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INFORMAŢII PERSONALE Gafencu Mihai 

 
 

 
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 
 

 

 
 
 

LOCUL DE MUNCĂ PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

POZITIA 
 

Membru colectiv predare/Formator 

Septembrie 1996 – prezent Preparator, asistent universitar, șef de lucrări, profesor universitar 
Universitatea de medicină și farmacie “Victor Babeș” Timișoara  (UMF VB T) - Piața Eftimie 
Murgu nr. 2  Timișoara 

 

▪ Susținerea cursurilor și lucrărilor practice la disciplinele alocate (majoritatea pediatrice) 
▪ Implicarea în activități de cercetare științifică 
▪ Elaborarea de cereri de finanțare privind proiecte în domeniul cercetării 

Activități specifice învățământului superior 

 
Mai 2006 – prezent Director adjunct la biroul de Relaţii Internaţionale al UMF VB Timișoara, 

Coordonator instituțional Erasmus al UMF VB Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr. 2  Timișoara 

http://www.umft.ro/organizarea-departamentului-de-relatii-internationale_7 

▪ participare la elaborarea Rapoartelor de Evaluare privind internaționalizarea universitară 
▪ elaborarea Strategiei de accesare a fondurilor cu finantare nerambursabilă și mobilități 

Coordonarea activităţilor de relaţii internaţionale şi schimburi europene de studenți 

Aprilie 2004 – Decembrie 2006 Manager – Director General la Spitalul de urgență pentru copii Louis Țurcanu 
Timișoara 
Str. Iosif Nemoianu nr. 2 Timișoara 

analiza principalelor activități din spital și politica angajărilor, coordonarea activității colectiv-1100angajați 

Activități de conducere și coordonare a activității spitalicești 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 
COMPETENΤE PERSONALE 

  

August 1996 - prezent Vicepreședinte al filialei Timiș, președinte al filialei Timiș al Organizației 
Salvați copiii (OSC), din anul 2000 vicepreședinte OSC national,  
iar din 2015 Președintele OSC - Save the Children, Romania  
Organizația Salvați copiii Romania, Intrarea Ștefan Furtună  2, Bucureşti 

▪ realizarea de analize privind copiii străzii, siguranţa pe internet, apărarea drepturilor copilului, scăderea 
ratei mortalității infantile, adicția la droguri, etc 
▪ realizarea de anchete și studii din domeniul protecției copilului 
▪ documentarea statistică şi influențarea legislativă a evoluţiei drepturilor copilului în România 

Activități de conducere și coordonare a unui ONG de utilitate publică 

Septembrie 2008 Primariat în pediatrie, specialitate de nefrologie, medic primar 
nefrologie peditrică și atestat de nefrologie pediatrică 
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ  ȘI FARMACIE „Gr T. POPA” Iași, Romania 

▪ Examen de medic primar, sesiunea septembrie 2008, certificat 3659 eliberat de Min. Sănătății 

2005 –  2007 Master (1-2) 
Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Romania precum si la UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ  ȘI 
FARMACIE „Gr T. POPA” Iași, Romania 

▪ Management sanitar – Timisoara (1) si Modalități de terapie de supleere renală - Iasi(2) 

1998 - 2004 Doctorat 
Universitatea de medicină și farmacie “Victor Babeș” Timișoara, Romania 

▪ domeniul  - Medicină, Ordinul MEC. Nr 3184 din 07.02.2005, Seria C, Nr. 0007570 

2004 – 2007 Master-3 
Universitatea de Vest - Timișoara, Romania 
 Psihopedagogie  

 
1989-1995 

 
Diplomă de licenţă doctor-medic 
Universitatea de medicină și farmacie “Victor Babeș” Timișoara Romania 
▪ Medicină generală 

Formator avizat al Ministerului sanatatii in bunastarea copilului – din 2001 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba engleză C1 C1 C1 C1 C1 
  

Limba italiană A2 A2 A1 A1 A2 
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 Hobby – joc de echipă – bridge 

Competenţe de comunicare Competențe de comunicare prin experiența proprie de Director general al spitalului de copii L Țurcanu 
Competențe de comunicare prin experiența proprie ca expert formator în cadrul programelor de 
protecție a copilului (din anul 2000) 
Competențe de comunicare prin experiența proprie în cadrul a peste 50 de conferințe medicale ținute 
Competențe de comunicare ca urmare a experienței proprii de preentare a lucrărilor în plenul 
conferințelor internționale, europene și naționale (ONU –Comitetul pentru protecția copilului Geneva, 
Comitetul de președinți a Alianței internaționale Save the children, Consiliul Europei – consilier 
echitate socială Strasbourg 1997, etc.)  
Expert formator în domeniul bunăstarea și protecția copilului copilului – avizat de Ministerul Sănătătii 
(referat OB/7238 – 17.06. 2004) 
PURTĂTOR de cuvint al spitalului de copii din 2005 
 

Competențe 
organizaționale/manageriale 

Coordonare a activitatii filialei Salvați copiii Timiș, apoi al ONG nationale si in board Aliantă S.Copiii 
Managementul Biroului de relații internaționale a UMF V.B. Timisoara ca director adjunct din 2012 
Managementul Directoratului instituțional ERASMUS al UMF V.B. Timisoara, din 10.2020 director 
Managementul proiectelor cu finanțare nerambursabilă (4 proiecte în calitate de 
Manager/Director/Coordonator) 
Management și coordonare în calitate de director general al spitalului de copii L Țurcanu Timisoara 
Conducere și reprezentare în structuri profesionale: 
Vicepresedinte Societatea romană de urologie si nefrologie pediatrică, din 2022- presedinte  
Secretar SRGM - Societatea romana de genetică medicală  
Membru in Comisia Ministerului Sanătătii pentru Boli rare (din 2013)  
Membru în comitetul director la Societatea Romană de nefrologie din 2014 
Membru in board - Alianta nationala pentru boli rare din Romania - ANBRARo 

 
Competențe dobândite la locul de 

muncă 

 
Cunoașterea și aplicarea procedurilor de lucru de la nivelul administrației locale 
Cunoașterea procedurilor de mandatare a ONG din partea României în planul relațiilor internaționale 
și politicilor europene de protecție a cdrepturilor copilului 
Realizarea de contacte profesionale cu organizații profesionale din domenii multidisciplinare (social, 
medical, cultural, cercetare) 
Cunoștințe privind contextul internațional și european în domeniul cooperării internaționale 
Cunoașterea procedurilor de lucru cu diferite medii asociative active tip ONG în diverse țări 
Cunoașterea mecanismelor de lucru în societăți multiculturale, universitâți 
Cunoașterea și aplicarea metodelor de lucru cu minorități naționale 
Stabilirea și menținerea relațiilor de cooperare cu organisme profesionale din alte state 
Elaborarea și implementarea proiectelor internaționale, europene și naționale 
Utilizarea metodologiilor de analiză în domeniul relațiilor internaționale din domeniul universitar 
Asigurarea de asistență în domeniul negocierii internaționale și medierii între grupuri cu interese 
diverse din cadrul unor parteneriate și proiecte transfrontaliere 
 

Competenţe informatice     Word, Excel, PowerPoint, SPSS  
 

Alte competenţe  Responsabilitate, profesionalism, adaptabilitate, capacitate de concentrare, abilităţi de coordonare şi 
gestionare a resurselor unei echipe interdisciplinare (voluntari, angajați) 

 

Permis de conducere  ▪ B, din 1992 
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Conferinţe 
Seminarii 

Reprezentare internațională 
 

2005 si 2006, competenta/atestat in Management Medical 
2004,2005, 2006, 2007 - Renal failure Academy, ERA EDTA certificate 
2004, Specialist si formator in bunastarea copilului 
2003 Dializa la copil – competenta /atestata de Ministerul Sanatatii 
2002 Ecografie generala– competenta /atestata de Ministerul Sanatatii 
1998, Cluj-Napoca - Paediatric Advance life support course 
1998, Stockholm - Managing Child abuse  
1997, Timisoara, Belgrad – diploma de Family Therapy consultant 
1996, Tirgu Mures /training in Urgente medicale - SMURD 
alte 35 de diplome de formare medicală din domeniul pediatriei 
 
Membru in societăți medicale: 
 -Nationale:10-pediatrie, nefrologie, cardiologie, nefrologie si urologie pediatrica, genetica 
medicala, nutritie enterala si parenterala, tromboza si hemostaza, angiologie, farmacologie si 
toxicologie clinică 
  
 -Internationale: din 1999 European Society of Human Genetics-ESHG 
   2001 European Dialysis and Transplantation Association-EDTA 
   2009 BANTAO – Asociatia balcanică nefrologică si de transplant renal  
   2005 International Society of Nephrology - ISN 
   2005 International Pediatric Nephrology Association- IPNA 
                                                2003 European Academy of Child disabilities -EACD - Londra 
   2005 European Society of Pediatric Nephrology - ESPN 
   2005 European Soc. of Pediatric Infectious Disease ESPID 
   2009 Danube Society of Nephrology 
                                                2011 ESPA UNEPSA – Asociatia europeana a societatilor de pediatrie 
Membru in 
- board-ul evaluatorilor International Urology and Nephrology Journal (ISI cu impact factor >1,5), Acta 
Endocrinologica (ISI cu impact factor 0,68) 
- board-ul editorial la Therapeutics Pharmacology and Clinical Toxicology si The Romanian Pediatric 
Nephrology and Urology Journal si Romanian hemophiliac society journal (intre 2004-2006)  
- editor la alte 3 jurnale in prezent (Romanian Journal of Rare Disease, Jurnalul pediatrului, RoMedic) 
 
Premiul TVR pentru intervenția medicală voluntară în zona inundată alături de voluntarii medici și coordonată de 
Salvați copii Timiș, premiul II  (acordat cadrelor ce nu erau cadre de predare) pentru activitate didactica a UMF V 
Babes Timisora – 2014 
 
Premii ale lucrarilor publicate: 

1. NCD Risk Factor Collaboration - The Lancet, 2016, Trends in adult body-mass index 
in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based 
measurement studies with 19· 2 million participants 
 

2. NCD Risk Factor Collaboration - Elife, 2016, A century of trends in adult human 
height 

http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P1_Resurse%20Umane/PRECISI_2016/PROC
ES%20EVALUARE/Rezultate/PRECISI_2016_Rezultate%20eligibilitate_lista%205_15_11_20
16.pdf 
 
http://old.uefiscdi.ro/userfiles/file/PNCDI%20III/P1_Resurse%20Umane/PRECISI_2016/PRO
CES%20EVALUARE/Rezultate/PRECISI_2016_Rezultate%20eligibilitate_lista%203_actualiz
are%2028_10_2016.pdf 
 
 

Coordonare organizare evenimente internaţionale: 
 Conferința europeană dedicată bolilor rare Timisoara 2013 
 Conferinta Prader Willi Timisoara 2009 
 Conferinta BANTAO Timisoara 2015, etc 

 
 




