Curriculum vitae
Europass

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Informaţii personale
Nume / Prenume

ATANASIU VALERIU

Locul de muncă actual / Profesor universitar
Domeniul ocupaţional Din 2006-prezent
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

1974-prezent
Chimist(1974-1980), asistent univ.(1980-1994), sef lucr.(1994-2001), conf.(2001-2006),
prof.univ(2006-prezent)
Invatamant, cercetare
UMF”Carol Davila”, Bucuresti, Str.Dionisie Lupu nr.38, Bucuresti (ROMANIA)
Educatie-cercetare

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Iunie 2010Manager de proiect
Doctorat 1984
R&Dirist Lab Med
iunie 1998.
Pedagogie Medicală

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

U.M.F. Carol Davila Bucureşti
Iulie 1995
Biochimie Medicală
Universitatea din Lille -Franta

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

1980-1984
Doctor in chimie
Universitatea Bucuresti, Facultatea de Chimie

Limba materna

romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Limba franceza

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Limba engleza

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Limba rusa

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
elementar

Utilizator
elementar

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice
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Spiritul de echipa
Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, obtinuta prin experienta stagiilor de cercetaredocumentare in strainatate si in tara
O foarte buna capacitate de comunicare, obtinuta ca urmare a experientei didactice de peste 30 de
ani
Leadership (conducator) (prin munca de coordonare in echipa pentru propuneri de proiecte didactice
si de cercetare)
Coordonare proiecte de diploma si doctorate
Spirit organizatoric
Experienta foarte buna a managementului de proiect (prin coordonarea unor proiecte de cercetare)
O foarte buna cunoastere a proceselor de control al calitatii in invatamant-cercetare (am facut parte
din echipe de evaluare)
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Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului

Permis(e) de conducere
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O foarte buna cunoastere a programelor Microsoft OfficeTM tools(WordTM, ExcelTM and PowerPointTM)

Categoria B
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Informaţii suplimentare Decoratii si premii

2010 premiul intai la congresul studentesc
2003 premiul Editurii Universitare Carol Davila
Activitatea in societati stiintifice
membru in societatea de biochimie
Domenii stiintifice

abordate
biochimie si biologie moleculara
histologie
chimie
biochimie clinica
Experienta profesionala:
ca titular de curs:
biochimie medicala din 1992, Bucuresti
biochimie medicala in 1992, Brasov
ca director de proiect:
2 proiecte program Viasan in 2003 si 2004
1 proiect CNCSIS 2004
1 proiect CEEX 2008
ca expert in proiect:
proiecte de cercetare in domeniul biologiei celulare si histologie in 1976,1982,1983, 1986
1 proiect program Viasan 2004
2 proiecte CNCSIS 2004
2 proiecte CEEX 2008, 2009
ca expert evaluator:
20 proiecte program Viasan 2003
15 proiecte program Viasan 2004
10 proiecte program CNCSIS 2004
5 proiecte program CNCSIS 2005
8 proiecte program CNMP 2007
5 proiecte program CNMP 2008
20 proiecte program CNCSIS-Idei 2009
ca rewiever:
rewiever pentru revista Infomedica din 2001
Carti publicate:
unic autor: 4
coautor: 8
coordonator: 2
Publicatii in reviste internationale si nationale, participari la congrese nationale si
internationale:
Reviste internationale si nationale:
cotate ISI: 10
Tip A: 8
Altele (tip B si C): 10
Participari la congrese:
Cotate ISI: 30
Cu ISBN: 50
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Anexe
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