperare Psihomotorie si Logopedica Facultatea de Medicina 
Dentara 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Recuperare Psihomotorie si Logopedica 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Recuperare Psihomotorie si Logopedica Facultatea de Medicina Dentara 

  

Perioada Aprilie 2014 – septembrie 2016 

Funcţia sau postul ocupat Sef Lucrari 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice şi cercetare ştiinţifică în domeniu 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Disciplina Psihiatrie 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Psihiatrie 

  

Perioada Septembrie 2016 -prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Didactice şi cercetare ştiinţifică în domeniu 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, Facultatea de Medicina si Farmacie 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Disciplina Psihiatrei 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Recuperare Psihomotorie si Logopedica 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Psihiatrie 

  

Perioada 2014- 2015 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect Studiul profilului  moral  și  profesional  al  expertului  din  
comisiile  de expertiză  medico-legală psihiatrică din Romania 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UMF  Iaşi – finantare publica prin competitie, valoare 22.500 RON 



3 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare stiintifica  

  

Perioada 2014- 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert – proiect ID 142809 / "Calificare, Recalificare si Angajare Asistata 
pe Piata Muncii a Persoanelor cu Dizabilitati” 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consilierea persoanelor cu dizabilitati in vederea urmarii unor cursuri de 
calificare si gasirea unui loc de munca 

Numele şi adresa 
angajatorului 

ASSRO, finantare publica prin competitie, valoare 9.385.891 RON 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Sanatate  

Perioada 2015 

Funcţia sau postul ocupat Expert – proiect ID 139881 / "Consiliere profesională pentru studenții în 
medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și 
dentare” 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consiliere profesională pentru studenții în medicină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UMF Iasi, finantare publica prin competitie, valoare 3.700.000 EUR 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Sanatate  

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Psihiatrie-psihologie (sanatate mintala) 

  

Perioada 2011-2014 

Funcţia sau postul ocupat Manager de proiect POSDRU/110/5.2/G/88108 având titlul „Formarea 
profesională a persoanelor ocupate în agricultura de subzistență din 
mediul rural din județele Iași și Bacău pentru a accede la statutul de 
persoane active”,  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociatia „Helicomed”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Formare profesionala, finantare publica prin competitie, valoare 
2.124.276 RON 

  

Perioada 2011-2013 

Funcţia sau postul ocupat Manager proiect POSDRU/110/5.2/G/88371 având titlul „Dezvoltarea 
abilităţilor profesionale pentru integrarea pe piaţa muncii a 
persoanelor inactive şi persoanelor ocupate în agricultura de 
subzistenţă din judeţul Neamţ” 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Asociatia „Helicomed”  Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 

Formare profesionala, finantare publica prin competitie, valoare 
2.081.790 RON 

Perioada Ianuarie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect Evaluarea clinică a beneficiilor suplimentelor 
alimentare pe bază de plante medicinale în buna funcționare a ficatului  
la pacienții pediatrici cu hepatopatii 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia Romana Filiala  Iaşi, finantare privata, valoare 18.000 RON 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare 

  

Perioada aprilie 2011 - octombrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat Responsabil proiect MIS ETC CODE: 947 Iniţiative de cooperare 
transfrontalieră privind sănătatea mintală a adolescenţilor din zona de 
graniţă România - Republica Moldova (SMADO) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Academia Romana Filiala  Iaşi, finantare publica, valoare 100.000 EUR 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare, Sanatate mintala 

  

Perioada Decembrie 2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Expert stiintific proiect TOLERABILITATEA AGOMELATINEI ÎN 

DEPRESIE: UN STUDIU OBSERVAȚIONAL, NON-

INTERVENȚIONAL, ASUPRA EFICACITĂȚII ȘI EFECTELOR 

SECUNDARE ALE AGOMELATINEI. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Mental Health Association of South Eastern Europe, finantare privata, 
valoare 30.000 EUR 
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Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare, Sanatate mintala 

  

Perioada 2017 

Funcţia sau postul ocupat Director proiect Proiectarea unui echipament pentru dezvoltarea etapei 
de invatare a scris-cititului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Implementarea activitatilor proiectului 
Managementul proiectului 
Verificarea modului de implementare a activitatilor proiectului 
Stabilirea indeplinirii obiectivelor proiectului 
Stabilirea indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea Tehnica Gh. Asachi  Iaşi, finantare PN-III-CERC-CO-CI-
2017 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare 

  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Introduction to the Clinical Drug Development Process: ICH Good 
Clinical Practice for Clinical Trial Sites 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Quintiles Global Talent, Development & Engagement (Via Internet) 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul de absolvire este recunoscut, conform legislaţiei în vigoare,  şi la 
nivel internaţional 

  

  

Perioada 2006-2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihiatria 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii doctorale 
Doctoratul este recunoscut la nivel internaţional 

  

Perioada 1.02.2008-01.02.2013 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist psihiatrie 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Psihiatria 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Spitalul Clinic Universitar de Psihiatrie „Socola” Iaşi (rezidenţiatul cuprinde 
toate categoriile de vîrstă şi afecţiuni) 

  

Perioada 2010-2012 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de MASTER 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Printre obiectele de studiu se pot enumera:  logopedia, psihiatrie, 
metodologia cercetării, management sanitar, asistenţa psihiatrică a bolnavilor 
cu deficienţă de vorbire 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii postuniversitare , recunoscute la nivel internaţional 

  

Perioada 1999-2006 (un an a fost suspendat întrucît am dat examenul de licenţă la 
Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „P. Andrei” Iaşi  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de LICENŢĂ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Medicină generală – curs zi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”  Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii superioare 
Diploma de LICENŢĂ este recunoscută, conform legislaţiei europene în 
vigoare, la nivel internaţional 

  

Perioada 1998-2002 – curs FF 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de LICENŢĂ 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Drept 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „P. Andrei” Iaşi, Facultatea de Drept 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii superioare 

  

Perioada 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pt. calificarea/ocupaţia  Expert accesare si 
implementare fonduri structurale 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe dobândite: accesare si implementare fonduri structurale si alte 
tipuri de proiecte 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Scoala de Studii Comerciale Bacau 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul de absolvire este recunoscut, conform legislaţiei în vigoare,  şi la 
nivel internaţional 

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pt. calificarea/ocupaţia  formator 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Competenţe dobândite: Pregătirea formării; realizarea activităților de 
formare; aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; proiectarea 
programelor de formare; organizarea programelor și a stagiilor de formare; 
evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a stagiilor de 
formare. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C. „INFO EDUCAŢIA” SRL , recunoscut de M.Ed.C.I. şi Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecției Sociale 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul de absolvire este recunoscut, conform legislaţiei în vigoare,  şi la 
nivel internaţional 

  

Perioada 2010 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire pt. calificarea/ocupaţia  manager de proiect 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

Competenţe dobândite: Tipologia proiectelor, specificarea cerinţelor, 
estimarea resurselor, realizarea programelor, asigurarea resurselor, 
managementul contractelor, identificarea şi controlul riscurilor, 
managementul echipei de proiect, managementul implementării 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

S.C.”INFO EDUCAŢIA” SRL, recunoscut de M.Ed. C.I.  şi Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Certificatul de absolvire este recunoscut, conform legislaţiei în vigoare,  şi la 
nivel internaţional 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent 

Limba franceză  B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent B1 independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Bun organizator, comunicare interdisciplinară bazată pe feed-back 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Organizarea întâlnirilor de cabinet, a cursurilor teoretice şi practice de profil 
o Managementul Cercetarii Avansate in cadrul proiectului Standarde 
europene pentru programe postdoctorale competitive de formare in domeniul 
managementului cercetarii avansate si expertizei psihiatrice medicolegale  
o Atestat in Managementul Serviciilor de Sanatate  
o Cursuri de Manager de Proiect  
o Curs Management skills in mental health serivices in proiectul Support 
for the Completion of the Integrated Mental Health Service System, January – 
September 2010  
o Curs de Management pentru servicii integrate de sanatate mintala, 
Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in 
Domeniul Sanitar Bucuresti, 22 februarie-9 septembrie 2010 

Perioada 20.09.2010 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Medicilor din România 

 Certificat de membru – CMI 1.047 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- utilizare telefon, fax, xerox, PC, scanner, retroproiector, cameră video 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Operare computer: Windows, Word, Total Commander, Excell, Power 
Point, Internet 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Muzica, literatura 

  

Alte competenţe şi aptitudini Comunicarea în echipele multidisciplinare, creativitate, studiu îndelungat 
autodidact  

  

Permis(e) de conducere B 

Informaţii suplimentare Membru in Comitetul stiintific al revistei Buletin de Psihiatrie Integrativa 
 
Editor American Journal of Psychiatry and Neuroscience 
 
Redactor la revista Buletn de Psihiatrie Integrativa 
 

Anexe 
 

Lucrari 

Diplome de studiu, adeverinţe edificatoare, certificate, atestate 
 
4 carti publicate 
4 capitole de carte publicate 
17 articole indexate Web of Science autor principal 
7 articole indexate Web of Science coautor 
48 articole indexate BDI 
81 de lucrari publicate si prezentate la conferinte nationale si internationale 

 
 
 
                                10 iulie 2018            Semnătura, 


