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Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ZANOSCHI Georgeta 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 

Sex Feminin 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru comisie multidisciplinara experţi. 

 

Experienţa profesională Medic primar, sănătate publică şi management 

Perioada 
 2004- 2009. CURSURI DE PERFECŢIONARE URMATE 

 Cursul „Auditori interni ai sistemului de management al calităţii”, organizat de U.M.F. Iaşi, 6 – 10 iunie 2005. 
Cursul „Proiectarea şi implementarea sistemului de management al calităţii în conformitate cu standardul internaţional 

ISO 9001: 2000”, organizat de U.M.F. Iaşi, 26 – 28 mai 2005. 
Cursul „Gripa aviară v.s. gripa sezonieră şi pregătirea pentru o posibilă pandemie, Iaşi, Hotel Traian, 20 – 21 august 

2007, 8 credite 
CURSURI POSTUNIVERSITARE  
Cadru didactic de predare – lector invitat 
Curs organizat de disciplina de Epidemiologie în colaborare cu disciplina de Sănătate Publică şi Management 
2006-2007 Masterat Epidemiologie clinică. Metodologia de studiu în bolile multicauzale 
Teme predate: Indicatori de tendinţă centrală şi de variabilitate statistică. Eşantionajul 
Cadru didactic de predare: 
Cursuri postuniversitare organizate de disciplina de Sănătate Publică şi Management -  
2005,2006,2007, 2008 -  Managementul resurselor umane în sănătate. Elemente necesare personalului cu funcţii de conducere - 4 

mai – 1 iunie 2007 – coordonator curs 
2007 – 2008 Noţiuni de management al programelor şi proiectelor de sănătate.Elemente necesare personalului cu funcţii de 

conducere - 9 mai – 7 iunie 2008– coordonator curs 
Cadru didactic de predare: 
Curs organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar Bucureşti în colaborare cu disciplina de Sănătate 
Publică şi Management, U.M.F „Gr.T.Popa” Iaşi. Curs desfăşurat în conformitate cu prevederile OMSP nr. 635 din 3.06.2006., 
pentru aprobarea, organizarea şi desfăşurarea cursului de management spitalicesc în vederea ocupării funcţiei de manager de 
spital persoană fizică, locul de desfăşurare Iaşi, Spitalul de Psihiatrie. 

- 19 iunie – 11 august 2006 – curs pentru manageri de spital  
- 18 septembrie – 7 noiembrie 2006, curs pentru manageri de spital 
-  27 noiembrie – 21 decembrie 2006, curs pentru directorii de îngrijiri şi asistenţi şefi. 

 29 ianuarie 2006 – 24 februarie 2007, curs pentru manageri de spital/ directorii de îngrijiri şi asistenţi şefi. 
Teme predate:  
- Modulul I – parţial:  

- Managementul organizării şi finanţării spitalului 
- Managementul serviciilor de sănătate 
- Roluri şi funcţii manageriale 
- Organizarea serviciilor de sănătate şi a spitalului 

- Modul IV – parţial: 
- comunicare şi legislaţie: partea de legislaţie – reglementări de interes pentru medici şi asistenţi medicali 

Curs organizat  de Centrul de Perfecţionare Bucureşti în colaborare cu disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F 
„Gr.T.Popa” Iaşi   

1. 23 ianuarie – 31 mai 2006: (12 module) Atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate – coordonator atestat 
Teme predate: 
Starea de sănătate a populaţiei, factorii care o influenţează, modalităţi de măsurare (obiectivele strategiei OMS pentru 

secolul 21) 
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 Problematica medico-sociale a grupurilor,populaţionale la risc – copii şi tineri, vârstnici consumatori de droguri, alcool, 
refugiaţi, prostituate; violenţa familială, problemă de sănătate publică 

Principiile şi funcţiile managementului şi conducerii – mecanismul de luare a deciziei 
Integrarea în Uniunea Europeană (instituţii, programe, reguli şi recomandări) 
2. 16 noiembrie 2007 – 15 martie 2008: (12 module) Atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate – coordonator atestat 
Teme predate: 
Starea de sănătate a populaţiei, factorii care o influenţează, modalităţi de măsurare (obiectivele strategiei OMS pentru 

secolul 21) 
Problematica medico-sociale a grupurilor,populaţionale la risc – copii şi tineri, vârstnici consumatori de droguri, alcool, 

refugiaţi, prostituate; violenţa familială, problemă de sănătate publică 
Principiile şi funcţiile managementului şi conducerii – mecanismul de luare a deciziei 
Integrarea în Uniunea Europeană (instituţii, programe, reguli şi recomandări) 
Măsurarea morbidităţii într-o colectivitate 
Măsurarea şi interpretarea datelor de incidenţă, prevalenţă, disabilitate 
Proiectarea unui examen medical de masă 
- Membru în Comisia de Sănătate a Ministerului Sănătăţii Publice privind problemele de sănătate publică din 2006 şi în 

prezent. 
- 2006 – 2008 - Membru în Comisia Experţi Evaluatori probleme de sănătate publică, MSP  

- Preşedinte Comisia de Coordonare şi Supraveghere a desfăşurării examenului de absolvire a 
cursului de Management Spitalicesc pentru medici din data de 27.02.2007, în Centrul Universitar 
Iaşi. 

- Preşedinte comisia de corectare a lucrărilor candidaţilor Centrul Bucureşti, Cursul de 
Management Spitalicesc pentru medici din data de 27.02.2007. 

- 2006- 2008 - Participare în comisia de examinare pentru concursurile de selecţie organizate în vederea ocupării funcţiei 
de manager, persoană fizică, din  cadrul Ministerului Sănătăţii Publice. 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar doctor/sănătate publică şi management 

Activităţi şi responsabilităţi principale Membru în comisia disciplinară de experţi 
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T.Popa” Iași, Str. Universității, nr.16, Iași 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Conferențiar universitar doctor, Disciplina de Sănătate Publică și Management Sanitar 
  

Educaţie şi formare Medic primar, sănătate publică şi management 
  

Perioada - 1983 – 1986: medic stagiar pediatru Spitalul Clinic de Copii Iaşi 
- 1986 – 1989: medic pediatru Spital Hârlău - D.M.C. Deleni. 
- 1989 – 1991: medic pediatru Spitalul Orăşenesc Tg.Frumos - D.M.C. Strunga 
- 1991 - Intrarea în specialitatea de Sănătate Publică şi Management (Ordinul M.S. nr. 1711/19 decembrie 1991). 
- 1991 – 2000: asistent universitar prin concurs la Disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi. 
- 2000 – 2004 – şef  lucrări la Disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi. 
- 2000 – şi în prezent, şef disciplină Sănătate Publică şi ManagementU.M.F. „Gr.T.Popa „ Iaşi 
- 1999 integrare în cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi - compartimentul de statistică medicală. 
- 2004 – conferenţiar univ. la Disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi. 
-  2004 – 2007 conferenţiar univ. la Disciplina de Sănătate Publică şi Management, U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi. 
- 2008 şi în prezent: Şef Catedră Medicină Preventivă, validat prin Consiliul Profesoral din 21 martie 2008 
- Director Departament- Medicină Preventivă și Interdisciplinaritate, Facultatea de Medicină, până în iunie 2015 

Calificarea / diploma obţinută 1991: Intrarea în specialitatea de Sănătate Publică şi Management (Ordinul M.S. nr. 1711/19 decembrie 1991). 
1994: Medic specialist Sănătate Publică şi Management (Ordinul M.S. nr.2214/1994), cu media 9,35 (nouă, 35 %) 
1999: Medic primar Sănătate Publică şi Management (Ordinul M.S. nr. 637/1999), cu media 9,87 (nouă, 87 %)  
1999: Susţinerea tezei de doctorat la U.M.F. "Gr.T.Popa" Iaşi, cu tema: "Principii medicale şi psiho-sociale în restructurarea 
asistenţei populaţiei vârstnice în mediul urban, o abordare integratoare" - Conducător ştiinţific: Prof.dr. doc. Gheorghe Zamfir 
(17 decembrie 1999). 
2000: Obţinerea titlului de doctor în medicină – conf.prin Ordinul M.E.N. nr. 3774/2000. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Probleme de bază ale sănătăţii publice şi managementului sanitar:  
- măsurarea şi evaluarea stării de sănătate şi a determinaţilor săi; 
- metode de cercetare a serviciilor de sănătate; 
- promovarea sănătăţii şi strategii preventive; 
- metode epidemiologice aplicate în sănătatea publică; 
- managementul resurselor umane; 
- elemente de economie şi planificare sanitară; 
- noţiuni de management a sistemelor de informaţie în unităţile medicale. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Limba franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

experimentzat 
B2 

Utilizator 
independent A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză  A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, promovând spiritul democratic în educaţie, cercetare, calitate, competitivitate. 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă bună privind managementul echipei  
Actualmente sunt şef de catedră (medicină preventivă) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a calculatorului: Word 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Pasionată de călătorii 
  

Alte competenţe şi aptitudini Cititul 
  

Permis(e) de conducere Nu deţin 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  

 

 
 
 

                             


