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Octombrie 2016-prezent
Scoala Doctorala- Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”
Bucuresti
Ianuarie 2014- decembrie 2017
- Subinvestigator in studiul „The effect of Intra-anal Nifedipine, used as add-on to conservative therapy,
on pain in patients with anal fissure”, octombrie 2016-prezent
-GCP training, 5 septembrie 2016
-Diploma de participare la cel de-al XXXV-lea Congres National de gastroenterologie, hepatologie si
endoscopie digestiva, Iasi, sectiunea e-poster „Diabetes mellitus, obesity and chronic pancreatitisindependent risk factors for pancreatic adenocarcinoma in Romanian black sea coast area,11-13 iunie
2015
-Certificat de participare la cursul”Update on Hepatology”,Bucuresti, 27-28 mai 2015
- Participare la „Zilele Medicale Dobrogene”-prezentare orala intitulata „Tolerability and adherence to
antiviral triple therapy in patients with chronic hepatitis C, 15 mai 2015, Constanta
- Certificat de absolvire „Scoala de vara- actualitati si progrese in ultrasonografie”, 26-28 iunie 2014,
Constanta
- Diploma de participare in cadrul manifestarii stiintifice cu titlul „Pacientul meu diabetic are steatoza
hepatica, nefropatie, hipertensiune arteriala” , prezentare orala intitulata” Steatoza hepatica- Foie gras,
dulceata si statistica”, 6 iunie 2014, Constanta
-Certificat de participare la „Zilele Institutului clinic Fundeni „ 02-05 octombrie 2014, Constanta
- Diploma de participare la cel de-al XXXIV-lea Congres national de gastroenterologie, hepatologie si
endoscopie digestiva, Oradea, sectiunea poster „ Este videocapsula endoscopica o metoda de
diagnostic cu acuratete si costeficienta crescute in depistarea surselor de sangerare in hemoragiile
digestive inferioare? Studiu prospectiv pe 2 ani realizat in Cta” si „ Siguranta utilizarii statinelor in
dislipidemia produsa de terapia de lunga durata cu analogi nucleozidici in hepatita cronica virala C” 1214 iunie 2014
- Certificat de participare la cursul „Viral Hepatitis and Liver Cirrhosis” in data de 25-26 aprilie 2014,
Bucuresti
Spitalul Clinic Judetean De Urgenta „Andrei Apostol” Constanta

Perioada

Octombrie 2007- iunie 2013

Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / - Lucrare de licenta intitulata „Particularitatile sindromului coronarian acut la pacientii varstnici”,
competenţe profesionale dobândite septembrie 2014
- Certificat de participare la cursul ”Cercetarea medicala” in data de 8 octombrie 2011
- Certificat de participare la cursul de formare medicala ”Bune practici in depistarea infectiilor virale
hepatitice si imuno-deficientei umane dobandite” in data de 17 septembrie 2011.
-Diploma de participare la Congresul International pentru studenti si tineri medici, 10-13 noiembrie
2011,editia a XIII-a,Craiova,sectiunea poster: „Imunohistochemical Features in nodal B cell non-Hodgkin
Lymphomas”-12 noiembrie 2011.
-Diploma de participare la workshpurile din cadrul Congresului: tehnici de prim-ajutor si tehnici de
laparoscopie.
-Diploma de participare la Congresul National pentru Studenti si Tineri Medici, editia a XV-a,30
noembrie-4 decembrie 2011,Bucuresti.
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
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Facultatea de Medicina Generala „Ovidius” Constanta

Septembrie 2004- Mai 2007
Matematica-Informatica
- Atestat de competente lingvistice de nivel mediu limba engleza
Atestat de operare pe calculator si competente de nivel mediu de programare
Diploma pentru rezultatele deosebite obtinute in cadrul manifestarilor dedicate Zilelor Colegiului 16-21
mai 2005

Liceul Pedagogic „Constantin Bratescu” Constanta
Studii postuniversitare

Experienţa profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Ianuarie 2018-prezent
Medic specialist gastroenterologie
Octombrie 2017-prezent
Asistent universitar
Facultatea de medicina „Ovidius”, Constanta
Medicina interna si medicina muncii
Ianuarie 2014- decembrie 2017
Medic rezident

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Spitalul Judetean Constanta
Gastroenterologie
Iulie 2012- Septembrie 2012
Voluntar

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Centre Hospitalier Saint Martin Caraibes Francaises
Chirurgie generala

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

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

Autoevaluare
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Engleză

B2

Utilizator
experimentat

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Franceză

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

Spaniola

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

B1

Utilizator
elementar

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Permis(e) de conducere
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Capacitatea de a lucra în echipă, dezvoltată pe parcursul anilor de facultate datorită lucrărilor de
laborator efectuate pe echipe formate din 4-6 studenţi.
Abilitate de conducător, exersată in urma diferitelor proiecte realizate pe durata anilor de studii.

Experienţă de lucru şi îndemânare cu instrumente ştiinţifice dobândite pe parcursul anilor de liceu şi de
facultate în laboratoarele de chimie.
Bună stăpânire a unor programe din pachetul Microsoft Office™ (Word™, Power Point™).

Bună stăpânire a mijloacelor de comunicare a ideilor în scris, într-o manieră estetică şi armonioasă.

Categoria B

