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INFORMAŢII PERSONALE

BRÎNDUŞE LĂCRĂMIOARA AURELIA
Str. Leonte Anastasievici nr. 1-3, București
021 3180713
l.brinduse@yahoo.com

Sexul feminin | Data naşterii 05/09/1975| Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
Octombrie 2012 şi în prezent

Asistent universitar pe perioadă determinată
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti
activitate didactică
susţinerea lucrărilor practice de Sănătate publică şi Management (Demografie,
Epidemiologie, Economie sanitară, Management sanitar, Promovarea sănătăţii) la studenţii
anului V Facultatea de Medicină
coordonarea proiectelor realizate de către studenţi în cadrul lucrărilor practice
coordonarea de lucrări de licență pentru studenții la Medicină Generală
cercetare ştiinţifică în domeniul Sănătăţii Publice
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ universitar

1 noiembrie 2011 şi în prezent

Medic specialist Sănătate Publică şi Management
Institutul Naţional de Sănătate Publică Bucureşti
Realizarea de studii privind sănătatea populaţiei
Utilizarea metodologiei specifice cercetării ştiinţifice
Analiza statistică a datelor colectate
Elaborarea de rapoarte finale ale studiilor realizate
Elaborarea de propuneri pentru îmbunătăţirea situaţiilor relevate
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate Publică, Sector Medical

1 ianuarie 2008 – 31 decembrie
2011

Medic rezident Sănătate Publică şi Management
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
Pregătire medicală de specialitate în domeniul Sănătate Publică şi Management Sanitar, conform
curriculei de pregătire în rezidenţiat (Stagii practice și cursuri de sănătate publică şi management,
epidemiologie generală și specială, igienă (alimentație și nutriție, igiena copiilor și tinerilor, igiena
mediului în relație cu sănătatea publică), biostatistică și informatică, managementul serviciilor de
sănătate și sociale, promovarea sănătății și strategii preventive, bolile cronice ca problemă de
sănătate publică, bioetică)
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate Publică, Igienă, Mnagement Sanitar

1 decembrie 2008 – 31 decembrie
2009

Medic Medicină Generală
Romar Medical
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Planificarea, monitorizarea, evaluarea activăţii din cabinetul medical
Acordarea de asistenţă medicală pacienţilor
Examinarea, diagnosticarea, elaborarea planului de tratament şi investigaţii, monitorizarea
rezultatelor obţinute
Managementul cabinetului medical
Tipul sau sectorul de activitate Servicii de sănătate, Managementul cabinetului medical
1 iunie 2007 – 31 iulie 2008

Reprezentant medical
MedicoUno Pharmaceutical
Promovarea produselor companiei către medicii specialişti
Participarea la cursuri de perfecţionare şi conferinţe
Managementul relaţiilor cu medicii şi comunicare
Tipul sau sectorul de activitate Industrie farmaceutică, Management organizaţional

1 ianuaire 1994 – 30 septembrie
2003

Asistent medical principal
Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung
Acordarea de asistenţă medicală pacienţilor
Planificarea, monitorizarea, evaluarea asistenţei medicale
Tipul sau sectorul de activitate Servicii de sănătate

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
1 octombrie 2012 – 26 iunie
2015

Titlu științific de Doctor, Domeniul Medicină
Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti
Titlul tezei “Bolile rare în abordare instituțională versus populațională”
Conducător științific Prof. univ. dr. Dana Galieta Mincă
Statistică medicală, Bioetică, Psihologie și pedagogie medicală, Metodologia cercetării științifice,
Legislația cercetării științifice în România, Registre de boli, Studiul bolilor rare din perspectiva sănătății
publice, Analiză economică, Evaluarea calității vieții

1 iunie 2014 – 31 mai 2015

Cercetător doctorand
Academia de Studii Economice – Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București
Bursă de cercetător doctorand obținută în cadrul proiectului Excelență în cercetarea științifică,
interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical EXCELIS, POSDRU/159/1.5/S/138907

23 – 24 februarie 2015

Curs internațional de formare -Health care guidelines on rare diseases: Quality
assessment
Istituto Superiore di Sanità, National Centre for Rare Diseases, Roma, Italia
Elemente introductive ale dezvoltării ghidurilor, Standarde și instrumente utilizate în dezvoltarea și
evaluarea ghidurilor, Agree II – instrument utilizat în dezvoltarea și evaluarea ghidurilor pentru bolile
rare

20 octombrie – 20 noiembrie
2014

1 – 10 octombrie 2014

Stagiu de formare
Institutul de Sănătate Carlos III – Institutul de cercetări în domeniul bolilor rare, Madrid, Spania
Evaluarea costului asociat bolii, Analiza calității vieții, Registru de boli, Biobancă

Curs de formare
Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila Bucuresti
Pedagogie medicală

Iunie 2013 – august 2013

Curs de formare – Statistics in Medicine
Stanford University, Stanford
Statistică descriptivă, Proiectarea studiilor, Probabilităţi, Teste de semnificaţie statistică, Analiză de
supravieţuire, Regresie univariată şi multivariată
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Ianuarie 2013 – martie 2013

Curs de formare – Health Technology Assesssment
Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel - București
Principiile Evaluării tehnologiilor medicale, Procese şi reţele, Revizie sistematică în cadrul procesului
de evaluare a tehnologiilor medicale, Epidemiologie, Eficacitate şi siguranţă, Modelare economică,
Analiza impactului bugetar

1 ianuarie 2008 – 31 decembrie
2011

Medic specialist Sănătate Publică şi Management

i

Ministerul Sănătăţii
Managementul serviciilor de sănătate şi sociale, Management de proiect, Marketing social
Finanţarea sistemelor de sănătate şi management financiar, Economie sanitară
Epidemiologie, Demografie, Promovarea sănătăţii, strategii preventive, screening
Metode de cercetare în ştiinţele sociale, Biostatistică, Bioetică, Legislaţie sanitară
Igiena Mediului, Igiena Alimentaţiei şi Nutriţiei, Igiena Copilului şi Adolescentului

Octombrie 2009 – februarie
2011

Master în Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Managementul serviciilor de sănătate şi sociale, Economie sanitară, Finanţarea sistemelor
de sănătate şi management financiar, Management de proiect, Managementul resurselor
umane, Marketing social şi comunicare, Epidemiologie, demografie, statistică, etică,
Legislaţie sanitară, Politici publice

Iunie 2010

Curs de formare – Bioanalytical methods in life sciences
Universitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Medicină
Metode bioanalitice utilizate în ştiinţele vieţii

Octombrie 2001 – septembrie
2007

Doctor - Medic

7

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hatieganu” Cluj Napoca
Facultatea de Medicină Generală
Servicii de sănătate, tratamentul şi prevenirea bolilor

1989 - 1993

Diplomă de bacalaureat , Asistentă medicală

3,
4

Liceul Sanitar Piteşti

PROIECTE DE CERCETARE

Proiect RO 19.05 “Lărgirea gamei și îmbunătățirea planificării serviciilor acordate
pacientului prin registre de boli îmbunătățite”, desfasurat in cadrul Programului “Initiative
in domeniul sanatatii publice”, finantat prin Granturi Norvegiene 2009-2014.
Proiect RO 19.03 “Întărirea rețelei naționale de mediatori romi pentru îmbunătățirea stării
de sănătate a populației rome” desfasurat in cadrul Programului “Initiative in domeniul
sanatatii publice”, finantat prin Granturi Norvegiene 2009-2014.
Proiect RO 19.04 “Intervenții la mai multe niveluri pentru prevenția bolilor
netransmisibile (BNT) asociate stilului de viață în România”, desfasurat in cadrul
Programului RO 19 „Inițiative in sanatatea publica”.
POSDRU/81/3.2/S/58451 „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare
profesională continuă şi flexibilitate organizaţională”
PN-II-PT-PCCA-2013-4-1348 “Identificarea profilului celular și molecular al
endometriozei în vederea dezvoltării unor procedee terapeutice personalizate și cu rol
predictiv pentru infertilitate”
„Capacity development for the local authorities to prepare project proposals and to implement pilot
projects”, proiect finanțat prin Programul de cooperare româno-elvețian, fondul tematic „Reform fund
linked to health issues”.
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COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Română

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Franceză

C1

C2

B2

B2

C1

Engleză

B2

B2

B1

B1

B1

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

Competenţe de comunicare

Spirit de echipă, abilitate de lucru în echipă
Adaptabilitate, flexibilitate
Capacitate de lucru sub presiune
Bună capacitate de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Capacitate de analiză şi evaluare a necesităţilor colaboratorilor
Spirit organizatoric

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Competenţe informatice

Permis de conducere
Premii. Distincții

Afilieri profesionale

Aptitudini educaţionale şi pedagogice
Aptitudini de comunicare
Elaborarea design de proiecte şi studii
Aptitudini de utilizare a principalelor metode de cercetare cantitativă şi calitativă
Analiză statistică
Evaluare economică
Evaluarea tehnologiilor medicale
Microsoft Office (nivel avansat)
SPSS (nivel avansat)
Categoria B (1999)
Fundaţia Pentru Alimentaţie Sănătoasă - menţiune în cadrul Concursului pentru tineri cercetători în
domeniul nutriţiei, ediţia a XI-a, 2010, pentru lucrarea „Atitudinea faţă de statusul ponderal şi
cunoştinţele nutriţionale într-un studiu pilot efectuat în judeţele din sudul României”
Colegiul Medicior Bucureşti
Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar
European Public Health Association (EUPHA)
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