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Curriculum Vitae  
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Munteanu Dragoṣ  

Adresă(e) 

Telefon(oane) Mobil: 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 
  

Sex Masculin  

Studii  

Perioada 1982 – 1990 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Liceul „Emil Racoviţă” Iaşi, profil fizică – chimie  

Funcţia sau postul ocupat Laborant fizică - chimie 

           Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                         Internaţională 

ISCED 4 

Perioada 1991 – 1997 

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

Funcţia sau postul ocupat Doctor – medic (nu reprezintă titlul ştiinţific)  

           Nivelul în clasificarea naţională sau  
                                         Internaţională 

ISCED 5 

Experienţa profesională  

                                                  Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 

               
Numele şi adresa angajatorului 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                                  Perioada 

                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

              Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                 Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale 

              Numele şi adresa angajatorului 
    Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2014-prezent 
Şef de lucrări dr., medic primar medicină internă, competenţă geriatrie-gerontologie 
Cursuri şi lucrări practice de semiologie şi patologie medicală, geriatrie-gerontologie, 
balneofiziokinetoterapie  
UMF „Gr. T. Popa” Iaṣi, Spital Clinic C.F. Iaṣi 
Medicină 
 
2005-2013 
Medic specialist medicină internă, doctor în ştiinţe medicale (ianuarie 2009) 
Evaluarea, diagnosticul ṣi tratamentul pacienṭilor de peste 18 ani 
UMF „Gr. T. Popa” Iaṣi, Spital Clinic C.F. Iaṣi 
Medicină 
 
1999-2004 
Medic rezident medicină internă 
Evaluarea, diagnosticul ṣi tratamentul pacienṭilor de peste 18 ani 
UMF „Gr. T. Popa” Iaṣi, Spital Clinic C.F. Iaṣi 
Medicină 

Educaţie şi formare  
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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 

 
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 

 
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 

 
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 

 
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 

 
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 
 

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 

 
Perioada 

Octombrie 2019 
Certificat de absolvire cursuri preconferinţă: „Actualități în managementul durerii lombare joase 
(proceduri clinice și paraclinice în diagnostic și tratament)”; „Cancerul paratiroidian între paradigme și 
realități”; „Managementul problemelor etice în practica medicală”.  
Recuperare Medicală şi Balneologie, Management sanitar, Chirurgie generală şi specială, Psihogeriatrie  
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
Octombrie 2019 

  Certificat de absolvire cursuri postconferinţă: „Chirurgia glandelor tiroide și a paratiroidelor: actualități și  
  perspective”; “Chirurgia chisturilor hidatice abdominale”. 

Chirurgie generală şi specială, Anestezie şi terapie intensivă, Medicină Internă 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Octombrie 2018 
Certificat de absolvire cursuri preconferinţă: „Protecţia datelor cu caracter personal în serviciile 
spitaliceşti”; „Etica medicală între teorie şi practică”; „Gestionarea perioperatorie a anticoagulantelor 
orale”.   
Management sanitar, Medicina Internă, Cardiologie, Psihogeriatrie 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Octombrie 2018 
Certificat de absolvire curs postconferinţă: „Chirurgia glandelor tiroide şi a paratiroidelor”.   
 
Chirurgie generală şi specială, Anestezie şi terapie intensivă, Medicină Internă 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Octombrie 2017 

   Certificat de absolvire cursuri preconferinţă: „Tradiții geriatrice în perspectiva dezvoltării turismului   
   medical”; „Nodulul tiroidian – între conservatorism și atitudine eclectică”; „Utilizarea concentratului  
   plachetar în afecțiunile degenerative artro-musculo-ligamentare”. 

Geriatrie-gerontologie, Medicina Internă, Cardiologie, Psihogeriatrie, Chirurgie generală şi specială 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Octombrie 2016 
Certificat de absolvire cursuri postconferinţă: „Abordul minim invaziv al glandelor endocrine cervicale”. 
 
Chirurgie specială, Medicină Internă. 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
Octombrie 2013 
Certificat de absolvire cursuri preconferinţă „Principiile relaţiei medic specialist geriatru – vârstnic în 
context sociocomunitar”; „Parathyroid cancer – clinic & therapeutic considerations”; „Cancerul tiroidian”. 
 
Geriatrie-gerontologie, Medicina Internă, Cardiologie, Psihogeriatrie, Chirurgie generală şi specială 
 
UMF Iaşi, Colegiul Medicilor Iaşi, Spitalul Clinic C.F. Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Octombrie 2013 
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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 

Octombrie 2012 
   Certificat de absolvire curs „Investigaţii şi diagnostic în hipertensiunea pulmonară - aparatura modernă    
   utilizabilă” (proiect «Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi  
   flexibilitate organizaţională», POSDRU/81/3.2/S/58451) 
   Medicină internă, Cardiologie şi cardiologie intervenţională, Pneumologie 
 
   Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” Bucureşti, Societatea Română de Pneumologie, Societatea    
   Română de Cardiologie 
   ISCED 6   

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 

Februarie 2011 
Certificat de absolvire curs „HTA UPDATE – Evaluare şi tratament” 
Medicină internă, Cardiologie şi cardiologie intervenţională, Geriatrie-Gerontologie 
 
Societatea Română de Cardiologie, UMF „Carol Davila” Bucureşti  
 
ISCED 6 
 

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 

Mai 2010 
Certificat de absolvire curs „Electrocardiograma în unele afecţiuni cardiovasculare ELOGIU” 
Medicină internă, cardiologie, electrocardiografie clinică 
 
Societatea Română de Cardiologie 
 
ISCED 6 
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                                            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 

 
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 
 

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 

 
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 
 

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 
 

                                            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 
 

                                           
                                          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 

2003 (doctorand)-2009 
Doctor în medicină, Seria F Nr 0011707, ordin 3030 din 13 ianuarie 2009 
Medicină internă, cardiologie, geriatrie şi gerontologie 
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Februarie 2008 
Certificat absolvire curs „Asistenţa geriatrică – imperativ de responsabilizare pluridisciplinară” 
Geriatrie – gerontologie, medicină internă, cardiologie, pneumologie 
 
Asociaţia „Societatea Universitară de Medicină Internă Geriatrie şi Gerontologie” Iaşi  
(acreditată Colegiul Medicilor România) 
ISCED 6 
 
 
Februarie 2007 
Certificat absolvire curs „Urgenţele geriatrice – imperativ de responsabilitate pluridisciplinară” 
Geriatrie – gerontologie, medicină internă, cardiologie, neuro-psihiatrie 
 
Asociaţia „Societatea Universitară de Medicină Internă Geriatrie şi Gerontologie” Iaşi  
(acreditată Colegiul Medicilor România) 
ISCED 6 
 
 
Martie 2007 

  Cursuri „Implantele orale la pacientii cu osteoporoză” şi „Managementul terapeutic parodontal la vârsta   
  a treia”, „Candidozele bucale la pacienţii vârstnici” 

Stomatologie generală, Patologie medicală sistemică, Geriatrie-Gerontologie 
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Mai 2007 
Certificat de absolvire curs „Sănătatea gravidei – responsabilitate pluridisciplinară” 
Medicină internă, Obstetrică şi ginecologie, Puericultură generală 
 
Facultatea de Medicină Galaţi, Colegiul Judeţean al Medicilor Galaţi 
 
ISCED 6 
 
 
Iunie 2007 
Certificat absolvire curs „Clasic şi modern în ştiinţele geriatrice pluridisciplinare” 
Geriatrie – gerontologie, medicină internă, cardiologie, pneumologie, neurologie 
 
Asociaţia „Societatea Universitară de Medicină Internă Geriatrie şi Gerontologie” Iaşi  
(acreditată Colegiul Medicilor România) 
ISCED 6 
 
 
 
Octombrie 2007 
Certificat absolvire curs „Urgenţele geriatrice – responsabilitate pluridisciplinară” 
Geriatrie – gerontologie, medicină internă, cardiologie, pneumologie, neurologie 
 
Asociaţia „Societatea Universitară de Medicină Internă Geriatrie şi Gerontologie” Iaşi  
(acreditată Colegiul Medicilor România) 
ISCED 6 
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                                           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 
                                               

                                                 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 
                                                  

                                                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 
                                                  

                                                 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 
                                                

                                                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 
                                                 

                                                 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 
                                                  

                                                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 

Octombrie - Noiembrie 2006 
Curs postuniversitar „Managementul resurselor umane în sănătate. Elemente necesare personalului cu 
funcṭii de conducere”  
Psihologie şi pedagogie medicală, management de conducere (resurse umane)  
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
 
 
Septembrie – decembrie 2004 
Curs postuniversitar „Profilul geriatric al patologiei bronho-pulmonare cronice. Probleme de diagnostic şi 
tratament” (curs pentru competenţă) 
Geriatrie-gerontologie, bronho-pneumologie, medicină internă, cardiologie 
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
  
 
Martie 2003 
Certificat de absolvire curs „Recuperarea în cardiopatia ischemică” 
Cardiologie, medicină internă 
 
Spitalul Clinic de Recuperare Iaşi, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
 
 
Martie 2003 
Certificat de absolvire cursurile „Glaucomul şi cataracta. Alergiile oculare şi ochiul uscat. Infecţiile 
oculare” 
Oftalmologie, medicină internă, geriatrie-gerontologie 
 
Spitalul Universitar C.F.Iaşi, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
 
 
Martie – mai 2002 
Curs postuniversitar „Geronto-reumatologie. Diagnostic şi tratament în bolile osteo-articulare ale 
vârstnicului” (curs pentru competenţă) 
Geriatrie-gerontologie, reumatologie şi recuperare medicală, medicină internă 
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
  
 
Iunie 2002 
Certificat absolvire curs internaţional „Implicaţii normale, patologice şi terapeutice ale magneziului” 
Fiziopatologie generală şi specială, farmacologie clinică 
 
Academia Română de Medicină, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi 
 
ISCED 6 
 
 
Martie 2002 
Certificat de absolvire curs „Urgenţe oftalmologice pentru medicul nespecialist oftalmolog” 
Oftalmologie, medicină internă 
 
Spitalul Universitar C.F.Iaşi, UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 
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                                                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 

Martie – iunie 2000 
Curs postuniversitar „Geriatrie - Diagnostic şi tratament în ambulator”. 
Geriatrie-gerontologie, reumatologie şi recuperare medicală, medicină internă, cardiologie 
 
UMF „Gr. T. Popa” Iaşi  
 
ISCED 6 

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză (1)   1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 1 B2 

Limba franceză (2)  2 A2 2 A2 2 A2 2 A1 2 A1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă şi de organizare: am experienṭa muncii în echipă din facultate, am participat la   
 activităṭile presupuse de proiectele practice și de cercetare derulate în cadrul facultăṭii; am făcut parte   
 din echipa de baschet a facultăṭii şi liceului (lider de echipă). 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienṭă bună a managementului de proiect și al echipei  (absolvire curs competenṭă în management 
sanitar, 2006, UMF Iaşi) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Experienṭă în utilizarea PC (Word, Power-Point, Excel). Cursuri de utilizare a calculatorului (2001, 2010, 
UMF Iaşi)  

  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: baschet, lectură, film 
  

Permis de conducere Categoria B, 1996. 
  

  

Proiecte de cercetare-
dezvoltare 

1. Asistent manager proiect: "Cercetări pentru realizarea unui nou produs antioxidant şi anxiolitic în  
   algoritmul antiaging la pacienţii hipertensivi", depus şi acceptat la Competiţia IMPACT 2008; nr.    
  1311/15.07.2008. Responsabil proiect: Prof. Dr. Rodica Ghiuru, acronim SUPLIOX, fonduri strucurale.     
   http://www.poscce.edu.ro/ro/articol/1739/fonduri-structurale-istoric-impact-sesiune-impact-vi-iunie-2008 

2. Asistent manager proiect: "Un nou principiu nutritiv compus în terapia neoplasmelor", depus şi  
    acceptat la Competiţia IMPACT 2008; nr.1398/12.09.2008. Fonduri structurale. Responsabil proiect:   
    Prof. Dr. Rodica Ghiuru, acronim NEOPRINCK.   

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Um_O2iZYmdIJ:www.research.edu.ro/img/files_
up/1222677482Admisi%2520la%2520finantare%2520sept%25202008.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=ro 

Premii 1. Premiu acordat de UEFISCIDI în decembrie 2013 pentru lucrarea HEART AND DEATH BETWEEN   
  MEDICINE SCIENCE AND RELIGION, apărută în EUROPEAN JOURNAL OF SCIENCE AND   
  THEOLOGY, 2013, 9(1): 207-211, autori Manea, P; Grozdan, AM; Gavrilescu, CM; Munteanu, D;   
  Spiridon, M; Diaconescu,  R; Ghiuru, R.  
  http\\:uefiscdi.gov.ro/.../PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202013/LISTA... Dec 13, 2013 -  Rezultate  
  articole_2013 (13 decembrie). Nr. Crt. Cod ... Premiere. Num ar auto ri ... 1335 PN-II-RU-.PRECISI-2013- 
  .7-3000. Hyperplane arrangements of. Torelli type. COMPOS. MATH. Article. 149. 2 309 -.309.  
  WOS:00031. 

2. Certificat de excelenţă acordat de Societatea Universitară de Medicina Internă şi Geriatrie-Gerontologie 
Iaşi, 11 septembrie 2011.  
3. Certificat de excelenţă acordat de firma Wörwag Pharma pentru performanţă şi parteneriat în medicină, 
Sibiu, 25 octombrie 2008. 
4. Premiu acordat pentru posterul „Stress-ul oxidativ si deficitul de magneziu la persoanele vârstnice”,  
autori D. Munteanu, E. Ciuchi, volum de rezumate, A II-a Conferinţă Naţională de Magneziu cu participare  
Internaţională, Iaşi, mai 2002. 

         

Data, 

06.01.2020 

                                                                                                                                         

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://www.poscce.edu.ro/ro/articol/1739/fonduri-structurale-istoric-impact-sesiune-impact-vi-iunie-2008
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Um_O2iZYmdIJ:www.research.edu.ro/img/files_up/1222677482Admisi%2520la%2520finantare%2520sept%25202008.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=ro
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Um_O2iZYmdIJ:www.research.edu.ro/img/files_up/1222677482Admisi%2520la%2520finantare%2520sept%25202008.doc+&cd=4&hl=en&ct=clnk&gl=ro

