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POZIŢIA PENTRU CARE SE
CANDIDEAZĂ

I.O.S.U.D - Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați

EXPERIENŢA
PROFESIONA
LĂ
UNIVERSITA
RA

Octombrie 2016-Prezent

2015-octombrie 2016

Conferentiar
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați,
Departament Clinic-Chirurgical
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Obstetrica-Ginecologie

Șef de lucrări doctor
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați,
Departament Clinic-Chirurgical
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Obsterica-ginecologie, Ginecologie Patologica, Chirurgie generala
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

2014 octombrie-2015

Șef de lucrări doctor
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați,
Departament Clinic
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Obsterica-ginecologie, Rolul moasei in preventia, screening-ul si
urmarirea evolutiei patologiei aparatului genital, Ginecologie-patologica, Nursing in
obsterica-ginecologie
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

2014 -2012 octombrie

Șef de lucrări doctor
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați,
Departament Clinic
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Obsterica-ginecologie, Sexologie
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

2011 (octombrie) -2012

2011 februarie- 2009
octombrie

Asistent Universitar doctor
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați,
Departament Clinic –Chirurgical, Medicina, Dentara, Medicina generala
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Obsterica-ginecologie, Obsterica-Patologie, Obsterica-Fiziologica,
Urgente Medico-Chirurgicale
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină
Cadru didactic asociat, asistent, șef lucrări doctor
Facultatea de Medicină și Farmacie a Universității “Dunărea de Jos” Galați –
Departamentul Stiinte Farmaceutice
Str. Alexandru Ioan Cuza nr 35, 800010, Galați, România
Tel.: (+40) 336 130 217; Fax: (+40) 236 412 100
Discipline predate: Anatomie
Tipul sau sectorul deactivitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

EDUCATIE PROFESIONALA
MEDICALA
Medic Primar
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați
Str. Brailei nr.177
0236/301111; 0236/301112, Fax: 0236/301161
Email: secretariat@spitalulurgentagalati.ro
•
•
•
•

Organizează și răspunde de întreaga activitate în secția pe care o conduce;
Răspunde de aplicarea dispozițiilor Răspunde de aplicarea dispoziţiilor
legale privind internarea bolnavilor în secţia cu paturi;
Organizează la începutul programului, raportul de gardă, cu care ocazie se
analizează evenimentele din secţie din ultimele 24 de ore, stabilindu-se
măsurile necesare;
Examinează orice bolnav la internare, periodic ori de câte ori este nevoie şi
la externare; examinează zilnic bolnavii din secţie;

•

2012 martie - prezent - Șef
Secție

Organizează, controlează şi îndrumă activitatea personalului din secţia cu
paturi şi din cabinetele de specialitate de profil din policlinică;
•
Programează activitatea tuturor medicilor din secţie, indiferent de
încadrarea lor, astfel ca fiecare medic să lucreze periodic în diversele
compartimente ale acesteia, în scopul ridicării pregătirii profesionale şi a
practicării cu competenţă egală a tuturor profilelor de activitate din secţie;
•
Controlează efectuarea investigaţiilor prescrise, asigură şi urmăreşte
stabilirea diagnosticului, aplicarea corectă a indicaţiilor terapeutice şi
hotărăşte momentul externării bolnavilor;
•
Colaborează cu medicii şefi ai secţiilor, coordonatorii de compartimente şi
laboratoare în vederea stabilirii diagnosticului şi aplicării tratamentului;
•
Urmăreşte introducerea în practică a celor mai eficiente metode de
diagnostic şi tratament;
•
Controlează, îndrumă şi răspunde de aplicarea măsurilor de igienă şi
antiepidemice în vederea prevenirii infecţiilor interioare; a măsurilor de
protecţia muncii;
•
Respectă legislaţia în vigoare privind exercitarea profesiei de medic şi Codul
Deontologic Medical ş.a.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

Medic Primar
Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Apostol Andrei” Galați,
Str. Brailei nr.177
0236/301111; 0236/301112, Fax: 0236/301161
Email: secretariat@spitalulurgentagalati.ro

1.12.2009-11.03.2012

•

Examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie
în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat; foloseşte investigaţiile
paraclinice efectuate ambulator;
•
Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia,
explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfârşitul
internării întocmeşte epiocriza;
•
Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi
solicită sprijinul acestuia ori de câte orieste necesar;
•
Participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazuri deosebite la
examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza
capacităţii de muncă;
•
Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii pe care îi îngrijeşte şi care
necesită supraveghere deosebită;
•
Controlează şi răspunde de întreagă activitate de îngrijire a bolnavilor
desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care
lucrează;
•
Se va achita de sarcinile de serviciu din fişa postului şi va respecta obligaţiile cu
privire la păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi, acordarea serviciilor medicale în mod
nediscriminatoriu asiguraţilor, neutralizarea materialelor şi a înstrumentelor a căror
condiţie de sterilizare nu este sigură; completarea prescripţiilor medicale conexe
actului medical, respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii
medicale în situaţiile de trimitere în consultaţii interdisciplinare ş.a
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

1.03.2008-1.12.2009

Medic Primar
Maternitatea “Buna Vestire” Galați
Str. Nicolae Alexandrescu, Nr. 99
Telefon:Telefon/ Fax secretariat: 0236.412.301
•
Examinează bolnavii imediat la internare şi completează foaia de observaţie
în primele 24 de ore, iar în cazuri de urgenţă, imediat; foloseşte investigaţiile
paraclinice efectuate ambulator;
•
Examinează zilnic bolnavii şi consemnează în foaia de observaţie, evoluţia,
explorările de laborator, alimentaţia şi tratamentul corespunzător; la sfârşitul
internării întocmeşte epiocriza;
•
Prezintă medicului şef de secţie situaţia bolnavilor pe care îi are în îngrijire şi
solicită sprijinul acestuia ori de câte orieste necesar;
•
Participă la consulturi cu medicii din alte specialităţi şi în cazuri deosebite la
examenele paraclinice, precum şi la expertizele medico-legale şi expertiza
capacităţii de muncă;
•
Comunică zilnic medicului de gardă bolnavii pe care îi îngrijeşte şi care
necesită supraveghere deosebită;
•
Controlează şi răspunde de întreagă activitate de îngrijire a bolnavilor
desfăşurată de personalul mediu, auxiliar şi elementar sanitar cu care
lucrează;
•
Se va achita de sarcinile de serviciu din fişa postului şi va respecta obligaţiile cu
privire la păstrarea confidenţialităţii faţă de terţi, acordarea serviciilor medicale în mod
nediscriminatoriu asiguraţilor, neutralizarea materialelor şi a înstrumentelor a căror
condiţie de sterilizare nu este sigură; completarea prescripţiilor medicale conexe
actului medical, respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii
medicale în situaţiile de trimitere în consultaţii interdisciplinare ş.a
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare / Sănătate, medicină

1.10.2007-1.03.2008

Manager
Maternitatea “Buna Vestire” Galați
Str. Nicolae Alexandrescu, Nr. 99
Telefon:Telefon/ Fax secretariat: 0236.412.301
•
Stabileşte şi aprobănumărul de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în
funcţie de normativul de personal în vigoare şi pe baza propunerilor şefilor
de secţii şi de servicii;
•
Aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numeşte şi
eliberează din funcţie personalul spitalului;
•
Repartizează personalul din subordine pe locuri de muncă;
•
Aprobă programul de lucru pentru personalul aflat în subordine;
•
Aproba regulamentul intern precum şi fişa postului pentru personalul angajat, ş.a.
Tipul sau sectorul de activitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

01.03.2007 – 01.10.2007

Medic primar – Șef de Secție cu delegație
Maternitatea “Buna Vestire” Galați
•
Aceleași ca la un loc de muncă precedent
•
Activitati şi responsabilități ce derivă din competențele profesionale dobândite.
Tipul sau sectorul de activitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

01.11.2006-01.03.2007

Medic Primar
Maternitatea “Buna Vestire” Galați
•
Aceleași ca la un loc de muncă precedent
•
Activitati şi responsabilități ce derivă din competențele profesionale dobândite.
Tipul sau sectorul de activitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

19.09.2002 – 01.11.2006

Medic Specialist
Maternitatea “Buna Vestire” Galați
•
Aceleași ca la un loc de muncă precedent
•
Activitati şi responsabilități ce derivă din competențele profesionale dobândite.
Tipul sau sectorul de activitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

21.05.2001 – 16.09.2002

Medic Specialist
SC. Stillco.SRL
•
Aceleași ca la un loc de muncă precedent
•
Activitati şi responsabilități ce derivă din competențele profesionale dobândite.
Tipul sau sectorul deactivitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

01.02.1996 – 01.02.2001

Medic rezident Obstetrică-Ginecologie
Spitalul Filantropia București
•
Aceleași ca la un loc de muncă precedent
•
Activitati şi responsabilități ce derivă din competențele profesionale dobândite.
Tipul sau sectorul de activitateÎnvățământ, cercetare / Sănătate, medicină

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
2014

Atestat in” Medicina Materno-Fetala”
Seria C Nr.035886/37806/10.12.2014
Ministerul sanatatii –Directia generala Resurse Umane

2005-2009

Doctor în domeniul Medicină
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, Titlul tezei: Studiu al
criteriilor histopatologice, citologice și imunohistochimice ale carcinoamelor
epiteliale ovariene și al potențialului lor evolutiv

2007

Atestat în Managementul Sanitar
Seria C Nr.021943/23863/16.07.2008
Atestat în Managementul Serviciilor de Sănătate
Direcția Generală de perfecționare postuniversitară a medicilor, farmaciștilor și
asistenților medicali

28.09.2006

2005

Competența “Tratamentul infertilității cuplului și Reproducere umană asistată’,
Seria C Nr.018531/20451/14.12.2006
Centrul Național de perfecționare în Domeniul Sanitar
Diplomă de medic primar în specialitatea obstetrică-ginecologie
Ordinul M.S. nr. 971/2005
UMF “Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală

21.04.2003

Competență “Chirurgie laparoscopică ginecologică”
Seria A nr. 007427/9157/29.05.2003
Centrul Național de perfecționare postuniversitară a medicilor, farmaciștilor, altui
personal cu studii superioare și asistenților medicali

21.04.2003

Competență “Histeroscopie Ginecologică”
Seria A, nr. 008074/9804/29.05.2003
Centrul Național de perfecționare postuniversitară a medicilor, farmaciștilor, altui
personal cu studii superioare și asistenților medicali

29.04.2002

Competență “Colposcopie”,
Seria A, nr. 005823/7739/29.05.2002
Centrul Național de perfecționare postuniversitară a medicilor, farmaciștilor, altui
personal cu studii superioare și asistenților medicali

30.04.2001

Competență “Ecografie ginecologică”,
Seria C, nr. 005167/7082/08.06.2001
Centrul Național de perfecționare postuniversitară a medicilor, farmaciștilor, altui
personal cu studii superioare și asistenților medicali

Noiembrie 1996 – Februarie
2001

Septembrie 1989 –
Septembrie 1996

Diploma de medic specialist în specialitatea Obstetrică-Ginecologie
Ordinul M.S. nr. 1011/2000
UMF “Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală
Diploma de Licenta– specializarea Medicină Generală, media 9,27, Nr.
3154/04.01.1996
Institutul de Medicină și Farmacie București, Facultatea de Medicină și Farmacie “Carol
Davila” București
Domeniu Medicina-Specializarea Medicina Generala
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VORBIRE

In urma pregatirii profesionale pe care am avut-o, a exercitarii
profesiunii in locuri de munca care m-au solicitat din punct de
vedere organizatoric, am dezvoltat aptitudini de integrare rapida in
colectiv, comunicare si interactiune cu colegii si pacientii, simtul
raspunderii si al perfectionarii continue.

Competente de operare in programele Windows + Office (Word, Excel. PowerPoint)
Participări la cursuri şi congrese naţionale şi internaţionale – Referinţe la cerere
05.04.2009 – 5.05.2009 – În cadrul cooperării internaţionale între Facultatea de medicină şi Farmacie a
Universităţii ”Dunarea de Jos” Galaţi şi Facultatea „Victor Saglean” a Universitatii Bordeaux – Curs de
Formare profesională;
1-17 August 2012-King”s College Hospital NHS-London-Marea Britanie- sub indrumarea Prof.
Nicolaides- Observator pentru ecografiile fetale la sarcini cu risc crescut cat si pentru proceduri invasive
efectuate pe sarcina.
17-29 Martie 2014-CentreHospitalier Universitaire de Bordeaux Segalene- Franta la serviciul
de obstetrica-ginecologie in cadrul Conventiei de Cooperare international intre Universitatea
Bordeaux 2 si Faculatatea de Medicina a Universitatii “Dunarea de jos “Galati

Categoria B

Publicatii:

Lucrări reprezentative (selecţie)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Raluca Grigoriu, Alina Mihaela Calin, Manuela Arbune, Elena Mihalceanu,
Mircea Onofriescu, Cingu Ionescu-News in the ovarian drilling in the polychistic
ovary syndrome, Revista de Chimie 2016(67)2, 366-371, ISSN 0034-7752,
IF=0,810 ,
http://www.revistadechimie.ro/pdf/GRIGORIU%20R%202%2016.pdf
Liana Ples, Cringu Ionescu, Mihai Dimitriu, Anca Lesnic , Zorela Adriana
Sgarbura , Alina Calin- Is Ulipristal Acetate a Liver Toxic Biomolecule? Toxicity
assessment of ulipristal acetate-rev de chimie 2018(69)8, 1972-1975, ISSN 00347752,
IF=
1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/10%20PLES%208%2018.pdf
Mihaela Alina Calin, Elena Mihalceanu, Mihaela Debita,
Gheorghe Raftu,
Gabriel Costachescu, Geta Mitrea -The Modern Chemical Theory of Ovarian
Cancer Origin, Rev de chimie 2019(70)3,1026-1029, ISSN0034-7752,IF= 1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/57%20CALIN%203%2019.pdf
Cringu Antoniu Ionescu ,Dan Navolan, Alina Calin, Alexandra Matei, Alexandra
Bohiltea, Mihai Dumitru, Corina Ilinca, Liana Ples-Contraceptia hormonala la
pacientele cu diabet gestational , revista de chimie 2018(69)2, ,478-483, ISSN
0034-7752,
IF=
1,232
http://www.revistadechimie.ro/pdf/40%20IONESCU%20C%202%2018.pdf
Mariana Stuparu Cretu, Alina Mihaela Calin, Aurel Nechita, Anca Sava, Luana
Macovei, Gheorghe Raftu -Intrauterine Device - A Long - term Effective
Contraceptive Method- rev de chimie 2019(70)3, 981-983, ISSN0034-7752, IF=
1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/46%20STUPARU%20CRETU%203%2019.pdf
Anca Daniela Braila, Cringu Antoniu Ionescu, Alina Calin, Anca Emanuela
Musetescu , Cristian Lungulescu , Mihai Braila, Dan Navolan , Adrian NeacsuHormonal Biochemical Markers in Ectopic Pregnancy Monitoring, revista de
chimie
2018(69)6,1558-1561,
ISSN
0034-7752,
IF=
1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/56%20BRAILA%206%2018.pdf
Irina Pacu, Cringu Ionescu, Simona Vladareanu, Mihai Banacu, Adrian Neacsu,
Alina Calin, Predictive Value of the AMH Level and Serum Estradiol for Ovarian,
Hyperstimulation
Syndrome in
the
Assisted
Human
Reproduction,
REV.CHIM.(Bucharest),
2017(68)5,
1118-1121,
ISSN
0034-7752,IF=0,956
http://www.revistadechimie.ro/pdf/48%20PACU%20IRINA%205%2017.pdf
Alina Mihaela Calin, Mihaiela Carmina Schaas, Ana Amelia Grigore, Dragos
Cristian Voicu, Toxic-Septic Abortion and its Severe Complications, Frequently
Lethal, Revista de chimie. 2016(67)12, 2618-2622, ISSN 0034-7752, IF= 0,956.
http://www.revistadechimie.ro/pdf/CALIN%20MIHAELA%2012%2016.pdf
Adrian Neacsu , Alina Calin, Anaca Daniela Braila , Dan Navolan , Mihai Dumitriu
, Catalina Diana Stanica , Raluca Ioan , Cringu Ionescu- Chemical Effects and
Predictive Factors in Premature Birth, revista de chimie 7/2018, IF=1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/41%20NEACSU%207%2018.pdf
Dragos Albu, Romina Marina Sima*, Liana Ples, Antoniu Crangu Ionescu, Mihai
Dimitriu, Mihai Popescu, Cristins Moisei, Camelia Nicolae, Calin Colbeschi, Alina
Calin, Adrian Neacsu-The Impact of Assisted Reproduction on First
Trimester
Biochemical Markers in Singleton and Twin Pregnancies,rev de chimie,
2019(70)3,1040-1044,ISSN0034-7752,
IF=1,412
http://www.revistadechimie.ro/pdf/61%20ALBU%203%2019.pdf

Afilieri
Membru al asociațiilor Profesionale
ESHRE – Asociatia europeana de reproducere umana asistata
ISUOG – Asociatia internationala de ecografie in obstetrica-ginecologie
CMR – Membru în Colegiul Medicilor din România - de la înfiinţare până în present
Galați, aprilie, 2019

Conf. univ. dr. Alina Mihaela CĂLIN

