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 NIȚU ECATERINA Asistent Medical Principal, Licențiat 

 

 
Date contact 

 

 Email: nitucati@yahoo.com  

       Adresa:  

Experienta pe 

departamente 

Asistent Șef: 23 de ani 

1998-2021 

Asistent Medical Bloc Operator 12 ani 

1978-1990 

 

Asistent Medical Secție Postoperator 7 ani 

1990-1997 

 

Februarie 2021 - 

prezent Asistent Șef Secția Clinica Neurochirurgie IV 

23 de ani 

 

 

 

Educație                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITĂȚI   ȘI 

COMPETENȚE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1974-1978 Liceul Sanitar București 

 

1990-1992 Școala Postliceală Sanitară Fundeni 

 

2001 Perfecționare Management Sanitar 

 

2005-2009 Universitatea Titu Maiorescu București 

 

07.11.2011-11.11.2011 Perfecționare Formator de Personal 

 

 

 

 

 

 

Competențe generale 

1. Utilizarea unor diverse moduri de comunicare scrisă și orală, 

Inclusiv într-o limbă străină precum și utilizarea tehnologiilor informatice. 

2. Asumarea responsabilităților pentru elaborarea unui program personal 

de autoperfecționare. 

3. Conceperea și conducerea proceselor specifice domeniului. 

4. Capacitatea de a transmite și a pune în valoare cunoștințele, metodele 

și tehnicile învățate . 

5. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații din punct de 

vedere cantitativ și calificativ, din diverse surse alternative, din contexte 
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profesionale reale și din literatura di domeniu, pentru formularea de 

argumente, decizii și demersuri concrete. 

6. Capacitatea de a lucra independent și/sau în echipe multidisciplinare, 

pentru rezolvarea de probleme în contexte profesionale definite 

 

Competențe de specialitate 

     1.   Cunoașterea adecvată a științelor ce stau la baza îngrijirilor medicale de 

sănătate 

     2. Cunoașterea profilului eticii profesionale și principiilor generale asociate 

stării de sănătate și îngrijirii în stările patologice precum și cunoașterea 

legislației sanitare  în vigoare privind prevenirea și controlul infecțiilor 

nozocomiale,gestionarea deșeurilor și a normelor de securitate și sănătate în 

muncă. 

Experiență clinică adecvată dobăndită pe parcursul celor 43 de ani de activitate 

                                    

     3.Capacitatea de participare la formarea personalului sanitar și experiența 

de colaborare optimă cu alți profesioniști ai sectorului sanitar. 

     4.Capacitatea de efectuare a explorărilor funcționale și realizare a 

investigațiilor paraclinice uzuale. 

     5.Însușirea standardului de pregătire teoretică și practică pentru exercitarea 

profesiei și libera circulație în spațiul european. 

 

Competențe generale 

1. Engleză-vorbit și scris 

2. Franceză-vorbit și scris 

Competențe digitale 

      1.Microsoft Office (Exel PowerPoint word) 

       2.Social Media 

      3. Utilizarea bună a programelor de comunicare(mail, messenger,akype) 

      4.Navigare Internet 

      5. Utilizator experimentat în procesarea informațiilor și comunicare pe 

calculator 

      6. Microsoft Word   

          


