
 
 

 

Curriculum vitae   

Informaţii personale   

Nume / Prenume Covaci Sigrid  

 

 

 

 

 
 

 

 
Domenii de interes Reumatologie Pediatrică 

 
 

Educaţie şi formare 
Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București Numele instituţiei de învăţământ

Perioada Octombrie 2002- septembrie 2008 

Diploma obţinută Doctor/Medic 

Numele instituţiei de învăţământUniversitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila” București 

Perioada Octombrie 2013 – Septembrie 2019 

 Student doctorand – tema de cercetare „ Rolul capilaroscopiei in reumatologia pediatrica” 

                         Diploma obținută  Doctor 

Experienţa profesională 

 

 

Perioada Ianuarie 2010- aprilie 2015 

Funcţia ocupată Medic rezident pediatrie – INSMC „Alessandrescu Rusescu” București 

Activităţi şi responsabilităţi principale Triajul pacienţilor, consultaţii, diagnostic și tratament 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Pantelimon, București 

  
 

Perioada Mai 2015 – Ianuarie 2017 

Funcţia ocupată Medic specialist pediatrie – Compartimentul de Reumatologie Pediatrica  (voluntar) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Triajul pacienţilor, consultaţii, diagnostic și tratament 

Numele şi adresa angajatorului INSMC „Alessandrescu Rusescu”, București 

  
 

Perioada Iunie 2016 – Februarie 2017 

Funcția ocupată Medic specialist pediatrie 
  



 
 

 

Activități și responsabilități principale Triajul pacienților, consultații, diagnostic și tratament 

Numele și adresa angajatorului Centrul Medical „Dr. Cristian Georgescu” București 

Perioada Ianuarie 2017 - prezent 

Funcția ocupată Medic rezident reumatologie – Spitalul Clinic „Sfânta Maria”, București 

Activități și responsabilități principale Triajul pacienților, consultații, diagnostic și tratament 

Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgența București 

Perioada Februarie 2016 – Mai 2020 

Funcția ocupată Asistent universitar – Catedra II de Pediatrie – INSMC „ Alessandrescu Rusescu”, București 

Numele și adresa angajatorului UMF „ Carol Davila” București 

Perioada Mai 2016 - prezent 

Funcția ocupată Vicepreședinte 
Activități și responsabilități principale Efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurării accesului la un diagnostic precoce, corect și 

 complet și la un tratament optim pentru copiii cu boli imunologice; susținerea unor activități de 
 educație medicală continuă pentru personalul specializat în îngrijirea pacienților cu boli imunologice 
 (medici, asistente medicale) prin deplasări la manifestări științifice de profil; informarea copiilor cu boli 
 imunologice, a famililor lor, a instructorilor din învățământ și a populației în general cu privire la acest 
 tip de boli prin organizarea de conferințe, editarea de publicații, mediatizarea prin radio și TV 

Numele și adresa angajatorului Asociația Imunopedia 

   

 

Aptitudini și competențe 
personale 

 
Limbi străine cunoscute 

 
 

 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
 

 

Engleză (citit, vorbit, scris)  
Franceza (citit,vorbit,scris)  
Spaniolă (citit, vorbit)  

 
Spirit de echipa, aptitudini de comunicare și bună capacitate de a lucra cu oamenii 
Atitudine deschisă și pozitivă  
Participare la activităţi de voluntariat  

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului  

 
Bună stăpânire a instrumentelor de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  
Bună stapânirea a programelor de statistică SPSS 

 

 

Permis de conducere Categoria B 

 

Informaţii suplimentare 
 
Participare la Conferinţe și Congrese de specialitate – în special in domeniul reumatologiei pediatrice  
Curs Paediatric Advance Life Suport – februarie 2011  
Curs de Reanimare Neonatala – aprilie 2011  
Curs precongres Sud-Est European în Reumatologia Pediatrică și a Adultului – octombrie 2012 
Curs „ The Musculoskeletal Ultrasound Course – Basic Pediatric” – octombrie 2016 



 
 
 

 


