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Informaţii personale  

Nume / Prenume MANOLE MARIANA BIANCA 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitatea didactică – coordonare de ședințe de lucrări practice; activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

învățământ superior 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2019 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

cercetare axată asupra patologiei tumorale; 
competențe metodologice pentru cercetarea fundamentală și clinică, documentarea și 
scrierea științifică biomedicală; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii doctorale 

Perioada 2018 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută medic rezident anatomie patologică (ordinul MS – 1392/06.12.2017) 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

formare medicală în specialitatea Anatomie patologică în corespondență cu curricula studiilor 
de rezidențiat; pregătire teoretică și practică pentru diagnosticul patologiei tumorale și non-
tumorale;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de rezidențiat 

Perioada 2011 - 2017 

Calificarea / diploma obţinută doctor - medic 
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Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

formare medicală generală în corespondență cu curricula studiilor de licență: acumulare de 
cunoștințe tepretice și practice specific disciplinelor fundamentale și clinice, abilități pentru 
realizarea anamnezei și a examenului fizic al pacienților, dezvoltarea gândirii analitice 
integrative pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Generală/ Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” 
Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de licență 

Perioada 2007 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

formare generală în corespondență cu curricula studiilor liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Colegiul Național ‘’Calistrat Hogaș’’, Tecuci, Galați - Profil Științe ale naturii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Reprezentant medici rezidenți - specialitatea anatomie patologică (2018- prezent) 

Limba(i) maternă(e) româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  B2 

Limba italiană    C1  C1  C1  C1  C1 

Limba franceză    B1  B1  B1  B1  B1 

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

            Competenţe şi abilităţi sociale - abilități de comunicare, empatie, calm 
- capacitatea de a ține discursuri în public  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bun organizator 
- spirit de leader 
- capacitate de lucru în echipă 
- capacitate de organizare și planificare, delegare 
- capacitate de evaluare și autoevaluare 

Competenţe şi aptitudini tehnice - imunohistochimie, analiză de imagine asistată de calculator 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- prelucrare de texte (Microsoft Office Word) 
- prezentări diapozitive (Microsoft Office Power Point) 
- programe de statistică (Microsoft Office Excel, SPSS) 

  

Informaţii suplimentare  Activitate de cercetare științifică:  
 

2021 – membru echipă proiect “Evaluation the antitumor effects of FGFR and PI3K inhibitors 
on tonsillar and base of tongue cancer and medulloblastoma cell lines” (grant intern 
Universitatea de Medicină și Farmacie ‘’Grigore T. Popa’’ Iași – 6983/2020, director conf. 
univ. dr. Ursu Ramona) 

 

 


