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INFORMAŢII PERSONALE Raluca Teodora TATAR 

 

 
LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ   

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 Șef de lucrări, poziția 3,  Disciplina chirurgie plastică şi reconstructivă 
Spitalul clinic de urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu”, Departamentul clinic 11 

UMF Carol Davila București 

Tipul sau sectorul de activitate    Învăţământ superior 

Oct. 2017 - prezent Asistent universitar chirurgie plastică, perioadă nedeterminată 
UMF Carol Davila Bucureşti – Disciplina chirurgie plastică şi reconstructivă-SCUC Gr. Alexandrescu 
Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ superior 
 

Ian 2017 - prezent  Medic specialist Chirurgie plastică 
Clinica de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi arsuri, SCUC Gr. Alexandrescu, Bucureşti 

Activitate în linia de gardă, integrare clinică din martie 2018 
Tipul sau sectorul de activitate   Servicii de sănătate 
 

Feb 2013 – oct. 2014  Asistent universitar chirurgie plastică, perioadă determinată 
UMF Carol Davila Bucureşti – Disciplina chirurgie plastică şi reconstructivă-SCUC Gr. Alexandrescu 
Tipul sau sectorul de activitate  Învăţământ superior 
 

Dec. 2011 – Mar. 2013 Medic specialist Igienă 
SPCIN, Spitalul clinic de urgență pentru copii „Grigore Alexandrescu” 
Tipul sau sectorul de activitate Servicii de sănătate 
 

Iun 2009-oct 2015 Medic rezident Chirurgie plastică (specialist din oct. 2015) 
Clinica de chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă şi arsuri, SCUC Gr. Alexandrescu, Bucureşti 
Tipul sau sectorul de activitate   Servicii de sănătate 
 

Feb 2005-ian 2009 
 

Medic rezident Igienă (specialist din martie 2009) 
Institutul de Sănătate Publică Bucureşti/ Spitalul clinic de Urgenţă Sf. Ioan Bucureşti 

Tipul sau sectorul de activitate  Servicii de sănătate 
Mai 2004 – Aprilie 2005 Consultant-formator  

Asociaţia Română Anti-SIDA – ARAS Bucureşti 

Proiectul “E timpul să ne implicăm!” – Proiect de prevenire a infecţiei cu HIV, a altor infecţii cu transmitere sexuală şi 
a consumului de droguri, finanţat de Fondul Global pentru combaterea HIV/SIDA, TBC şi malariei al Ministerului 
sănătăţii.  Elaborarea şi susţinerea unor cursuri referitoare la Bolile cu transmitere sexuală şi modalitatea de 
prevenire a acestora 
Tipul sau sectorul de activitate    Educaţie pentru sănătate  
 
 
 

Ian-dec 2004 Medic stagiar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

 

 

 

Spitalul clinic de boli infecţioase şi tropicale „Victor Babeş” Bucureşti 
Tipul sau sectorul de activitate   Servicii de sănătate 
 

2007-2014  Doctor în medicină/ Doctorat cu frecvenţă 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

▪ Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă, Teza cu titlul „Strategii moderne în tratamentul 
chirurgical al hemangioamelor de părţi moi la copil” 
 

2007-2009 Diploma de master 
Academia de Studii Economice Bucureşti 

▪ Managementul serviciilor de sănătate 
 

2003-2004 Curs postuniversitar de formare în psiho-oncologie 
Institutul Clinic Fundeni Bucureşti/ Spitalul Pitié Salpetrière Paris/ Institutul francez Bucureşti 

▪ Memoriul de absolvire bilingv: “Boala canceroasă la copil. Rolul susţinerii psihologice a 
pacientului şi a familiei sale”/  „La maladie cancéreuse chez l’enfant. Le rôle du soutien 
psychologique du patient et de sa famille” 
 

1997-2003 Doctor-medic/ Diploma de licenţă 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Bucureşti 

▪ Medicină generală 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

 
Engleză C2 C2 C2 C2 C2 

Italiană C2 C2 C1 C1 C2 

Portugheză C2 C2 C1 C1 C2 

Spaniolă C2 C2 C2 C2 C2 

 Diploma Superior de Español como lengua extranjera (DELE Superior)  

Franceză C2 C2 C1 C1 C2 

 Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF) 

Competenţe de comunicare, 
organizaţionale/manageriale    

▪ Participare în calitate de monitor în cadrul unor programe europene de schimburi de tineret finanţate 
prin programul Youth al UE, în perioada 2001-2006, organizarea şi dinamizarea grupului, pregătirea 
activităţilor specifice. 

Competenţe dobândite la locul de  
muncă  

▪ Capacitatea de a organiza sintetic si de a prezenta conținuturi ştiinţifice în faţa unui public, 
organizarea de activităţi practice plecând de la suportul ştiinţific (activitate didactică desfăşurată cu 
studenţii facultăţii de medicină, la disciplinele Igienă şi ulterior Chirurgie plastică-microchirurgie 
reconstructivă, din 2005, respectiv 2008 până în prezent) 
▪ Lucrul în echipă, atât pe partea clinică, legată de îngrijirea pacienților, cât și în ceea ce privește 

activitatea de cercetare și elaborare a unor lucrări științifice (prezentări la congrese, postere, articole 
și capitole de carte) 
▪ Dezvoltarea activității de cercetare în diferite domenii ale chirurgiei plastice, atât prin colaborarea cu 

colegii din clinică, cât și prin îndrumarea lucrărilor de licență ale studenților 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei Comunicare Creare de 

conţinut Securitate Rezolvarea de 
probleme 

 UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR 
INDEPENDENT   

UTILIZATOR 
ELEMENTAR   

UTILIZATOR 
ELEMENTAR   

 ▪ o bună stăpânire a suitei de programe de birou (procesor de text, calcul tabelar, software pentru 
prezentări) 

Permis de conducere  categoria B (1998) 

ACTIVITATEA DE CERCETARE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afilieri profesionale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDII CLINICE SI GRANTURI INTERNAȚIONALE 

Sept 2011 – Apr.2014  

Sub-investigator în cadrul studiului clinic Hemangiol “ Studiu randomizat, controlat, cu doze multiple, 
multicentric, adaptativ de fază II / III, la sugari cu hemangiom infantil proliferativ ce necesită terapie 
sistemică, pentru a compara patru regimuri de propranolol (1 sau 3 mg / kg / zi pentru 3 sau 6 luni) cu 
placebo (dublu orb)” (Număr protocol: V00400 SB 201; Număr EudraCT: 2009-013262-84), finanţat şi 
coordonat de Institut de Recherche Pierre Fabre, Toulouse, France, punct de lucru SCUC Grigore 
Alexandrescu, Bucureşti, Clinica de chirurgie plastică 

Iul. 2017 - Iul. 2018  

Membru în echipa de proiect a grantului internaţional IASP (International Association for the Study of 
Pain) „Defining competencies in pain management”, manager de proiect prof. dr. Ostin Mungiu, UMF 
Gr. T. Popa Iaşi 

Publicatii rezultate: 

ABORDAREA DURERII LA PACIENTUL ARS. PARTICULARITĂȚI CLINICE ȘI IMPLICAȚII 
PENTRU TRATAMENT, Raluca Tatar, în Terapia durerii, ediţia a doua revizuită şi adăugită, 
coordonatori științifici Ostin C. Mungiu, Dorel Săndesc, coordonator editorial Aurel F. Marin, Editura 
Etna, București, Editura „Gr. T Popa” Iaşi, 2017, pp. 230-237, ISBN 978-973-1985-22-0; ISBN 978-
606-544-490-4 

 
 
Colegiul medicilor din România/ Colegiul medicilor din Bucureşti 
Asociaţia chirurgilor plasticieni din România – ACPR 
Societatea română pentru arsuri pediatrice „Acanta” 
Societatea internațională pentru studiul anomaliilor vasculare - ISSVA  
Asociaţia Europeană de Arsuri – EBA 
Uniunea Medicală Balcanică (UMB) 
 
 
 
Lista de articole in extenso, rezumate si capitole de carte publicate, precum si participarea la 
numeroase manifestări științifice si cursuri de perfectionare, conform documentelor  atasate la dosarul 
de concurs 
 

 
 

 
 
 


