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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume FILIPOIU FLORIN MIHAIL  

Adresă(e) VOLUNTARI, PIPERA, STR. TOMA CARAGIU, NR. 7, JUD. ILFOV 
 

 

Telefon(oane) 0723 22 11 23   

Fax(uri)  

E-mail(uri) ffilipo58@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) ROMANA 
  

Data naşterii 15.01.1958 
  

Sex MASCULIN 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

U.M.F. „ CAROL DAVILA” BUCUREŞTI 

Facultatea  de Medicină  
Şeful Disciplinei de Anatomie 
Prodecan  

  

Experienţa profesională - Absolvent al UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină (1984) 
- Medic stagiar la Spitalul Judeţean Târgovişte (1984 -1987) 
- Medic de circă, jud.Dâmboviţa (1988 -1989) 
- Medic secundar radiodiagnostic, Spitalul Universitar Bucureşti (1992-1994) 
- Medic specialist  radiodiagnostic (confirmat în 1995) 
- Preparator benevol – la Catedra de Anatomie (1979-1990) 
- Asistent universitar (1990) 
- Şef de lucrări (2002) 
- Conferenţiar universitar (2006) 
- Profesor universitar (2013) 
Toate gradele au fost obţinute prin concurs  

- Şeful Disciplinei de Anatomie  
- Membru în Consiliul Universitar 
- Membru în Senatul Universitar 
- Preşedinte al Comisiei de echivalări şi transferuri pentru Facultatea de Medicină 
- Membru al CRID 
- Şeful Comisiei Erasmus, pentru Facultatea de Medicină 
- Prodecan 
 

Perioada   Ales sef al disciplinei de anatomie si al departamentului de Ştiinţe morfologice in 
campania electorala 2011. In aceeaşi campanie am fost ales in Consiliul si Senatul 
Universităţii. Membru in Consiliul Facultăţii din 2004. Conferenţiar universitar din anul 
2006, şef de lucrări din anul  2002 ,asistent universitar, PRIN CONCURS, din anul 
1990. Am activat ca preparator benevol la Catedra de Anatomie,cu avizul Şefului de 
Catedră şi al Decanatului in perioada 1979-1990. 
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Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Şeful Disciplinei de Anatomie, Facultatea de Medicină – U.M.F.”Carol Davila”  
  Bucureşti 
- Prodecan, Facultatea de Medicină 

Numele şi adresa angajatorului - U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr.37, 020021 Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate - învăţământ universitar medical – anatomie  
  

Educaţie şi formare   -  Absolvent al U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti, în anul 1984 
  -  Medic stagiar la spitalul judetean Tirgoviste, intre anii 1984-1987. 
  -  Medic de circa, intre anii 1988-1989, in comuna Cornetu, jud. Dimbovita 
  -  Medic secundar radiodiagnostic, Spital Universitar Bucuresti.-1992-1994 
  -  Medic specialist radiodiagnostic, confirmat in 1995. 
 

  

Perioada - din 1984 şi în prezent 

Calificarea / diploma obţinută - Doctor – medic  

 - DOCTOR IN MEDICINA   din data de 19. 05. 2000,  cu lucrarea "CONTRIBUTII LA 
   STUDIUL MORFOLOGIEI PLEXURILOR VEGETATIVE DIN PERETELE TUBULUI  
   DIGESTIV" – laureat “suma cum laude”. 
 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 -  Medic secundar radiodiagnostic, Universitar Bucuresti.-1992-1994 
  -  Medic specialist radiodiagnostic, confirmat in 1995. 
  -  Curs de ecografie , la INMB „N.Paulescu”, Bucureşti (1996) 
  - Bursă prin programul TEMPUS (categoria „bursă de formare profesională”) în 
     perioada aprilie-mai 1998, la Institutul Marie-Hops, Bruxelles, Belgia. 
  - Curs de radioanatomie, organizat de Societatea de Radiologie din România, la  
     Spitalul Fundeni (1994) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

- U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti – Facultatea de Medicină 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Prelegeri. Disecţii, secţiuni anatomice, injectări, microscopie, experimente pe 
animale, reconstrucţii computerizate, microdisecţii sub lupă şi microscop, 
microfotografie digitală de mare rezoluţie aplicată pe anatomie. 
 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  
 franceza  DA  DA  DA  

 
DA 

 

Limba  

 

engleza 
 

italiana 
         DA  DA  DA  NU 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale  -   foarte bun comunicator 
 -   experienţă didactică,  putere de muncă, talent şi simţ  pedagogic,   
 -   calităţi morale şi organizatorice, 
 -   contribuţii personale la dezvoltarea domeniilor de competenţă -  didactică,  
     medicală - cărţi de  specialitate, cursuri, monografii, 
 -   solidar cu conducerea universităţii de promovare a unei  imagini cât mai bune a 
     acesteia. 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   -   participări la  manifestări ştiinţifice în cadrul universităţii în ţară şi străinătate 
  -   am participat  la majoritatea comisiilor de  admitere, şi de  licenţă, de după 1990 
  -   membru în diverse comisii de promovare în Bucureşti şi în ţară 
  -   participări în comisiile de promovare şi angajare a cadrelor didactice 
  -   participări la desfăşurarea activităţilor de doctorat (comisii de examen, susţineri  
      de  referate, teze);  
  -   conducător de doctorat 

 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Activitati specifice postului: 
-disectia tuturor regiunilor corpului,  
-disectii  ale regiunilor anatomice,  
-sectiuni ale unor segmente de corp cu obtinerea de piese anatomice 
-injectari arterio-venoase cu tus sau polimeri pentru studiul vascularizatiei unor 
organe sau regiuni 
-studii microscopice in laboratorul catedrei 
-experimente pe animale de laborator 
  

 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 

 

 

Competenţe şi aptitudini artistice Bun cântăreţ la chitara. Pasionat de muzica corala. Fost membru al grupului coral 
Song. 

 

 

Alte competenţe şi aptitudini Pasionat de prelucrarea fierului si realizarea decoraţilor metalice de arta. 
 

 

Permis(e) de conducere  A si B . Fost participant la curse moto pe teren accidentat. 
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Informaţii suplimentare Titlul de „profesor Bologna – profesorul anului 2011, acordat de Alianţa Naţională a 
Organizaţiilor Studenţeşti din România 
Premiul II la Gala premiilor în Educaţie, a Fundaţiei Dinu Patriciu, secţiunea 
„PROFESORUL ANULUI”, 2012 
Locul III la „GALA SĂNĂTĂŢII” organizată de Sănătatea Media Grup, Secţiunea 
„Implicare deosebită în activitatea didactică”, 2012 
Premiul I, la Congresul Naţional pentru Studenţi şi Tineri  Medici - 2010, Bucureşti, 
pentru lucrarea „Sinusul coronar - repere anatomice şi corelaţii clinice utile în 
electrofiziologia clinică”.  
Membru fondator al Societăţii Române de Anatomie 
Secretar general al Societăţii Române de Anatomie 
Membru în colectivul de redacţie  al revistei „Revista Română de Anatomie 
funcţională şi clinică, macro şi microscopică şi de antropologie” 
 reviwer la „Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică, macro şi 
microscopică şi de antropologie” 
Membru în colectivul de redacţie al revistei „Journal of clinical anatomy and 
embryology”, UMF „Iuliu Haţieganu” , Clij-Napoca 
Reviewer la revista internaţională „Surgical and Radiologic Anatomy 

  

Anexe Lista de lucrari 

 




