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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume Avrămoiu Ioan 

Adresă(e) 201, Bd. Dacia, Craiova, România 

Telefon(oane) 0251.59.22.42 
0351.46.84.91 

Mobil: 0745.12.73.59 
0732.13.67.91 

E-mail(uri) avramoiu.ioan@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 23.11.1957 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Din 1983 – în prezent Medic/Profesor  

  

Experienţa profesională 
 

Perioada 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

Numele si adresa angajatorului 
 
    Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Experienţa profesională 

 
 
Din 01.05.2015 până în prezent 
 
Medic specialist diabet, nutriție şi boli metabolice 
 
Coordonarea activităţii pentru internări de zi 
 
S.C. „URODIAMED” S.R.L. 
 
Compartimentul Internări de zi 
 

  

Perioada Din 01.04.2006 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii cabinetului medical al şcolii, participarea în Comisia pentru Sănătate şi 
Securitate în Muncă, participare la Comisia de Proiecte şi Programe, prin Programe de Educaţie 
Sanitară, membru în Comisia Anticorupţie a şcolii 

Numele şi adresa angajatorului Centrul Şcolar  „Beethoven” Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cabinet medical şcolar 

Experienţa profesională  
  

Perioada 04.02.2006 – 01.04.2006 

Funcţia sau postul ocupat medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Acordarea asistenţei medicale în centre de plasament pentru copii cu handicap sever 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia Generală pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cabinet medical de instituţie 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 01.08.2000 – 04.02.2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef centru - medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coodonarea, din punct de vedere administrativ a Centrului de Plasament nr. 11 – „Beethoven”, 
coordonarea activităţilor medicale şi de timp liber ale copiilor din Centrul de Plasament, dar şi a 
copiilor elevi la Centrul Şcolar pentru Copii cu Deficienţe Auditive Craiova 

mailto:avramoiu.ioan@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului Direcţia Judeţeană pentru Protecţia Copilului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de conducere şi coordonare 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 19.03.1992 – 01.08.2000 

Funcţia sau postul ocupat medic 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea asistenţei medicale acordate la cabinetul medical al şcolii, acordarea asistenţei medicale 
echipelor sportive ale şcolii şi ale Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România – Filiala Craiova 

 Numele şi adresa angajatorului Centrul Şcolar pentru Elevi cu Deficienţe Auditive Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate specifică – Cabinet medical şcolar 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 01.01.1992 – 1.03.1992 

Funcţia sau postul ocupat Medic – Director 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, din punct de vedere administrativ, a primei unităţi de ocrotire socială din Craiova, 
coordonarea activităţii medicale, din cadrul aceleiaşi unităţi 

Numele şi adresa angajatorului Cămin Spital pentru Minori Deficienţi Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de conducere şi coordonare 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 01.12.1988 – 01.01.1992 

Funcţia sau postul ocupat Medic – Coordonator al Dispensarului Medical Comunal Brădeşti Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, din punct de vedere adminstrativ, dar şi medical a unităţii de asistenţă medicală; 
Asigurarea asistenţei medicale în patru sate ale comunei Brădeşti 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Orăşenesc Filiaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de conducere şi coordonare 

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 01.12.1986 – 01.12.1988 

Funcţia sau postul ocupat Medic – Coordonator al Dispensarului Medical Comunal Vela Dolj 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea, din punct de vedere administrativ şi medical a unităţii de asistenţă medicală; Asigurarea 
asistenţei medicale în două sate ale comunei Vela 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean nr. 1 Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de conducere şi coordonare  

Experienţa profesională 
 

  

Perioada 01.11.1983 – 01.12.1986 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Însuşirea şi efectuarea unor manevre, operaţiuni specifice acordării asistenţei medicale în spital şi în 
ambulator 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 2015  - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Clinic Județean de Urgență - Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Educaţie şi formare 
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Perioada 2011 – prezent  

Calificarea / diploma obţinută Doctorand  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Leziuni premaligne și maligne ale pielii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Catedra Histologie 
 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 27.11.2008 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi curriculare; Ordine de ministru în vigoare în 2008 – 2009; Alte noutăţi metodologice; exemple 
de bună practică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Tehnic de Arte şi Meserii „Constantin Brâncuşi” Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 07.09.2008 – 14.09.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Organizarea şi formarea administraţiei publice locale – dimensiuni comunitare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova al M.I.R.A. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Posibilitatea de a întocmi proiecte vizând comunitatea locală 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 06.06.2008 – 07.06.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cancerele tubului digestiv – Actualităţi de diagnostic şi tratament 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

9 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare  

Perioada 26.05.2008 – 27.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Masaj Chinezesc 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Societatea Română de Medicină 
Sportivă 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

12 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.10.2007 – 31.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută  Adeverinţă 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihologie, Pedagogie, Managementul clasei, Învăţarea Asistată de Calculator, Didactica Specialităţii 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Universitatea din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Posibilitatea de a preda în învăţământul postliceal 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 08.02.2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Prevenţia Diabetului Zaharat  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova – Clinica Diabet şi Boli de Nutriţie, Colegiul Medicilor 
Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

5 ore EMC 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 30.10.2007 – 03.11.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

„Medicina dincolo de halatul alb” – relaţia medic pacient 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Craiova – Medicina de Familie, Colegiul Medicilor Dolj, PRIME UK 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

18 ore EMC 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.10.2007 – 06.10.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Cursul „Medicina Chineză şi Acupunctura; Fitoterapia Chineză” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Medicală Română, Societatea Română de Acupunctură, Asociaţia de Acupunctură Oltenia, 
Asociaţia Transilvană de Medicină Integrată şi Cuantică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

28 credite EMC 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 28.08.2007 – 30.09.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Acupunctură, al XIX – lea Congres cu participare internaţională 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Medicală Română, Societatea Română de Acupunctură, Asociaţia de Acupunctură Oltenia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

15 credite EMC 

  

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 05.09.2007 – 08.09.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Depistarea precoce a maladiilor canceroase în sfera aparatului digestiv, modalităţi de intervenţie de 
ultimă oră 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Romanian Chapter of IASGO, Romanian Surgical Society, Romanian Society of Gastroenterology and 
Hepatology, Romanian Association for the Study of the Liver, Romanian Society of Radiotherapy, a.o. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

21 ECMEC 

  

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 14.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi despre cancerul de col uterin – etiologie, tratament, profilaxie; Introducerea vaccinării 
împotriva cancerului de col uterin 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Catedra de Pediatrie şi Puericultură 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 02.06.2007 – 03.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat  de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecografie Generală şi Specială – ultimele noutăţi şi tehnici utilizate pe plan mondial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

12 credite EMC 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 31.05.2007 – 01.06.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificate of Attendance 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecografie Generală şi Specială – ultimele noutăţi şi tehnici utilizate pe plan mondial 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

E.F.S.U.M.B. , Euroson School, R.S.U.M.B., U.M.F. Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

12 credits 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 24.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi în etiologia, diagnosticul şi tratamentul durerii de tip reumatic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. Craiova – Clinica de Reumatologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 22.05.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Obiective terapeutice dincolo de controlul tensiunii arteriale: protecţia pacientului hipertensiv – rolul 
diureticelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Cardiologie Craiova 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 ore E:M:C: 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 28.03.2007 – 31.03.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina familiei, medicina vârstelor şi a comunităţii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Asociaţia Medicilor de Familie din București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

24 credite E:M:C: 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 27.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tratamentul infecţiilor de tract respirator. Abordări moderne şi controverse terapeutice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica O.R.L.a Spitalului Clinic Judeţean Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

4 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 03.02.2007; 17.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Abordarea depresiei, anxietăţii şi tulburărilor de somatizare în practica medicului de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Studii  pentru Medicina Familiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

12 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada  13.02.2007 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi în utilizarea statinelor pentru protecţia vasculară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Cardiologie Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.02.2006 – 31.12.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi medicale apărute în presa străină (British Medical Journal) şi rezolvarea testelor ridicate de 
către medicii publicişti 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”  Cluj Napoca, British Medical Journal Ediţia în 
limba română 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

20 credite E.M.C. 

Educaţie şi formare 
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Perioada 03.11.2006 – 18.11.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Actualităţi în managementul afecţiunilor alergice la cabinetul medicului de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al Ministerului Sănătăţii Publice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

48 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 31.10.2006 – 01.11.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Comunicarea medic-pacient şi valoarea îngrijirii holistice a persoanei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova, Partnerships in International Medical Education, 
Colegiul medicilor Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

8 credite E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 28.07.2006 – 01.09.2006 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Informatică Medicală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Medicilor Dolj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

45 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 06.05.2006 – 20.05.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Actualităţi în managementul afecţiunilor neurologice la cabinetul medicului de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al Ministerului Sănătăţii Publice 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

12 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 03.03.2006 – 03.04.2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Droguri ilegale – producţie, acţiune, profilaxie, tratament 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

40 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 18.11.2005 – 27.11.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Planificare familială pentru furnizorii din asistenţa primară 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al Ministerului Sănătăţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

29,25 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 28.09.2005 

Calificarea / diploma obţinută Atestat de Studii Complementare în Echografie Generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competenţă în Ecografie Generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti al Ministerului Sănătăţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Examen de evaluare: 8,08 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 21.09.2005 – 24.09.2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Noutăţi în domeniul cardiologiei mondiale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Societatea Română de Cardiologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

21 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 14.05.2005 – 15.05.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ghiduri de practică pentru medicii de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Studii pentru Medicina Familiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

10,5 ore E.M.C. 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.03.2005 – 01.06.2005 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecografie generală şi specială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Colocviu: 10 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.10.2004 – 09.07.2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat EURODIR 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul instituţional, managementul conflictelor, întocmirea proiectelor pentru dezvoltare 
instituţională/ Competenţe pentru director de instituţie socială 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

F.I.C.F. Bucureşti, CRIPS România, EURODIR 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Certificat susţinut de Uniunea Europeană 
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Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.10.2001 – 31.05.2002 

Calificarea / diploma obţinută Adeverinţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina de familie/ Medic specialist în specialitatea Medicină de Familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Direcţia Generală Resurse Umane, Formare Profesională, Concursuri şi Examene a Ministerului 
Sănătăţii şi Familiei 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medic Specialist în Medicina de Familie 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 0ct.2000 – feb. 2001 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Participare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ciclu de formare a profesioniştilor în domeniul prevenirii maltratării şi intervenţiei în maltratarea 
copilului 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Fundaţia Internaţională pentru Copil şi Familie,  Medecins du Monde  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Programul Leonardo da Vinci – Comisia Europeană 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 03.10.2000 – 24.10.2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihopatologie Familială. Diagnosticare şi mijloace de intervenţie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Ministerul Educaţiei Naţionale 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

30 credite 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 01.06.1990 – 31.08.1990 

Calificarea / diploma obţinută Certificat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Ecografie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare a Personalului Sanitar Superior 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Posibilitatea de a lucra pe un ecograf 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 15.09.1977 – 31.06. 1983 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor-medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline medicale 
Competenţe medicale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină a Universităţii din Craiova 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Medic medicină genarală 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceză, Engleză,Italiană  
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   bine  excelent  excelent  excelent  bine 

Limba franceză   excelent  excelent  excelent  excelent  bine 

Limba italiană   excelent  excelent  excelent  bine  bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Prin funcţia de coordonare a activităţii cabinetului medical, păstrez legătura atât cu elevii, cât şi cu 
personalul instituţiei. Prin prezenţa în Comisia pentru Sănătate şi Securitate în Muncă,particip, pe de o 
parte, la realizarea procedurilor de intervenţie în diferite situaţii periculoase, dar şi pentru prevenirea 
eventualelor accidente de muncă. În calitate de vicepreşedinte al organizaţiei sindicale din şcoală, 
comunic cu toţi angajaţii, pentru a fi prompţi în înţelegerea problemelor ridicate, în diverse ocazii. Ca 
vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive Cobra din şcoală, m-am implicat în organizarea competiţiilor 
sportive pe plan local, prin realizarea fondurilor de premiere, dar şi prin acordarea asistenţei medicale 
la competiţiile sportive, la care echipele noastre au participat. Colaborarea strânsă pe care o am de  
mai bine de 14 ani cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România  - Filiala Craiova, fiind recunoscută 
prin înmânarea unei Diplome de Onoare.  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Medic coordonator al activităţii cabinetului medical al instituţiei. Membru în Comisia pentru Sănătate şi 
Securitate în Muncă. Vicepreşedinte al  organizaţiei sindicale a şcolii, ales de către colectivul 
membrilor de sindicat din instituţie. Vicepreşedinte al Asociaţiei Sportive Cobra, din momentul 
înfiinţării acesteia. Preşedinte al organizaţiei neguvernamentale ”WINDOW ROMANIA”, creată în 
scopul de a sprijini tinerii cu nevoi speciale, în general, şi cei cu deficienţe de auz, în particular. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Bricolajul, la nivel de amator. 
Fotografia, tot la nivel de amator, dar folosind imaginile pentru crearea de materiale în scop didactic. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizez calculatorul din anii 90, folosind, inițial Programul Norton, ulterior căpătând, prin cursuri de 
formare organizate de C.C.D. Craiova, D.P.P.D. Craiova,dar şi prin studiu individual, abilitatea de a 
utiliza Programele dezvoltate de Windows, din dorința de a aplica tehnologia modernă în activitatea 
medicală, dar şi la catedră. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Am fost mereu aproape de lumea artistică, mai întâi prin tatăl meu, cât şi prin întâlnirea cu minunata 
echipă de dansuri creată, la nivelul şcolii. Aşa încât, m-am implicat în realizarea deplasării din 2006 
din Bulgaria, cât mai ales a  proiectului care a reuşit să ducă trupa „NO LIMIT”  până în Anglia, la 
Liverpool, chiar în anui când a fost declarat ”Capitala Europeană a Culturii” - 2008 

  

Alte competenţe şi aptitudini Începînd cu anul şcolar 2007 -2008, am predat disciplina de Semiologie Medicală la Şcoala 
Postliceală Sanitară ”Christiana” din Craiova, la clasele cu specialitatea Asistent Medical Generalist, la 
fel ca şi în cursul acestui an şcolar. Tot din anul şcolar 2007 -2008, am predat la Şcoala Postliceală 
Sanitară ”Charles Laugier” (de stat) disciplina de Semiologie Generală, la clasa de Asistenţi 
Radiologie. Începând cu acest an şcolar, predau - şi la ”Charles Laugier” -,  la Şcoala Postliceală 
Teologico-Sanitară ”Sfântul Iosif” din Craiova, la specialitatea Asistent Medical Generalist. disciplina 
de Semiologie Medicală, dar şi la Centrul Şcolar „Beethoven” din Craiova, la specialitatea Pedagogi 
de Recuperare. 
Am fost alături de lumea sportului craiovean şi naţional, indiferent de disciplină. Am primit, în acest 
sens un semn de recunoaştere, pentru susţinerea karate-ului tradiţional din Craiova, de la Federaţia 
Română de Karate Tradiţional, la 24.02.2002. 

  

  

  

Anexe Diplome şi certificate (vezi copiile anexate). 

 


