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INFORMAŢII PERSONALE

CĂPRARU IONUŢ – DRAGOŞ
+40744399087
ionutcapraru@yahoo.com
Sexul masculin | Data naşterii 16/01/1980 | Naţionalitatea română

ASISTENT UNIVERSITAR - Disciplina de Epidemiologie
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Victor Babeş” din Timişoara
LOCUL DE MUNCA ACTUAL

MEDIC PRIMAR EPIDEMIOLOGIE – Compartimentul de
Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile, Direcția
de Sănătate Publică Timiș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Septembrie 2019 – prezent

Asistent universitar
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara (România)
Disciplina de Epidemiologie
P-ța Eftimie Murgu nr. 2, 300041, Timișoara
•
•
•
•
•

pregătirea și sustinerea lucrărilor practice cu studenţii;
pregătirea testelor saptămânale;
modernizarea, diversificarea şi adaptarea lucrărilor practice la cerinţele unui învățământ
modern, aducerea la zi a noțiunilor predate;
asistență la cursurile de Epidemiologie;
pregătirea și sustinerea examenelor practice cu studenții.

Tipul sau sectorul de activitate Invațământ, Educație, Sănătate
Septembrie 2014 – Septembrie
2019

Asistent universitar
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara (România)
Disciplina de Parazitologie
P-ța Eftimie Murgu nr. 2, 300041, Timișoara
•
•
•
•
•

pregătirea și sustinerea lucrărilor practice cu studenţii;
pregătirea testelor saptămânale;
modernizarea, diversificarea şi adaptarea lucrărilor practice la cerinţele unui învățământ
modern, aducerea la zi a noțiunilor predate;
asistență la cursurile de Parazitologie;
pregătirea și sustinerea examenelor practice cu studenții.

Tipul sau sectorul de activitate Invațământ, Educație, Sănătate

Curriculum Vitae

01 Ianuarie 2017 – prezent

Medic primar epidemiologie
Direcţia de Sănătate Publică Timiş (România) – Compartimentul de Supraveghere şi Control Boli Transmisibile
Str. Victor Babeş nr. 18, Timişoara, www.dsptimis.ro

▪ Implementarea, supravegherea şi controlul vaccinărilor din Programul Naţional de Vaccinări;
▪ Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile (culegere de date, implementare măsuri şi raportare a bolilor tr
epidemiologice conform Programelor Naţionale şi Internaţionale (OMS, ECDC, EU) de Supraveghere a Bolilor
▪ Activităţi de autorizare şi avizare a activităţilor medicale (spitale, policlinici, cabinete medicale, unităţi de învăţăm
▪ Activităţi de control asupra spitalelor, cabinetelor medicale pentru activităţi de prevenţie in bolile transmisibile.
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, sănătate preventivă, sănătate publică
01 Ianuarie 2013 – 31 decembrie
2017

Medic specialist epidemiologie
Direcţia de Sănătate Publică Timiş (România) – Compartimentul de Supraveghere şi Control Boli
Transmisibile
Str. Victor Babeş nr. 18, Timişoara, www.dsptimis.ro
▪ Implementarea, supravegherea şi controlul vaccinărilor din Programul Naţional de Vaccinări;
▪ Supravegherea şi controlul bolilor transmisibile (culegere de date, implementare măsuri şi raportare
a bolilor transmisibile – focare epidemiologice conform Programelor Naţionale şi Internaţionale
(OMS, ECDC, EU) de Supraveghere a Bolilor transmisibile);
▪ Activităţi de autorizare şi avizare a activităţilor medicale (spitale, policlinici, cabinete medicale, unităţi
de învăţământ, etc.);
▪ Activităţi de control asupra spitalelor, cabinetelor medicale pentru activităţi de prevenţie in bolile
transmisibile.
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, sănătate preventivă, sănătate publică

01 Octombrie 2008 – 31
Decembrie 2012

Medic rezident epidemiologie
Direcția de Sănătate Publică Timiș (România) – Compartimentul de Supraveghere și Control Boli
Transmisibile
Str. Victor Babeș nr. 18, Timișoara, www.dsptimis.ro
▪ Culegerea datelor și întocmirea raportărilor din cadrul Programul Național de Vaccinări;
▪ Întocmirea fișelor în vederea supravegherii bolilor, culegerea de date și raportarea lor la CNSCBT și
MS
▪ Redactarea de referate în vederea autorizării și avizării a activităților medicale (spitale, policlinici,
cabinete medicale, unități de învățământ, etc.).
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, sănătate preventivă, sănătate publică

09 August 2007 – 31 Decembrie
2011

Director Medical – medic medicină generală
SC. RAȚIONAL TRANS-MED SRL., Timișoara (România) – Serviciul de ambulanță
Str. Zurich nr. 48, Timișoara, www.rationalmed.ro
▪ Coordonarea activităților compartimentului de ambulanță (interviu de angajare personal – medici,
asistenți, ambulanțieri; întocmirea graficului de ture și garda, elaborarea fișei de consultație și
manevrelor efectuate pe pacient; coordonarea echipajelor pe ambulanțe);
▪ Întocmirea documentației, actelor și dosarelor pentru contractul cu casa de sănătate și acreditare a
serviciilor de urgența, proceduri ISO;
▪ Coordonarea echipajelor la evenimente și intervenții speciale (evenimente sportive, spectacole
publice, manifestări și mitinguri cu prezență publică mare);
▪ Coordonarea dispeceratului serviciului de ambulanță (coordonarea dispecerilor, managementul
preluării telefonice a solicitărilor și triajul cazurilor);
▪ Efectuarea de gărzi; Consultații și tratament de urgență; Servicii de medicină pe ambulanță;
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, urgențe prespitalicești, medicină generală
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01 Ianuarie 2007 – 31 Octombrie
2008

Medic rezident medicină de familie
Spitalul Clinic Județean de Urgența Timișoara (România)
Bd. Iosif Bulbuca nr. 10, Timișoara, www.hosptm.ro
▪ Efectuarea de stagii in clinici diferite in cursul desfășurării rezidențiatului (stagiu de medicină de
familie – 6 luni, medicină internă – 6 luni, pediatrie – 6 luni, sănătate publică – 1 lună, psihiatrie – 1
lună, neurologie – 1 lună;
▪ Consultații la patul bolnavului, întocmirea fișei de observație clinică, implementarea și asistarea
tratamentului, participare și efectuarea de prezentări de cazuri, întocmirea formelor de externare a
pacienților, recomandarea tratamentului și prescripția de rețete, completarea de concedii medicale.

Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, activități clinice
01 Ianuarie 2006 – 31 Decembrie
2006

Medic medicină generală – operator RMN
SCM Neuromed Timișoara (România) – Compartiment RMN
Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 43, Timișoara, www.neuromed.ro
▪ Pregătirea pacientului pentru investigația RMN, întocmirea fișei, acces prin abord venos prin
aplicarea de flexulă în vederea administrării substanței de contrast;
▪ Asistarea pacientului in timpul investigației, administrarea substanței de contrast;
▪ Efectuarea propriu-zisă a investigației RMN prin programarea computerizată a secvențelor
investigației;
▪ Prelucrarea imaginilor captate prin investigație pentru suport film, hârtie, CD.
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, imagistică medicală

01 Ianuarie 2005 – 31 Decembrie
2005

Medic stagiar
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Dr. Victor Babeș” Timișoara (România) – Secția
Clinică Pneumologie și Compartiment TBC I
Str. Gheorghe Adam nr. 13, Timișoara, www.spitalul-vbabes-tm.ro
▪ Supravegherea bolnavilor de TBC și boli pulmonare;
▪ Efectuarea de puncții pleurale;
▪ Consultații ambulatoriu, internări;
▪ Consultații la patul bolnavului, întocmirea fișei de observație clinică, implementarea și asistarea
tratamentului, participare și efectuarea de prezentări de cazuri, întocmirea formelor de externare a
pacienților, recomandarea tratamentului și prescripția de rețete, completarea de concedii medicale.
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, activități clinice, supraveghere TBC

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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Octombrie 2014 - prezent

Doctorand – Scoala doctorala de stiinte biomedicale – Domeniul
medicina
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara
Disciplina de Parazitologie
„Cercetarea epidemiologica si evaluarea prin tehnici moderne de diagnostic a
infectiei cu Toxoplasma gondii”

Octombrie 2016

Certificat medic primar epidemiologie
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara / Ministerul Sănătății
București (România)
▪ Sănătate publică;
▪ Informatică medicală;
▪ Laborator clinic și microbiologie;
▪ Boli infecțioase;
▪ Epidemiologie generală și specială;
▪ Etică medicală.

Octombrie 2012

Certificat medic specialist epidemiologie
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara / Ministerul Sănătății București
(România)
▪ Sănătate publică;
▪ Informatică medicală;
▪ Laborator clinic și microbiologie;
▪ Boli infecțioase;
▪ Epidemiologie generală și specială;
▪ Etică medicală.

18 Mai – 22 Mai 2009

Curs postuniversitar – Epidemiologia și bioterorismul
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara (România)
▪ Contextul bioterorismului actual;
▪ Microbiologie și Virusologie cu aplicații în bioterorism;
▪ Sistemul de alertă și masuri în caz de bioterorism;
▪ Manipularea agenților infecțioși folosiți in bioterorism și gradele de securitate epidemiologică;
▪ Sisteme naționale și internaționale de luptă împotriva bioterorismului;
▪ Aplicații imediate și pe termen lung de luptă anti-bioterorism în țara noastră.

1998 - 2004

Doctor – Medic Medicină Generală / Diplomă de licență
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara (România)
▪ Anatomie și Embriologie;
▪ Fiziologie și Fiziopatologie;
▪ Histologie și Morfopatologie;
▪ Biochimie și Chimie bio-organică;
▪ Microbiologie și Parazitologie;
▪ Informatică medicală și Biostatistică;
▪ Semiologie Medicală și Chirurgicală;
▪ Specialități medicale și chirurgicale;
▪ Sănătate publică, Epidemiologie și Medicină preventivă.

1994 - 1998

Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic ”Mircea cel Bătrân” Rm. Vâlcea (România)
▪ Profil Matematică – Fizică.
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversație

Discurs oral

Limba engleză

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Limba suedeză

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar

Utilizator
independent
Utilizator
independent

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referință pentru limbi străine

Competențe de comunicare

Spirit de echipă: am experiența muncii în echipă încă din facultate, când am fost membru Societății
Studenților în Medicină Timișoara;
▪ Am susținut discursuri cu prezentări de lucrări științifice la congrese; diverse prezentări la invitația
unor asociații / fundații;
▪ Am consolidat competențele de comunicare în perioada cât am ocupat funcția de Director medical,
unde am coordonat 20 de persoane;
▪ Capacitate de argumentare și convingere, participând la dezbateri pe diferite teme de interes.
▪ Participarea în studenție la cercul de cercetare în Informatică medicală;
▪ Coordonarea ziarului studențesc STUDMED.

Competențe
organizaționale/manageriale

Leadership – am ocupat funcția de Director medical unde am coordonat 20 de persoane;
▪ Leadership – la nivelul Rotary, unde am ocupat funcția de președinte, vicepreședinte, secretar
executiv și director de comitet.
▪ o bună cunoaștere a procedurilor de control în sănătatea publică a diverselor instituții (spitale,
cabinete medicale, policlinici, unități de învățământ, unități de alimentație, etc.);
▪ o bună cunoaștere și capacitatea de a interveni și gestiona un focar epidemiologic (ancheta
epidemiologică, măsuri în focar, limitarea extinderii focarului, etc.);
▪ o bună cunoaștere a problematicii bioterorismului, prin participare la cursuri de specializare pe
această temă.

Competențe dobândite la locul de
muncă

Competențe informatice

▪ Cunoaștere la nivel foarte avansat a sistemelor de operare: Microsoft Windows, Linux, Apple Mac
OSX;
▪ Cunoașterea la nivel foarte avansat a utilizării calculatorului: Microsoft Office, etc.;
▪ Cunoașterea la nivel foarte avansat a limbajelor de programare; HTML, php, MySQL, CSS, C++,
Borland Pascal, FoxPro, Basic;
▪ Cunoașterea la nivel foarte avansat a aplicațiilor grafice: Adobe Photoshop, GIMP, CorelDraw;
▪ Cunoașterea la nivel foarte avansat a problemelor hardware (plăci baza, memorie RAM, placi video,
hard-disk-uri, etc.);
▪ Cunoașterea la un nivel avansat despre implementare, cablarea și configurarea rețelelor de
calculatoare și configurări servere;
▪ Am programat și realizat mai multe site-uri web cu tehnologie HTML 5, CSS 3, php, MySQL
(www.vivart.ro, www. rotarybuzias.ro, www.exploratorii.ro, etc.).

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Permis de conducere
Hobby-uri

▪ Categoria B
▪ Astronomie (studii la nivel de amator cu telescop propriu);
▪ Literatura, filosofia;
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Publicații
Prezentări
Proiecte

Studiu ”Atașamentul nou-născutului și sugarului fundamentul dezvoltării sale viitoare”, prezentare
orală la Conferința studenților în medicină și tinerilor medici ”MEDIS” 2000, Timișoara (România);
Studiu pilot în România prin fonduri europene în colaborare cu Șef lucrări dr. Violeta Stan – Disciplina
de Neuropsihiatrie infantila, UMFVB Timișoara (România) – ”Problematica instituționalizării copiilor în
România” (studiu pilot în patru județe – Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara), finalizat prin
prezentarea rezultatelor la OMS și UE și prezentat în lucrarea mea de licență – studiu unic în
România;
Publicarea de articole în ziarul studențesc ”STUDMED”, Timișoara (România);
Publicarea de poezii in revista culturală ”Povestea vorbei”, Rm. Vâlcea (România).

Conferințe
Seminarii
Distincții

Membru organizator al Conferintei internaționale de Zoonoze, Timisoara (Romania), 2017, 2019.
Conferința internațională de Boli Infectioase, Viena Austria, 2017.
Conferința studenților în medicină și tinerilor medici ”MEDIS” 2000, Timișoara (România) cu lucrarea
”Atașamentul nou-născutului și sugarului fundamentul dezvoltării sale viitoare”.

Afilieri

Membru al Societății Internaționale de Boli infectioase și tropicale.

