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Curriculum vitae managerial şi de administraţie publică

ULTIMA OCUPAȚIE până la numirea ca Manager Inerimar al S.C.U.CP.R.A. București
• Funcţia sau postul ocupat Senior Consultant
• Numele angajatorului GT Management Training & Consulting

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ
Perioada (de la – până la) iunie 2018 – martie 2019

• Funcţia sau postul ocupat Manager interinar al Spitalului Clinic de Urgență ,, Bagdasar – Arseni” din
București

• Numele angajatorului Ministerul Sănătății, București

• Perioada (de la – până la) 2018
• Funcţia sau postul ocupat Responsabil cu Managementul Calității în cadrul Spitalului Clinic de

ortopedie – Traumatologie și TBC Osteoarticular FOIȘOR București (prin
detașare de la ANMCS)

• Numele angajatorului Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, București

• Perioada (de la – până la) 2017
• Funcţia sau postul ocupat Şef Serviciul de Management al Calității Serviciilor Medicale
• Numele angajatorului Institutul Oncologic "Prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti

• Perioada (de la – până la) septembrie 2015 - decembrie 2016
• Funcţia sau postul ocupat Director general,
• Numele angajatorului Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, București –

ANMCS (înființată în septembrie 2015, prin reorganizarea fostei ComisiI
Naționale de Acreditare a Spitalelor – CoNAS)

• Perioada (de la – până la) septembrie 2014 - septembrie 2015
• Funcţia sau postul ocupat Director general,
• Numele angajatorului Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor, Bucuresti.

• Perioada (de la – până la) decembrie 2012 – septembrie 2014
• Funcţia sau postul ocupat MANAGER, senior consultant
• Numele angajatorului GT Management Training & Consulting, Bucuresti, firmă de consultanță

specializată in domeniul sanitar: asistență în management spitalicesc,
consultanță pentru proiectarea, avizarea si autorizarea infrastructurilor medicale,
elaborarea studiilor de fezabilitate si de impact, dezvoltare si implementare de
servicii de ingrijire a sanatatii.
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• Perioada (de la – până la) februarie 2011 – iulie 2012
• Funcţia sau postul ocupat Coordonator regional București – Ilfov, formator acreditat CNFPA în

domeniul managementului și auditului calității și serviciilor de îngrijire a sănătății,
proiectul CaPeSaRo*

• Numele angajatorului Fundația “AMFITEATRU”, București, str. Popa Tatu nr. 58, sector 1
• Perioada (de la – până la) septembrie 2010 – ianuarie 2011

• Funcţia sau postul ocupat Asistent regional București – Ilfov, proiectul CaPeSaRo*
• Numele angajatorului Fundația “AMFITEATRU”, București, str. Popa Tatu nr. 58, sector 1

* Proiectul „ Calitate și performanță în sistemul sănătății publice din România” – CaPeSaRo, a fost finantat de
Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritara 3.2 și derulat
de catre Fundația AMFITEATRU din București, în calitate de aplicant, în parteneriat cu Colegiul Medicilor din România,
Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, Universitatea de Medicină și
Farmacie „ Gr. T. Popa ” și Fundația „ InfoEducația ” din Iași. Și-a propus ca obiectiv principal și a avut ca finalitate
formarea a peste 150 de manageri de calitate și peste 750 auditori în managementul calității serviciilor medicale din
peste 90% din unitățile sanitare cu paturi existente în anul 2010 în regiunile de dezvoltare Nord – Est și București – Ilfov.

• Perioada (de la – până la) iulie 2005 – Februarie 2008
• Funcţia sau postul ocupat
• Numele angajatorului

Președinte – Director general
Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului BUCUREȘTI (CASMB).

• Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Administrarea sistemului de asigurari sociale de sanatate la nivel local

Perioada (de la – până la) decembrie 2002 – Iunie 2005
• Numele angajatorului PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – Direcția Generală de Asistență

Socială
• Funcţia sau postul ocupat Sef serviciu – inspector de specialitate, coordonator compartimente socio-

medicale, inclusiv relatia cu societatea civila si institutiile publice din
domeniu

• Perioada (de la – până la) septembrie 1999 – Ianuarie 2000
• Numele angajatorului Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap
• Funcţia sau postul ocupat Inspector debutant

• Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Evaluarea resurselor urmane si normarea unitatilor de asistență socio –
medicala cu personal de specialitate si auxiliar

EDUCAŢIE SI FORMARE
• Perioada (de la – până la) 2011
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor (CoNAS)

Autoritatea publică central în domeniul acreditării spitalelor

EVALUAREA spitalelor publice în vederea acreditării
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 Perioada (de la – pana la)
 Numele si tipul institutiei de
invatamant si al organizatiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesionala
 Domeniul studiat / aptitudini
ocupationale

2007
Curs de perfecționare pentru Certificarea ca evaluator independent
Georgetown University – WASHINGTON D.C., USA
prin Asociaţia Bursierilor ECESP (EAST and CENTRAL EUROPEAN
SCHOLARSHIP PROGRAM)
Excelență în Managementul spitalului public

• Perioada (de la – până la) 2006
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

SCOALA NATIONALA de SANATATE PUBLICA si MANAGEMENT
SANITAR, București

• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Management spitalicesc

• Perioada (de la – până la) 2004 -2006
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională
• Domeniul studiat

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

MASTERAT în ADMINISTRAREA SERVICIILOR DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

• Perioada (de la – până la) 2004 -2005
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

CENTRUL REGIONAL DE FORMARE CONTINUA pentru ADMINISTRATIA
PUBLICA LOCALA, BUCURESTI

• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Program de perfectionare in scrierea si managementul proiectelor

• Perioada (de la – până la) 2004
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

INSTITUTUL NATIONAL DE ADMINISTRATIE (INA)

• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Curs de management al situatiilor de criza

• Perioada (de la – până la) 2003 - 2004
• Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a realizat
formarea profesională

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

• Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

Curs postuniversitar de management in administratia publica


