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INFORMAŢII PERSONALE Ursu Delia-Daniela 
 

  

 

 

 

 

 

Sexul Feminin | Data naşterii 11/11/1982| Naţionalitatea Română  

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

03.09.2018 - prezent Medic specialist Medicină de Urgenţă 
Medic specialist Medicină de Familie 

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti, Şoseaua Berceni, Nr. 12 

Servicii medicale 

01.12.2017 – 02.09.2018 Medic rezident an V Medicină de Urgenţă 

Spitalul Clinic de Urgenţă „Bagdasar-Arseni” Bucureşti, Şoseaua Berceni, Nr. 12 

▪ Desfășurarea activității în cadrul Unității de Primire Urgențe - UPU 

Servicii medicale 

01.01.2014 - 30.11.2017 Medic rezident Medicină de Urgență 

Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca Nr. 8 

▪ Desfășurarea activității în cadrul Unității de Primire Urgențe - UPU 

Servicii medicale 

01.01.2009 – 30.06.2013 Medic rezident în specialitatea Medicină de Familie 

Spitalul Clinic de Urgență București, Calea Floreasca Nr. 8 

▪ Desfășurarea activității în cadrul diferitelor unități sanitare – spitale sau ambulatorii de specialitate - 
de pe raza Municipiului București în funcție de rotațiile de stagiu stabilite în cuprinsul curriculei de 
rezidențiat aferente specialității ”medicină de familie” 

Servicii medicale 

03.12.2010 - 03.06.2011 Resident Medical Officer (RMO) 

NES Healthcare UK, The White House, 9 Haggar Street, Stone, Aylesbury, Buck, UK 

▪ Desfășurarea activității în ture de câte 168 ore pe săptămână în cadrul spitalului ”Spire Regency 
Hospital” Macclesfield 

Servicii medicale 

03.09.2018 Medic specialist în specialitatea Medicină de Urgență  
Certificat de medic specialist – Ordinul M.S. nr. 1074 din 03.09.2018 

 

5.12.2017 Medic specialist în specialitatea Medicină de Familie  
Certificat de medic specialist – Ordinul M.S. nr. 1443 din 15.12.2017  

 

Octombrie 2002 – 30 Iunie 2008 Diplomă de Licență 
Facultatea de Medicină 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

15 Septembrie 1997 – 15 Iunie 
2001 

Diplomă de Bacalaureat 
Chimie – Biologie 
Liceul Tehnologic „Grigore Cobălcescu”, Moinești, Jud. Bacău 

 

Limba maternă Română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C1  C1  C1  C1  C1 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  ▪ Pot spune despre mine, în primul rând, că sunt o excelentă jucătoare în echipă. Atât în perioada 
anterioară definitivării studiilor universitare cât și ulterior dobândirii calității de medic rezident - mi-am 
desfășurat activitatea în cadrul unor echipe pluridisciplinare, structurate pe mai multe nivele de 
competență, având grade diferite de responsabilitate, acolo unde spiritul de echipă era o condiție 
esențială fără de care nu ne puteam atinge obiectivele pe care le aveam de realizat. Totodată, arăt 
că am dezvoltat un grad ridicat de rezistență la stres întrucât am lucrat întotdeauna sub presiunea 
îndeplinirii corecte și complete a tuturor obiectivelor trasate, într-o unitate de timp extrem de bine 
determinată. Nu în ultimul rând, precizez faptul că perioadele de rezidențiat aferente 
specialităților ”medicină de familie” și ”medicină de urgență” m-au ajutat să dezvolt o capacitate de 
comunicare, de relaționare interumană de nivel superior. 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

Atunci când situația o impune, pot deveni cu ușurință coordonatoarea unei echipe care lucrează în 
cadrul unui proiect care implică un număr relativ redus de persoane și care urmărește să realizeze un 
anumit rezultat, stabilit și analizat anterior, sau care are de îndeplinit o anumită însărcinare prestabiltă. 
Pentru exemplificare, arăt că odată cu începerea activității profesionale în Regatul Marii Britanii și al 
Irlandei de Nord, în calitate de Resident Medical Officer, am fost de foarte multe ori în situația de a fi 
singurul medic într-un spital privat cu 32 de paturi, ocazie cu care a trebuit să coordonez colectivul 
medical auxiliar în cadrul căruia îmi desfășuram activitatea. 
În ceea ce privește realizarea anumitor însărcinări prestabilite, arăt că atât timp cât am lucrat în Marea 
Britanie am avut de îndeplinit un număr ridicat ”task-uri” profesionale care nu ar fi putut fi atinse și 
depășite de cele mai multe ori, fără o organizare exemplară a activității zilnice – atât cu privire la cea 
personală cât și cu privire la cea a celorlalți colegi. 

Competenţe informatice  În ceea ce privește abilitatea de utilizare a calculatorului, arăt că sunt competentă să utilizez întreaga 
gamă de aplicații ale sistemului de operare Microsoft Windows - toate versiunile, competență 
dobândită în mod autodidact 

Alte competenţe  Fără a greși, pot spune că am atenție distributivă și o memorie vizuală de nivel superior, atât a fețelor 
persoanelor cu care interacționez cât și a locurilor, situațiilor, evenimentelor cu care mă întâlnesc sau 
la care particip. De asemenea o memorie foarte bună a cazurilor, evenimentelor si succesiunii 
acestora. 

Permis de conducere  Dețin permis de conducere categoria B din anul 2007. 

   


