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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Boiculese Doina-Nicoleta 
  

     
 

 

    
 

Experienţa profesională  

Clinica Somnolog 
Noiembrie 2021- prezent 
Medic primar pneumolog 
Competente Somnologie, Explorari functionale respiratorii speciale 

  

Perioada Feb.2014- prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar pneumolog;  
Sef Serviciu de Management al Calitatii Serviciilor Medicale 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonator acreditare CoNAS 
-managementul calitatii in spitale 

Numele şi adresa angajatorului -Institutul de Pneumoftiziologie”Marius Nasta 
Sos.Viilor,Nr.90,Sector 5,Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                                 
                                                   Perioada 

                       Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 

                Numele şi adresa angajatorului  

  Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
                                                Perioada 
                       Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
                 Numele si adresa angajatorului 

                 Tipul sau sectorul de activitate 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

-medical 
-management servicii medicale 
 

       2012-2014 
 

Medic specialist pneumolog,coordonator al Camerei de Primiri Urgente de profil 

  - consult pacienti, coordonare serviciului de urgenta 

   -Institutul de Pneumoftiziologie”Marius Nasta, Sos.Viilor,Nr.90,Sector 5,Bucuresti 

 -medical 

 
        2009-2011 

-medic specialist pneumolog,sectia medicala V Pneumologie 

  -ingrijirea pacientilor spitalizati/ambulator 

 - Institutul de Pneumoftiziologie”Marius Nasta,Sos.Viilor,Nr.90,Sector 5,Bucuresti 

 - medical 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Feb.2013-Apr.2013  

Calificarea / diploma obţinută „Managementul calitatii in spitale”-Curs-Module I si II 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pneumologie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Scoala Nationala de Sanatate Publica,Management si Perfectionare in Domeniul Sanitar 

Perioada 2004  –2013 

Calificarea/diploma obtinuta Medic specialist pneumolog 

Disciplinele studiate Pneumologie 

Perioada 1999 – 2004 

Calificarea /diploma obtinuta Medic rezident pneumologie 

Numele si tipul Institutiei de invatamant Ministerul Sanatatii 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  X  X  X  X  X  

Limba franceza  x  x  x  x    

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilitati de comunicare dobandite pe parcursul relationarii cu pacientii si participarii la diferite 
manifestari stiintifice 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Abilitati de conducere si organizare dobandite in cursul activitatilor de coordonare a diferitelor activitati 
medicale si de control in domeniul calitatit derulate pe parcursul ultimilor ani 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator de windows, office (ppt, word), adobe 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografie (la nivel amator, dobandit ca hobby) 
  

Alte competenţe şi aptitudini   
  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

  

  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

