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Informaţii personale  

Nume / Prenume MARES ANA 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)   mares.ana60@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi)   Romana 
  

Data naşterii   28.10.1960 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă  
 Domeniul ocupaţional 

Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni –București 
Sănătate 

  

Experienţa profesională Vechime in specialitatea asistent medical generalist  41 de ani 
  

Perioada  2015-Director de  Ingrijiri-Spitalul Clinic de Urgenta Bgadasar-Arseni 
 2006-2014-Asistent sef Sectia III Neurochirurgie 
 2004-2006-Director de Ingrijiri in Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni 
1993-2004 asistent sef Sectia III Neurochirugie 
1987-1993-asistent medical principal Laboratorul de Medicina Nucleara a spitalului 
1979-1987- asistent medical Sectia III Neurochirurgie ,inclusiv departamentul post-operator al sectiei  

 Asistent medical licentiat promotia 2009, asistent sef sectie din anul 1993 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare, supraveghere și control al activității în secția III Neurochirurgie 
Organizarea și coordonarea cursurilor EMC  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgență  Bagdasar-Arseni, București.Sos.Berceni 10-12,Sector 4 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  2015-2019 Master în cadrul Facultății de Medicină Carol Davila –București-Cercetări și intervenții 
operaționale în Managementul serviciilor medico-sociale și al sănătății publice 
2004-2009-Facultatea de Medicină și Farmacie Titu Maiorescu-Bucuresti, Specialitatea  Asistență       
Medicală 
 1992-Examenul pentru obținerea titlului de asistent medical principal 
 1991-1992- Cursuri de echivalare cu nivelul Școlii Postliceale Sanitare 
 1987-Curs de perfectionare pentru desfășurarea activității în Laboratorul de Medicină Nucleară 
 1975-1979- Liceul Sanitar –Bucuresti 
 1967-1975 Scoala Generala Nr.101 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licență în anul 2009 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Competențe generale 
-conceperea si conducerea proeceselor secifice domeniului 
-capacitatea de transmitere a cunostintelor acumulate 
-capacitatae de a lucra independent in echipa 
-diverse moduri de comunicare scrisa si orala 
-utilizarea calculatorului 
Competente specifice 
-coordonarea si conducerea a doua sectii de Neurochirurgie 
-capacitatea de organizare si participare la formarea personalului medical si experienta in colaborarea 
optima cu alti profesionisti din sectorul de activitate 
-cunoasterea adecvata a stiintelor ce stau la baza ingrijirilor medicale generale 
-experienta clinica adecvata dupa cei 36 de ani de activitate 
-utilizare siatem informational HIPOCRATE de evidenta a pacientilor internati 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicina si Farmacie Titu Maiorescu- Bucuresti, Specialitatea Asistenta Medicala, 2009 
  Master -Cercetări și Intervenții operaționale in managementul serviciilor medico-sociale și al  sănătătii 
publice-2015-2017-Universitatea de Medicina și Farmacie Carol Davila-Bucuresti 

Aptitudini şi competenţe personale Coordonarea activitatii sectiei de Neurochirurgie  
-supravegherea activitatii si calitatii servicilor medicale oferite pacientilor din sectie de catre personalul 
din subordine 
-gestionarea si aprovizionarea sectiei cu materialele necesare bunei desfasurari a activitatii 
-coordonarea activitatii de educatie profesionala continua a asistentilor medicali 
-Noile reglementari legislative privind achizitiile publice in sistemul sanitar-21-24.11.2016 
-Managementul Calitatii actului medical-04-08.09.2015(program de perfectionare) 
-Sistemul de control intern/managerial in spitalele publice19-23.08.2015(program de 
perfectionare) 
-Formator in cadrul unui proiect european cu tema –Ingrijitori batrani la domiciliu desfasurat in 
perioada septembrie 2014-octombrie 2015 
-Curs Formator    certificare CNFPA     26-31.05.2014 
-participare Conferinta de sterilizare-Zalau 8-9.05.2014 
-participare Conferinta OAMGMAMR-De la profesionalism la excelenta,10-13.09.2014 
-Curs Comunicare in limba oficiala –certificat CNFPA 8-12.12.2013 
 
-participare proiect European pentru Tutori de practica 8-12.04 2013-Madrid Spania 
 
-curs Evaluator competente profesionale 23.06-04.07.2013-certificare CNFPA 
-participare Conferinta Medicina bazat pe dovezi-Adelaide Australia  21-23.102013 
-participare Conferinta Nationala OAMGMAMR-Excelenta in practica profesionala ,Poiana Brasov 
25-28.09.2013 
-participare Conferinta OAMGMAMR –Asistentul medical-stiinta si constiinta 26-29.09.2012 
-Curs formator-Certificat CNFPA-23-27.05.2012 
-Curs Utilizare calculator,prelucrare informatii  certificare CNFPA 13-17.02.2012 
-Program EMC-Auditul Calitatii in sistemul sanitar certificat SNSPMPS 6-10.02.2012 
-Curs Auditul calitatii in domeniul sanitar-31.01.18.02.2012 SNSPMPS,certificare CNFPA 
-Formator in cadrul unui proiect european pentru imbunatatirea activitatii desfasurate de infirmiere si 
brancardieri desfasurat in perioada octombrie 2010-mai 2011 –Curs infirmiere-obtinerea calificarii 
conform standardelor COR 
-Curs Managementul Sistemului de Calitate 12-16.04.2010 

  -atelier de lucru Sanatate si securitate in munca 08.02.2012 
-Curs Mangementul conflictelor -iunie 2010 
- Curs Lucrul in echipa ,Leadership-certificare CNFPA  07-11.04.2010 
 -Curs comunicare    certificare CNFPA        07-11.04.2010 
-Curs instruire Managementul Calitatii  5-7.02.2010 

 
-Curs formare formatori-certificare CNFPA      18.08-16.08.2009 
-participare  Conferinta OAMMR-Impreuna pentru sanatatea comunitara27-31.05.2009 
-Din Noiembrie 2008-Vicepresedinte al OAMGMAMR –Filiala Buciresti,din 1997 reprezentant din 
partea spitalului la organizatia profesionala 
-participare Conferinta OAMMR –Profesioniști în slujba comunității 24-27.09.2008 
-participare Conferinta OAMMR-Profesia de asistent medical si moase-profesie liberala 2-5.10.2007 
-Curs Mangement spitalicesc pentru directorii de ingrijiri si asistentii sefi-19.03-13.04.2007 
-Curs EMC Urgente chirugicale 19-23.12.2005 
 

 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

 
 
 

  

 
 

-Curs Noutati in managementul blocului operator 11-13.02.2005 
-Concepte noi si modere in management- Aprilie –Mai 2004 
-Curs perfectionare-Managentul calitatii serviciilor de sanatate- Noiembrie 2002 
- Management sanitar -curs organizat de Institutul de Managent și coordonat de Universitatea 
Georgetown din SUA-Martie 2002 
-curs perfectionare Management sanitar 15-26.10.2001 
-Atelier –cursAptitudini de baza in nursing-9-13.10.1995 
-Atelier-curs Ingrijirea bolnavului grav,prevenirea infectiilor nosocomiale 29.11-02.12.1993 
-Curs de perfectionare-Medicina Nucleara-1-31.10.1987 
 

 

  

Limba maternă   Română 
  

  

     

       

            

            

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Competențe privind activitatea de lucru în echipă, mobilizarea echipei pentru atingerea scopului 
propus   
Leader al echipei din secție dar si din unitatea în care îmi desfășor activitatea  
Putere de mobilizare pentru diferite acțiuni 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Supraveghere și coordonarea activitatii medicale și administrative a secției III Neurochirurgie 
Organizarea de conferinte , sesiuni știițifice, cursuri EMC 
-abilități în relații interumane 
-munca în echipă 
-promtitudine 
-rezistență la stess 
-atenție și concentrate distributivă 
-putere de decizie 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilitati de lucru cu aparatura de specialitate din sectie 
Utilizarea calculatorului 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

  Utilizare word,internet .mail 
  Utilizare de aplicatii office nivel mediu 

  

  
  

  
  

Permis(e) de conducere   Permis de conducre categoria B 
  

  
  

Anexe  

 


