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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume BUBULAC LUCIA 

Adresă Calea 13 Septembrie nr.85, sector 5, Bucureşti, România

Telefon 0744422611 

  

E-mail luciabubulacmed@yahoo.com
lucia.bubulac@umfcd.ro 

  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii 14.01.1964 
  

Sex feminin
  

Domeniul ocupaţional 
 

Medicină 
 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada   28.09.2016 - prezent

Funcţia sau postul 
ocupat 

  Asistent Universitar 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

  Activitate didactică, susţinere de seminarii şi lucrări practice, cercetare ştiinţifică la Disciplina 
Psihologie Medicală şi Ştiinţele Comportamentului Uman 

Numele şi adresa 
angajatorului 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila”, B-dul Eroii Sanitari, nr. 8, sector 5, Bucureşti

  

Perioada  2016-2017 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 
 

 Politică Externă şi Diplomaţie
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Institutul Diplomatic Român
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Perioada 2016-2018 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Master  - Ingineria Sistemelor

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
Prelucrari complexe de semnal în Aplicaţii Multimedia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Automatică şi Calculatoare 

  

Perioada 2016-2018 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Master Psihologie 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Psihologie Clinică şi Consiliere Psihologică
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

 Universitatea ”Hyperion” Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei 

  

Perioada 2016-2018 
Calificarea / diploma 

obţinută 
 Master Ştiinţe Administrative

 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 Managementul Sectorului Public
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

 SNSPA - Facultatea de Administraţie Publică
 
 

Perioada 2017 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Curs Postuniversitar de perfecţionare în Oxigeno-Ozonoterapie

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

UMF ”Carol Davila” Bucureşti
 
 

Perioada 2009 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Medic Primar Medicină de Familie

 

Perioada 2002 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Medic Specialist Medicină de Familie

 
  

Perioada 1984-1990 
Calificarea / diploma 

obţinută 
Doctor-Medic 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Medicină Generală 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Institutul de Medicină şi Farmacie, Bucureşti
 

  

Perioada 1978-1982 
Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

 
Matematică-fizică 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul ”Radu Negru” - Făgăraş, jud. Braşov
 

  
  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

  

Limba maternă Română 
 

 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

1.engleză 
2.franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba  
B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent 

Limba  
B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

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

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Spirit de echipă 
Adaptabilitate şi flexibilitate socială, empatie, persuasiune, asertivitate 

 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am organizat evenimente ştiinţifice medicale-conferinţe, precum şi evenimente artistice de 
anvergură-spectacole, lansări de album, acţiuni caritabile. 
Am înfiinţat două firme cu domenii diferite de activitate-medical-SC.GLOORIA MED (2017)  şi 
producţie TV. -SC.BLUE EYES ENTERTAINMENT- (2011) 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
comunicare 

Reporter Radio România-emisiunea ”Student Club”-1984-1986
Prezentator TVR-prima emisiune dedicată studenţilor ”Gaudeamus”-1990-1991 

  Seminarii pentru studenţii la medicină-UMFCD-2016-prezent 
Am moderat şi prezidat conferinţe cu tematică medicală 
Am prezentat spectacole de anvergură, emisiuni de radio şi televiziune 
Realizator şi prezentator emisiune medicală ”Tainele sănătăţii şi frumuseţii”-B1-TV (2009-2010) 
şi ”Natura Medica”-B1 TV (2011-2012) 

 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Procesarea informaţiei-Utilizator independent
Creare de conţinut- Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word) – nivel intermediar 
Comunicare-utilizator experimentat 
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Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Compozitor, textier şi interpret-membru UCMR-ADA
Album muzical ”Lacrimi pe nisip”-1999-compozitor, textier, interpret 
Album muzical ”Aceştia suntem noi”- 2008 
Album muzical ”Doi trecatori”-2010-compozitor, textier, interpret 

  

Alte competenţe şi 
aptitudini 

Aptitudini de leadership, capacitate de a elabora şi implementa un proiect, abilitatea de a coordona 
echipe de lucru, capacitatea de initiativă, intuiţie, capacitate de a gestiona pozitiv situaţiile de criză, 
aptitudini de mediator în faţa soluţionării oricăror tipuri de diferenţe interumane.  
Aptitudini de training, de consiliere şi dezvoltare personală, de evaluare şi intervenţie organizaţională 

  

Permis(e) de 
conducere 

Categoria B 

  

Informaţii suplimentare Alte cursuri şi Conferinţe 
2003-Curs-”Planicare familială pentru furnizorii din asistenţa primară”-Min.Sănătăţii,Centrul de Perfecţionare 
Postuniversitară a Medicilor 
2003-Simpozion-”Soluţii terapeutice în patologia infecţioasă actuală”-Societatea Română de Pediatrie 
2003-Simpozion-”Macrolide vechi şi noi. Locul claritromicinei în infecţiile comunitare”-Institutul de Boli 
Infecţioase ”Matei Balş”- Bucureşti 
2004-Simpozion-”Infecţii respiratorii, probleme actuale şi soluţii terapeutice„-Societatea Română de Pediatrie 
2005-Simpozion-”Infecţiile de Tract Respirator-Diagnostic şi Tratament”-Institutul de Boli Infecţioase ”Matei 
Balş”-Bucureşti 
2005-Simpozion-”Inflamaţia cronică şi inflamaţia acută a tractului respirator-diferenţe fiziopatologice, abordări 
terapeutice specifice”-Societatea Română de Pneumologie 
2005-Simpozion ”Actualităţi în tratamentul diareei acute la copil”-IOMC ”Alfred Russescu”-Bucureşti 
2005-Curs de perfecţionare-”Tulburări funcţionale digestive”-UMF ”Carol Davila” 
2005-Curs de perfecţionare ”Importanţa standardelelor calitative în medicaţia generică”-Societatea Naţională 
de Medicină de Familie 
2005-Curs-”Implementarea strategiei naţionale DOTS-Institutul de Pneumologie”Marius Nasta”-Bucureşti 
2006-Simpozion-”Studiul Field şi controlul riscului cardiovascular în diabetul zaharat de tip 2”-Societatea şi 
Federaţia Română de Diabet 
2007-Simpozion-”Obiective terapeutice dincolo de controlul tensiunii arteriale”-Spitalul Clinic de Urgenţă ”Sf. 
Pantelimon”-Bucureşti 
2007-Conferinţa Naţională de Medicină de Familie-Bucureşti 
2007-Conferinţa Natională de Medicina Familiei-”Managementul bolilor cronice în practica medicului de familie” 
2007-Curs-”Diabetul zaharat sau epidemia secolului”-Institutul de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice 
”N.Paulescu”-Bucureşti 
2007-Curs Internaţional ”Noi tehnici în diagnosticul şi tratamentul minim invaziv al bolilor coloanei vertebrale”-
UMF ”Carol Davila” 
2007-Curs-”Noi competenţe pentru medicul de familie: sănătatea mintală”-Şcoala Naţională de Sănătate 
Publică şi Management Sanitar 
2007-Curs-”Electrocardiografia în unele afecţiuni cardiovasculare”-Societatea Română de Cardiologie 
2008-Conferinţa Naţională de Medicină de Familie-”Medicul de familie-Consilier pentru sănătate”-Bucureşti 
2008-Simpozion-”Reducerea riscului cardiovascular: Nifedipina cu eliberare controlată-record de eficienţă în 
clasa betablocanţilor de calciu”-Colegiul Medicilor din Bucureşti 
2009-Conferinţa Naţională de Medicină de Familie-”Medicina de Familie şi Sănătatea Populaţiei”-Bucureşti 
2011-Seminarul –”Allergology, Gastroenterology, Hormonal Disorders and Antiaging and wellness therapy”-
Bucureşti 
2013-Simpozion-”Cine eşti tu Domnule DSM 5”-Colegiul Medicilor din România 
2013-Curs de perfecţionare-Program de Sceening pentru cancerul de sân, cancerul de col uterin şi cancerul de 
colon-Proiect POSDRU-”Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”-Bucureşti 
2014-Conferinţa anuală CCMB-Bucureşti 
2014-Congresul ”Durerea orofacială”-Asociaţia Română pentru Studiul Durerii-Bucureşti 
2014-Conferinţa ”Implicaţiile sistemului imunitar în patologia umană”-Colegiul Medicilor Ilfov 
2014-Conferinţa Psihiatru.ro ”Breaking news:Psihiatria ”-Bucureşti 
2016-Congresul UMF ”Carol Davila”-ed, a IV-a 
2017-Simpozion ”Actualităţi în managementul afecţiunilor urinare”-Colegiul Medicilor Ilfov 
2018-Congresul UMF ”Carol Davila”editia a VI-a-Bucureşti 
2019-Congresul UMF ”Carol Davila”-editia a VII-a-Bucureşti

  

 


