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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

 

Nume / Prenume Androne Adelina 

Adresa(e)  

Telefon(-oane)    

E-mail(uri) adeandrone@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 23.09.1972 

          
 

              Experienţa profesională 
 

  

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Numele şi adresa angajatorului 
 
 

4.04.2011 - În prezent 
Medic specialist pe post, specializarea neonatologie. În curs, a doua specializare – pediatrie 
Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului “Profesor doctor Alfred Rusescu”, Bucureşti 

1.02.2011 – 4.04.2011 
Medic rezident pe post, specializarea neonatologie 
Institutul pentru ocrotirea mamei şi copilului “Profesor doctor Alfred Rusescu”, Bucureşti 

1.01.2002 – 1.02.2011 
Medic rezident, specializarea neonatologie – Maternitatea Polizu 
Spitalul Clinic de Urgenţă “Sfântul Ioan” Bucureşti 

1.03.2000 – 1.02.2001 
Medic stagiar 
Spitalul “Sfântul Spiridon” Brăila 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplines principale studiate / 
competenţe dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea naţionala sau 
internaţionala 

 

2011 - Congresul naţional de neonatologie cu participare internaţională cu tema “Aspecte etice în 
neonatologie. Durerea la nou-născut” – 14 credite EMC 

2011 – Curs “Decizii etice în terapia perinatală” – 6 credite EMC 

2011 – Certificat medic specialist 

2010 – Curs “2nd East-European and Mediterranean teaching course on Pediatric infectious Diteases 
and 3rd European Society of Pediatric infectious Diteases (ESPID) teaching course” – 12 credite EMC 

2010 – Atelier de lucru cu tema “Resuscitare neonatală” – 7 credite EMC 

2010 – Conferinţa de neonatologie cu participare internaţională cu tema “Medicina bazată pe dovezi 
în neonatologie” – 15 credite EMC 

2010 – Programul de educaţie medicală continuă “Actualităţi în obstetrică şi neonatologie” – 24 credite 
EMC 

2009 – Programul update plus -  EMC 

2003 – Simpozion cu tema “Tratamentul modern cu simvastatin şi enalapril la pacienţii cu scor de risc 
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crescut” – EMC 

2002 – Simpozion cu tema “Eficienţa combinaţiei CSI +BDLA în bolile cronice pulmonare” – EMC 

2002 - Simpozion cu tema “ Boala de reflux gastro-esofagian – incidenţă necunoscută” – EMC 

2002 – Conferinţa naţională de pediatrie “Patologie pediatrică de urgenţă” – EMC 

2002 - Simpozion cu tema “Tratamentul modern al bolilor digestive induse de hiperaciditate” – EMC 

2002 - Simpozion cu tematica: 
1. Fiziologia şi patologia suflurilor inimii – tratamentul în insuficienţa cardiacă congestivă 
2.  Diagnosticul vizual la nou născut 
3.  Hepatita A, B, C – tipuri de hepatită, dignosticare, prognoză şi tratament -  EMC 

2002 – Dimensiunea anxietăţii şi boala Parkinson în practica curentă –  EMC 

2002 – Abordarea obezităţii în practica medicală –  EMC 

1999 - Universitatea “Ovidius” Constanţa – Facultatea de medicină – diplomă de licenţă 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Limba română 

Limba străină  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  (B1) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(B1) 
Utilizator 

independent 
(B1) 

Utilizator 
independent 

(B1) 
Utilizator 

independent 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Seriozitate, responsabilitate si dinamism. 
Spirit de echipă 
Abilităţi de comunicare interpersonală demonstrate în activitatea curentă, atât in relaţia colegială cât şi 
cu pacienţii. 
Empatie. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilităţi de motivare, de organizare a muncii şi gestionare a  situaţiilor dificile. 

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoştinte avansate de tehnică medicală  
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului obţinute prin cursuri de formare: 
- cunoştinţe de tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor  
- abilităţi de utilizare a Internetului 
- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel și PowerPoint) 

Competenţe şi aptitudini artistice Creativitate şi imaginaţie 

Permis de conducere Cursant pentru categoria B 

Informaţii suplimentare Publicaţii 

2010 – Ghid clinic pentru neonatologie “Oxigenoterapia la nou-născut” – membru grupului tehnic de 
elaborare a ghidului 

2010  - Actualităţi în managementul eritemului fesier” – articol de specialitate  

2008 – Persistenţa canalului arterial la prematuri – Evaluarea semnificaşiei hemodinamice – lucrare 
prezentată la Conferinţa Naţională de neonatologie cu participoare internaţională, Timişoara  

 


