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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Roxana  Elena  Mirică 

  

 

 

 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Martie 2008- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (Full time) 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Prezentarea de cazuri clinice complexe studenților și medicilor rezidenți 
-Instruirea medicilor rezidenți în specialitateta Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de 
Muncă pe perioada a 3 ani de rezidențiat 
-Supervizarea activității acestora și a educației medicale continue în vederea îmbunătățirii 
competențelor profesionale 
-Evaluarea medicilor specialiști în vederea promovării lor ca medici primari 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”; Strada Dionisie Lupu nr. 37, Sector 1, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină – învățământ  universitar și postuniversitar 

  

Perioada Ianuarie 2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist și primar Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă (Integrare clinică) 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evaluarea pacienților cu pensie de invaliditate și reabilitarea acestora din punct de vedere 
medical, social și vocațional 

- Trimiterea deciziilor medicale către Casa Națională de Pensii București 
- Efectuarea ecografiilor abdominale pacientilor internati pe sectiile clinice (din iunie 2012) 

Numele şi adresa angajatorului Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă; Șoseaua Panduri nr. 
22, Sector 5, București 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină de Asigurări Sociale 

  

Perioada Ianuarie 2002- Decembrie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Evaluarea pacienților din punct de vedere al antecedentelor personale, examinare clinică, teste 
laborator și imagistică, diagnostic 
-Completarea foilor de observație 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgență ”Sf. Pantelimon”, Sector 2, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină- îngrijiri medicale 
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Perioada Octombrie 2010-Martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident gastroenterologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale -Evaluarea pacienților din punct de vedere al antecedentelor personale, examinare clinică, teste 
laborator și imagistică, diagnostic 
-Completarea foilor de observație 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 19-21,  Sector 2, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină- îngrijiri medicale 

  

Educație și formare 
 
 Perioada 
                   Calificarea /diploma obtinuta 
             Disciplinele  principale  studiate / 
        Competente profesioanle dobandite 
 
   Numele si tipul institutiei de invatamant 
                            /furnizorului de formare 
 
           Nivelul in clasificarea nationala sau 
                                             Internationala 
           Nivelul in clasificarea nationala sau  
                                             Internationala 
 

 
 
   2014 
   Certificat de Medic Specialist in Gastroenterologie, Endoscopie digestiva diagnostica 
   Gastroenterologie 
 
 
  Spitalul Clinic Colentina, Șoseaua Ștefan cel Mare, nr. 19-21,  Sector 2, București, România 

Perioada  

Calificarea / diploma obţinută 2005-2009 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Doctor în Științe Medicale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Titlul tezei de doctorat: ” Contribuții privind evaluarea și recuperarea capacității de muncă a pacienților 
cu hepatită cronică”. Gastroenterologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

 
 

 

Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Diploma- Competență Ecografie Generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Clinic ”Cantacuzino”, Strada Movilă nr. 5-7 , Sector 2,București, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Master în Managementul Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Statistică, epidemiologie, management 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Sănătate Publică, Strada Leonte Anastasievici nr. 1-3, Sector 5,București, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C1  C2  C1  B2  B2  

Franceză  A2  A2  A2  A1  A1  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -Desfășurarea activităților în echipă: am lucrat în diverse echipe medicale din numeroase clinici 
medicale 
-Competențe științifice: experiență de 6 ani în prezentarea unor lucrări la Congrese naționale și 
internaționale 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Membru în Comitetul Director  și trezorier (până în 2011) în cadrul Societății de Expertiză 
Medicală și Reabilitare a Capacității de Muncă 

- Organizarea conferințelor și congreselor naționale de expertiză medicală  
  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator competent în programul Microsoft Office (Windows, Word, power oint, Internet, Excel); card 
ECDL 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Școala de muzică și Arte plastice nr. 1, București – secția Pian 
  

Alte competenţe şi aptitudini -2003, Cursul ”Basic Life Support/Advanced Life Support” – Spitalul clinic de Urgență ”Floreasca”; 
Calea Floreasca nr.8, Sector 1, București, România 
-2010-2012, Certificat de participare la programul educațional – Bach International Educational 
Programme Course – nivelele 1, 2, și 3; Clinica Aquamarin, Strada Decebal nr.6, Sector 3, București, 
România 
-2012, Cursul ”Histopatologie in vivo” din cadrul proiectului ”Sistemul de formare profesională a 
personalului medical în domeniul noilor tehnologii din sistemul de sănătate (diagnostic molecular)”, 
Institutul Național „Victor Babeș”, București, România 
-2012, Proiect educațional ”Dezvoltarea abilităților practice în bolile inflamatorii intestinale”, organizat 
de către Societatea Română de Endoscopie Digestivă, Spitalul Clinic Colentina nr.19-21, Sector 2, 
București, România 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Anexa cu lista lucrărilor 
 
 
 
 
 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Anexe 
 
 

Activitate științifică: 
 
Membru în cadrul altor organizații profesionale:  
Colegiul Medicilor din România  
Colegiul Medicilor Britanic (General Medical Council) 
Societatea Română de Expertiză Medicala și Reabilitare a Capacitătii de Muncă 
Societatea Română de Gastroenterologie și Hepatologie 
Societatea Română de Endoscopie 
 
Cercetare științifică: 
 
1 grant național – membru în echipa de cercetare 
 
Lucrări științifice: 
 
Articole reviste ISI: 3, dintre care 2 prim autor 
Articole reviste CNCSIS B și B+:2, dintre care 2 prim autor 
 
Publicații în rezumat ale lucrărilor susținute la conferințe internaționale de specialitate: 5 dintre care 5 
ca prim autor 
Publicații în rezumat ale lucrărilor susținute la conferințe naționale de specialitate: 1 
 
Articole alte reviste: 7 
 
Membră a Comitetului de Organizare al Conferințelor și Congreselor Naționale de Expertiză Medicală 
și reabilitare a Capacității de Muncă din 2007 până în prezent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Data: 12.08.2020                                                                                                MIRICĂ  ROXANA  ELENA 
 
 
 
 
 
 


