Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

Sandu,Claudia,Mariana
Str.Luceafărul nr.9-11, sc.A, ap.3,Timişoara, jud.Timiş, cod poştal 300414

Telefon(oane)

Mobil: +40744610025

Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

dr_sanduclaudia & yahoo.com
Română
02.10.1954
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea de Medicina şi Farmacie „VICTOR BABEŞ” Timişoara –asistent
Domeniul ocupaţional universitar anatomie, în domeniul: - învăţământ,
Institutul Medico – Legal Timişoara – medic specialist anatomo-patolog, în
domeniul: – sănătate,
Cabinet Medical Individual de Familie Dr. Sandu Claudia – medic primar medicină
generală cu competenţă în ecografie şi medicină de intreprindere, în domeniul:–
sănătate.
Experienţa profesională
Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
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Din 1981 – şi în pezent lucrez ca medic generalist specialist apoi primar în diverse cabinete medicale
teritoriale şi ale policlinicilor, staţii de salvare Lugoj apoi Timişoara, pentru ca din 14.10.1999 în Cabinetul
Medical Individual Dr. Sandu Claudia;
Din 15.02.1991 – şi în prezent lucrez ca asistent universitar la Universitatea de Medicină şi Farmacie
Timişoara;
Din 1995 – şi în prezent lucrez ca medic anatomo-patolog la Institutul de Medicină Legală Timişoara.
Asistent Universitar la Disciplina Anatomie şi Embrilogie,
Medic Specialist Anatomo-Patolog,
Medic Primar Medicină Generală – Familie, Competenţe în Ecografie Generală şi în Medicina Muncii.
Activităţi didactice universitare cu studenţii, activităţii de cercetare medicală, activităţi medicale ce vizează
stabilirea diagnosticului anatomo – patologic, consultaţii la cabinet şi la domiciliul pacientului.
1.Universitatea de Medicimă şi Farmacie, Timişoara, P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, cod poştal: 3000414;
2.Institutul Medico-Legal, Timişoara, str. Cireşului, nr.1, cod poştal: 300610;
3.Cab.Med.Ind.Dr.Sandu Claudia Timişoara, str. Luceafărului, nr. 9-11, sc. A, nr. 2, cod poştal: 300414.

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Lucrări practice de disecţie, de studiu a oaselor şi a organelor, microcursuri în timpul orelor de anatomie
ţinute studenţilor în cadrul U.M.F.Timişoara precum şi lucrări de cercetare, participarea la simposioane,
congrese, prelegeri medicale organizate de diverse foruri medicale din Timişoara, din ţară sau din
străinătate.
Tăierea şi pregătirea fragmentelor recoltate din organele decedaţilor în urma necropsiei apoi studiul lor la
microscopul optic.
Prelucrarea, colorarea cu diverşi coloranţi şi citirea la microscopul optic a lamelor ce conţin secreţii
vaginale, uretrale sau de pe colul uterin, recoltate în cabinete.
Consultaţii de medicină generală, ECG, ecografie generală, trimiteri pentru investigaţii de laborator sau de
specialitate, adeverinţe medicale, referate medicale, tratamente şi recomandări medicale efectuate
copiilor, adulţilor, gravidelor.

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
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Din septembie 1975 până în seprembrie 1981.
Medic Medicină Generală cu Diploma de Doctor-Medic cu nr.55866/19.06.1982 eliberată de Institutul de
Medicină din Timişoara, promoţia 1981 sub numele atât a părinţilor cât şi a soţului, Neculau C. Jebereanu
Claudia Mariana
Medic Primar Medicină Generală Nr. 693/11.08.1998 conf. ORDINULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
– eliberată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr. înreg. 5465/10.09.1998 –
ROMÂNIA.
Medic Specialist Anatomie Patologică Nr. 2214/1994 conf. ORDINULUI MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII –
eliberată de Universitartea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr. înreg.1369/21.02.1995 –
ROMÂNIA.
Diploma de Doctor în Medicină Seria C Nr. 0004197 conf. Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării
– eliberată de Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr. înreg. 22/02.12.2002 –
ROMÂNIA.
Certificat de Absolvire Seria C Nr.0005734 eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ROMÂNIA prin
U.M.F. Timişoara înreg. Nr.459/03.04.2003, a Cursului în Specializarea: Noxe fizice în medicina muncii.
Impact asupra sănătăţii expuşilor profesional şi profilaxie.
Certificat de Absolvire Seria C Nr. 0005469 eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, ROMÂNIA prin
U.M.F.Timişoara înreg. Nr.194/03.04.2003, a Cursului în Specializarea: Actualităţi în practica medicinii
muncii. Noua Legislaţie Naţională şi Implementarea Directivei Cadru 89/391/1989 a U.E. în România.
Certificat de Competenţă în Medicină de Inteprindere Seria A Nr.009790 – eliberat de Centrul
Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor Nr. înreg. 11520/29.05.2003 - MINISTERUL
SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI ROMÂNIA.
Certificat de Absolvire Seria D Nr. 0013969 eliberat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării ROMÂNIA prin
U.M.F. Timişoara înreg. Nr. 2394/30.03.2005, a Cursului în Specializarea: Ecografie abdominală.
Certificat de Competenţă în Echografie Generală Seria C Nr. 015879 - eliberat de Centrul Naţional de
Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti Nr. înreg. 17613/15.06.2005 – MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ROMÂNIA.
Atestat de Managementul Serviciilor Medicale curs postuniversitar la distanţă şi test obţional, cu seria
F Nr. 0007040 eliberat cu Nr. 7406/05.05.2003 – UIDD Medical Center THEMIS ART Iaşi MSF
Nr. 11217/91, MMSS Nr. 127/96 sub tutela ACADEMIEI DE STUDII ÎNALTE Iaşi aviz întreg. MEC Nr.
37735/99 ROMÂNIA.
Diploma de Absolvire a cursului postuniversitar de Medicină Legală Seria K Nr. 13936 – eliberată de
Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr. înreg. 311/18.05 1995 – MINISTERUL
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI ROMÂNIA.
Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare în specializarea Citologie Normală şi
Patologică Seria B Nr. 0018313 cu – eliberat de Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr.
înreg. 288/26.07.2000 – MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ROMÂNIA.
Certificat de absolvire a cursului postuniversitar de perfecţionare în specializarea Urgenţe Chirurgicale
în Ambulator Seria B Nr. 0018311 – eliberat de Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara Nr.
înreg. 286/26.07.2000 – MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ROMÂMIA.
Certificat de Participare la modulul I de instruire pentru medicii de familie cu tema: ”Aspecte practice
ale aplicării Legii asigurărilor sociale de sănătate şi Contractul Cadru /1999” Seria A Nr.275 perioada
14 -15 iulie 1999 – eliberat de CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE TIMIŞ – ROMÂNIA.
Certificat de absolvire a cursului „Afectarea CARDIOvasculară din bolile metabolice” Nr. 40/11.03.2011,
organizat de Societatea Română de Cardiologie, Societatea Română de Diabet, Nutriţie, Boli Metabolice,
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti şi creditat de Colegiul Medicilor din
România
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Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara, Ministerul Învăţământului, Academia de Studii Înalte
Iaşi, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa de
Asigurări de Sănătate Timiş

Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)
Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Română
Competenţele şi abilităţile sociale ale mele obţinute de-a lungul anilor ca medic apoi şi ca asistent
universitar se bazează pe relaţiile profesionale cu pacienţii şi cu studenţii, care mi-au creat un spirit de
echipă dezvoltat, o bună capacitate de comunicare, de adaptare şi reacţie ştiind să mă fac înţeleasă de
fiecare persoană cu care am venit în contact.
Competenţele şi abilităţile organizatorice obţinute de-a lungul anilor ca medic coordonator la staţia de
salvare (unde am avut în subordine peste 40 de angajaţi) apoi ca asistent universitar (planificându-mi
zilnic orele de lucrări practice de anatomie cu studenţii), sunt: spiritul de lider, manager sau conducător,
ordonat în gândire şi planificarea activităţilor fiind un bun organizator. Aceste calităţii le-am folosit şi în
cabinetul meu privat.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţele şi aptitudinile tehnice ale mele sunt legate de folosirea aparaturii medicală din dotare
(ecograf, electrocardiograf, bioptron), a intrumentarului medical din dotare (făcând tratamente injectabile,
infiltraţii, pansamente), dobândite în context profesional, congrese, seminarii, cercetare.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Competenţele şi cunoştiinţele mele în utilizarea calculatorului se referă la procesare de texte, utilizare de
Internet, procesare de date, abilităţi obţinute în cotext profesional, prin cursuri şi seminari. Mă descurc
destul de bine în insrtumentele Microsoft Office.

Competenţe şi aptitudini artistice
Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

În timpul liber îmi place să desenez, să pictez, să dansez şi să scriu poezii.
Dotată cu mult calm şi răbdare, gestionez cu realitate şi abilitate diferitele situaţii apărute de-a lungul vieţii.
Deţin permis de conducere categoria B

Informaţii suplimentale Căsătorită în 1977 am purtat numele de Jebereanu. În 2003 soţul mi-a decedat iar prin recăsătorie port
numele de Sandu conform CERTIFICATULUI DE CĂSĂTORIE Seria CE Nr.056310, ROMÂNIA.
Am stagiul militar efectuat în grad de sublocotenent.
Am 4 copii, două fete şi doi băieţi de care sunt foarte mândră fiincă continuă toţi activitatea medicală în
diferite specialităţi.

În ultimii 10 ani am fost înscrisă în următoarele societăţi:
-SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ DE FAMILIE
-SOCIETATEA DE IMAGISTICĂ MUSULO-SCHELETALĂ DIN ROMÂNIA
-SOCIETATEA ANATOMIŞTILOR DIN ROMÂNIA
-SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MORFOLOGIE
-SOCIETATEA ROMÂNĂ DE MEDICINĂ LEGALĂ
-COLEGIUL MEDICILOR TIMIŞ
În ultimii 10 ani am fost coordonator de lucrări de diplomă după cum urmează:
-Evaluarea autolizei în organele parenchimatoase, absolvent: Jebereanu Marius Bogdan – 2006;
-Importanţa anomaliilor vasculare de la nivelul placentelor în medicina legală, absolvent: Oana Alina
Oltean – 2003;
-Importanţa anevrismelor arteriale în morţile subite, absolvent: Robert Felix Szabo – 2003;
-Instalarea autolizei în rinichi, absolvent Diaconu Mihaela – 2001
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Anexă
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-Copii Xerox după toate diplomele, certificate de absolvire, adeverinţe, atestat care vin să certifice
calificările şi competenţele obţinute.
-Copii Xerox după carnet de membru şi documentele de plată a taxelor de apartenenţă în cadrul unor
societăţi medicale.
-Copii Xerox după prima pagină de la lucrările de diplomă a absolvenţilor de facultate coordonate de
mine.
-Copii Xerox după diplome, certificate de participare la Manifestări Medicale, Simpozioane, Congrese
Naţionale sau cu Participare Internaţională în număr de 90, conform cu cele din ataşamentul Diplome
2001 – 2011.
-Copii Xerox după rezumate sau lucrările în extenso prezentate la Simpozioane, Congrese Naţionale sau
cu Participare Internaţională conform cu ataşamentul Publicaţii 2001 – 2011.
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