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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume POPESCU FLORINA GEORGETA 

Adresă(e) Str. 1 Decembrie 1918, nr.90, sc. B, ap 4, Timisoara,Romania 

Telefon(oane)    Mobil: +40745384732   

Fax(uri) +40256498087 

E-mail(uri) gflorinag@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Romana  

Data naşterii 14.04.1970 

Sex Feminin  

  

Locul de muncă vizat / Domeniul 
ocupaţional 

Cadru didactic universitar (sef lucrari) si medic primar Medicina Muncii 

Experienţa profesională  

Perioada martie 2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef lucrari  Medicina Muncii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica- cursuri, stagii - studenti an IV MG, Colegiu de Tehnica dentara, Radio-imagistica, 
medici rezidenti, specialisti 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, P-ta Eftimie Murgu, nr. 1-2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: invatamant universitar  

Perioada Decembrie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar  Medicina Muncii, coordonator compartiment Medicina Muncii din 2012, decembrie 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate spital- internari-externari, examenMM – clinic, investigatii specifice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, B-dul Revolutiei, nr.12 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: activitate in clinica de MM  

Perioada martie.2004 - martie 2009, respectiv noiembrie 2008 
 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, respectiv Medic specialist  Medicina Muncii (prin concurs) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica- stagii studenti an IV MG, lector cursuri postuniversitare, respectiv activitate spital- 
internari-externari, examenMM – clinic, investigatii specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, P-ta Eftimie Murgu, nr. 1-2 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, B-dul Revolutiei, nr.12 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: invatamant superior, respectiv activitate in clinica de MM  

Perioada Martie 2004 - prezent 
 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist, in prezent primar  Medicina Muncii  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de MM – vizita la locul de munca, participare la evaluarea de risc, ex. medicale la angajare, 
periodice, raportari 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet medical Medicina Muncii dr. Gherman, Timisoara, str. Craiova, nr.5 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: activitate de MM – sector privat 

Perioada Martie 2002 – Septembrie 2003 

Funcţia sau postul ocupat Plata cu ora,disciplina  Medicina Muncii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica- stagii studenti an IV MG,  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, P-ta Eftimie Murgu, nr. 1-2 

mailto:gflorinag@yahoo.com
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: invatamant superior 

Perioada Februarie 2001-martie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident, a doua specialitate - Medicina Muncii (prin concurs - Bucuresti) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate spital 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, B-dul Revolutiei, nr.12 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: activitate clinica si de teren 

Perioada Octombrie 1999-iunie 2001 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist MG, referent de specialitate (prin concurs- Bucuresti) 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de birou, teren- verificare raportari, incheiere contracte  
 

Numele şi adresa angajatorului Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate Timisoara, str. Corbului , nr.4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: organizare, monitorizare, control al medicilor generalisti 

Perioada Ianuarie 1996-martie 1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident MG 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate de spital, policlinica, garzi 
 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judetean Clinic de Urgenta Timisoara, str. L.Rebreanu, nr.98 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical: medicina interna(cardiologie, diabet, nutritie si boli metabolice), chirurgie, pediatrie 

  

Educaţie şi formare 
Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

 

 
2013-2014 
   
Program de formare psihopedagogica nivel I si II 
 
Universitatea de Vest Timisoara 
 
2013-2014 
  Atestat de studii complementare in Managementul Serviciilor de Sanatate  
  Management in sanatate  
 Atestat  
  Ministerul Sanatatii, UMF”Victor Babes” Timisoara 

Perioada Martie-octombrie 2008- cursuri in domeniul radiatiilor ionizante, 2013, 2016 

Calificarea / diploma obţinută Abilitare în supravegherea medicală a persoanelor expuse profesional la radiaţii ionizante, Bucureşti 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

expunere la radiatii ionizante, patologie, radioprotectie, legislatie 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Sanatate Publica Bucuresti 
CNCAN 

Perioada octombrie- decembrie 2001, 2003 – curs si examen ecografie abdominala 

Calificarea / diploma obţinută competenţă ecografie abdominală, Timişoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

ecografie generala abdominala- teorie, practica 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie, Timisoara 
 

Perioada octombrie 2006 

Calificarea / diploma obţinută formator pentru profesionisti de medicina muncii 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

managementul serviciilor de MM, principii de ergonomie, etica 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Proiect PHARE RO2003/005-551.04.07.01, Sinaia 
 

Perioada ianuarie 2000-martie 2004- rezidentiat  Medicina Muncii 

Calificarea / diploma obţinută  medic specialist Medicina Muncii, Bucureşti  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cunostinte teoretice si practice de MM 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii 
 

Perioada ianuarie 1996-martie 1999- rezidentiat Medicina Generala 

Calificarea / diploma obţinută  medic specialist Medicina Generala, Timisoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-cunostinte teoretice si practice de MG 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii 
 

Perioada Octombrie 1989-iulie 1996- studenta Medicina Generala 

Calificarea / diploma obţinută  medic Medicina Generala, Timisoara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

-cunostinte teoretice si practice de medicina generala 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, Timisoara, Facultatea de Medicina Generala 
 

  

Aptitudini şi competenţe personale  

  

Limba(i) maternă(e)  Romana   

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  
B2 

Utilizaror 
independent 

B2 
Utilizaror 

independent 
B2 

Utilizaror 
independent 

B2 
Utilizaror 

independent 
B2 

Utilizaror 
independent 

Limba franceza  B2
” 

Utilizaror 
independent 

B2 
Utilizaror 

independent 
B2 

Utilizaror 
independent 

B2 
Utilizaror 

independent 
B2  

Utilizaror 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicarea si ajutarea pe cat este posibil a persoanelor aflate in suferinta 

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Membru al Comitetului de Organizare al Simpozionului “Medicina Muncii în Banat-tendinţe şi 
perspective”, Timişoara, 2005 
Secretar ştiinţific - Congresul national de medicina muncii, Timisoara, 2008 
Membru in comitetul de organizare a intalnirii in cadrul proiectului NetWoRM3 – Net Teaching in 
Work-Related Medicine’”2009, Timisoara 
Membru in comitetul de organizare al intalnirii finale a proiectului: EMUTOM, Timisoara, 2012 
Membru in comitetul de organizare EASOM 2013, 2016 Timisoara 

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

