Curriculum vitae
Informatii personale
Nume/Prenume

Cetatenia
Data nasterii
Sex

Locul de munca vizat /
Aria ocupationala

IONESCU CONSTANTIN

română
11 noiembrie 1978
masculin

•

Clinica de Chirurgie Pediatrică Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Apostol
Andrei” Constanţa.

•

Din septembrie 2018 – masterand în „Managementul instituţiilor şi al serviciilor medicale şi
farmaceutice”
Din noiembrie 2018 - medic primar chirurgie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Apostol
Andrei” Constanţa.
Din 2015 – prezent Membru In Comisia de Chirurgie Pediatrică a Ministerului Sănătăţii.
2011-prezent medic specialist chirurgie pediatrică, Spitalul Clinic de Urgentă „Sf. Apostol
Andrei” Constanţa.
2014-prezent şef de lucrări universitar la disciplina de anatomie a facultăţii de medicină,
universitatea „Ovidius” Constanţa desfăşurându-mi activitatea conform cerinţlor fişei postului
de şef de lucrări universitar;
2008-2014 asistent universitar la disciplina de anatomie a facultăţii de medicină, universitatea
„Ovidius” Constanţa desfăşurându-mi activitatea conform cerinţlor fişei postului de asistent
universitar;
2008-2013 doctorand în domeniul medicină la Şcoala Doctorală a Facultăţii de Medicină din
cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, periadă în care am urmat cursurile şcolii doctorale
timp de un an, iar ulterior m-am preocupat de cercetarea domeniului ales pentru elaborarea
tezei de doctorat;
2006 am urmat cursurile modulului psiho-pedagogic din cadrul Departamentului pentru
Pregătirea Personalului Didactic, din cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa;
2005-2011 medic rezident specializarea chirurgie pediatrică în clinica de Chirurgie şi
Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa, unde m-am format participând
la tot ceea ce înseamnă activitatea medicală în această specialitate conform curiculei de
pregătire;
2004 medic stagiar în cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă Constanţa, fiind angajat cu contract
de muncă şi efectuând cele două stagii de medicală şi respectiv chirurgie, fiacre a câte 6 luni;
2004 masterand în specializarea „Morfofiziologia Normală şi Patologică a Structurilor
Anatomice” a facultăţii de medicină, urmând cursurile conform programe analitice a masteratului;
1997-2003 student la Facultatea de Medicină Generală a Universităţii „Ovidius” Constanţa, iar
în afara activităţii didactice am fost membru al Cercului de Anatomie şi Chirurgie
Experimentală al Facultăţii (îndrumător prof. univ. dr. Bordei Petru) din 1997, în cadrul căruia
am participat la toate operaţiile de chirurgie experimentală realizate la Disciplina de Anatomie,
pecum şi participarea la şedinţele de referate care s-au ţinut la Disciplina de Anatomie
începând cu anul 1998;
1993-1997 elev la Liceul Toretic „Traian” din Constanţa;
11985-1993 elev la Şcoala generală nr. 7, din Constanţa.

Experienta profesionala
Perioda
Functia sau postul ocupat
Principalele activitati si
responsabilitati

•

Numele si adresa angajatorului

•
•

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Educatie si formare

Perioda

Calificarea / diploma obtinuta
Domenii principale studiate /
competente dobindite
Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

2014-prezent şef lucrări la disciplina de anatomie a facultăţii de medicină Constanţa prin
concurs;
2008-2014 asistent universitar la disciplina de anatomie a facultăţii de medicină Constanţa
prin concurs;
doctor în medicină conform diplomei nr. 6508 din 19.12.2012 sisţinând teza cu titlul
„Consideraţii morfologice asupra vaselor iliace comune”
medic specialist chirurgie pediatrică conform ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1676/2011, cu
certificat eliberat pe 16.12.2011 cu numărul 11357;
absolvent al cursului de Psiho-Pedagogie organizat de Universitatea "Ovidius" Constanţa, în
anul 2006 cu certificatul de absolvire nr. 36 din 16 martie 2007 ;
2005 – 2008 - preparator universitar la Disciplina de Anatomie din cadul Facultăţii de Medicină
Constanţa.
2004 am urmat cursurile de Masterat în specializarea „Morfofiziologia Normală şi Patologică a
Structurilor Anatomice” având ca teză de dizertaţie „Morfologia arterelor renale multiple”, pe care
l-am absolvit cu dimploma de master nr. 328 din 26 iulie 2005;
septembrie 2003 am susţinut examenul de licenţă şi lucrarea de diplomă obţinând notele
9.59, respectiv 10, conform diplomei de licenţă nr. 77 din 10 august 2004
absolvent al Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Universităţii "Ovidius" Constanţa,
promoţia 2003, cu media generală de promovare a studiilor: 8.99. conform foii matricole
nr. 1346/2003;
absolvent Liceul "Traian" din Constanţa, secţia chimie-biologie, promoţia 1997, cu Diploma de
Bacalaureat seria P nr. 178474 din 14 iulie 1997;
absolvent al Şcoalii generală nr. 7, din Constanţa, promoţia 1993. cu diploma de absolvire
seria A, nr. 86648 eliberată de Ministerul învăţământului şi Cercetării la data de 27 iunie 1993.

Română

Limbi straine cunoscute
Comprehensiune

Autoevaluare
Nivel european (*)

Abilitati de ascultare

Vorbit

Abilitati de citire

Interactiune

Scris
Exprimare

Limba

Engleză

X

X

X

X

Limba

Franceză

X

X

X

X

(*) Cadrului

Competente si abilitati sociale

Competente si aptitudini
organizatorice

european de referinţă pentru limbi

membru în: Societatea Română de Morfologie, Societatea Romănă de Anatomie, Societatea
Română de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică
•
•
•
•
•
•
•
•

1997 - co-organizator al Congresului Naţional de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică de la
Constanţa;
1997-prezent - co-organizator a celei de-a Vll-XXII- a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice. Zilele
medicale dobrogene.
1999 am fost co-organizator al Congresului Internaţional de Anatomie Clinică (Al V-lea
Congres European de Anatomie Clinică).
1999 - co-organizator al Congresului Naţional de Imagistică Medicală şi Radiologie şi al
Conferinţei Naţionale de Genetică Clinică, "Cel de-al XX-lea Congres Naţional de Chirurgie" de
la Constanţa.
2000 - co-organizator al Congresul Naţional de Menopauză, Simpozionul Naţional de
Litotripsie extracorporeală, "A V-a Conferinţă Naţională de Semiologie Medicală"
2001 - co-organizator al Simpozionul "Zilele Italiano-române de Gastroenterologie şi
Cultură", Congresul Studenţilor şi Tinerilor Medici Stomatologi "Thalassa Dent";
2002 - co-organizator Primului Congres Naţional cu participare internaţională al Asociaţiei
Române de Anatomie Clinică; celui de-al lll-lea Simpozion de Anatomie Clinică; Congresului
Balcanic de Chirurgie Pediatrică care s-a desfăşurat la Constanţa în octombrie 2002.
2003 - co-organizator al Simpozionului Româno - Franco - Belgian, al celui de-al Vll-lea
Congres Naţional al Studenţilor şi Tinerilor Medici din România;

•
•
•

•
•

2004 - co-organizator al celui de-al XXV-lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie,
Hepatologie si Endoscopie Digestivă care s-au desfăşurat la Constanţa.
2005 - co-organizator celui de al 87-lea Congres al Asociaţiei Morfologiştilor şi co-organizator la
cea de-a III-a Conferinţă Naţională de Consens a Societăţii Române de Chirurgie Pediatrică.
2006 - co-organizator al celui de-al XVI-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Chirurgie
şi Ortopedie Pediatrică şi celui de-al III-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Ortopedie
Pediatrică ce s-au organizat şi desfăşurat la Constanţa-Mamaia în perioada 7-9 septembrie.
2008 – prezent - co-organizator al şcolilor de vară organizate de către Colegiul Medicilor din
Constanţa;
2010 - co-organizator al celei de-al XI-lea Congres Naţional al Societăţii Anatomiştilor din
România, iar în 2012 la cel de-al XIII-lea Congres Naţional cu participare internaţională a
Societăţii Române de Anatomie.

Competente si cunostinte de
utilizare a calculatorului

Utilizator PC nivel mediu-avansat: Office, CorelDraw, Adobe.; nivel mediu: Wordpress

Alte competente si aptitudini

•
•

Permis de conducere

Informatii suplimentare
Anexe

2005-prezent la toate manifestările ştiinţifice naţionale organizate de Societatea Română de
Anatomie, a societăţilor de chirurgie şi ortopedie pediatrică, precum şi a unor manifestări
internaţionale ale societătilor franceze de anatomie clinică şi a morfologiştilor francezi,
2010-2013 participant la şcolile de vară organizate de Colegiul Medicilor Constanţa;

Permis de conducere auto categoria B.

