
Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 
Nume / Prenume   NICHIFOR ANA-MARIA-MIHAELA 

Adresă(e) 
Telefon(oane) 

Fax(uri) 
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

Sex 

 Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Romana 

02.03.1987 

F 

Medicina 

2018-prezent 
Medic specialist Chirurgie generala 
2013-2018 
Medic rezident Chirurgie generala 
intocmeste epicriza, scrisoarea medicala, recomandari specifice specialitatii catre medicul de 
familiecompleteaza diagnosticul la externare, codifica diagnosticele prescrise comunica medicului de 
garda bolnavii gravi pe care ii are si care necesita supraveghere deosebita; informeaza pacientii 
despre modul de utilizare al medicamentelor si despre potentialele lor riscuri sau efecte adverse; 
controleaza   si   raspunde   de   intreaga   activitate   de   ingrijire   a   bolnavilor   desfasurata   de 
personalul mediu sanitar si auxiliar cu care lucreaza; asigura si raspunde de aplicarea tuturor 
masurilor de igiena si antiepidemice, precum si anormelor de protectia muncii in sectorul de activitate 
pe care il are in grija; raspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului din subordine si al 
bolnavilor pe care ii are in ingrijire; asigura garzile in sectie potrivit graficului de munca stabilit cu 
medicul-sef de sectie sau in situatii deosebite din dispozitia acestuia; raspunde promt la toate 
solicitarile de urgenta,participa la diagnosticare si tratament impreuna cu medicul curant din sectie.  
Spitalul Judetean de Urgenta Sfantul Apostol Andrei Constanta, blv Tomis 145 
Medicina 
2017-prezent 
Doctorand  Medicina disciplina Chirurgie plastica  

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cercetare stiintifica sub tutela profesorala, aplicabilitate si aport personal al tehnicilor studiate, 
activitate didactica. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Medicina, 

Facultatea de Medicina Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate medicina 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Medicina, 

Facultatea de Medicina Constanta 

Aptitudini şi competenţe 
personale 



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 

Engleza C1 C1 C1 C1 B2 

Franceza B2 B2 B2 B2 B2 

Italiana C1 C1 C1 B2 B2 

Spaniola B2 B2 B2 B2 B2 
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Nivel avansat, competenta programator sisteme de operare 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Anexe Anexa 1 lista lucrari stiintifice 


