
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al  
Stamate Marian  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi http://europass.cedefop.eu.int 
© Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010 

 

  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  Stamate Marian  
  

Loc de muncă vizat / Domeniu 
ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională 
 
                                                  Perioada 
                                                     Funcția 
                                                      Clinica 
                                          Tipul activității 

 
 
2021- prezent 
Medic primar ORL 
Somnolog 
Servicii medicale spezializate ORL: consult, control, endoscopie ORL 

  
                                                                                                                                    
   

  

Perioada 01/02/1997 - 30/06/1998  

Funcţia sau postul ocupat inspector - Unitatea de Management a Bancii Mondiale din Ministerul Sanatatii 

Activităţi si responsabilităţi principale coordonare si control; organizare de licitatii pe Legea Imprumutului Bancii mondiale privind achizitii 
publice pentru programele de sanatate ale Ministerului sanatatii pentru: autovehicule sanitare, IT si 
comunicatii, medicamente, vaccinuri, dotare diverse sectii/specialitati. 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sanatatii 
Cristian Popisteanu nr. 1-3, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrative and support service activities 
  

Perioada 01/07/1998 →  

Funcţia sau postul ocupat medic primar ORL 

Activităţi si responsabilităţi principale diagnosticul si tratamentul bolnavilor din Clinica ORL Coltea 

Numele şi adresa angajatorului Spital Clinic Coltea 
Bd I.C. Bratianu, nr. 1-3, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Human health and social work activities 
  

Perioada 01/05/2007 - 31/12/2008  

Funcţia sau postul ocupat Director General Adjunct/Director Medical 

Activităţi si responsabilităţi principale management spitalicesc; coordonare si control; DRG; IT; control calitate servicii medicale 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Coltea 
Bd. I.C. Bratianu, nr, 1-3, Bucuresti (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administrative and support service activities 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 01/10/1990 - 01/07/1996  

Calificarea/diploma obţinută medic doctor 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

practicarea medicinei generale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila (Facultatea de Medicina generala) 
Bd. Eroilor Sanitari, Bucuresti (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Perioada 01/03/2005 - 10/11/2010  

Calificarea/diploma obţinută Doctor in stiinte medicale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

cercetare avansata in domeniul finantarii serviciilor medicale, in managementul medical general, al 
sectiei de ORL, in domeniul DRG 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UMF Carol Davila (Universitate) 
Bucuresti (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Perioada 01/05/2009 - 01/10/2010  

Calificarea/diploma obţinută Masterat in managementul serviciilor medicale 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

competenta in conducerea si organizarea serviciilor de sanatate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea din Pitesti & A.S.E. Bucuresti (Universitate) 
Pitesti (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 6 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleza  
B2  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
B1  

Utilizator 
independent  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi aptitudini organizatorice Leadership 

Experienta in managementul de spital, ambulator 

Experienta in managementul de proiecte si program nationale de sanatate (formare profesionala - 
seminarii, cursuri, conferinte congrese si experienta practica) 
Experienta in practica legislativa, in initierea de amendamente 
Experienta in managementul organizatiilor medicale (sindicale, ONG-uri) 

Experienta in initierea,conducerea si executia proiectelor de informatizare sanitara (software, 
hardware, networking) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini chirurgicale in chirurgia oncologica si non-oncologica ORL, traumatologie si urgente medico-
chirurgicale ORL 
Aptitudini chirurgicale in chirurgia otologica, implante ancorate osos (BAHA), implante cohleare. 

Cunoasterea proceselor de asigurare si control a calitatii actului medical 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice - cunostiinte avansate de tehnoredactare, calcul tabelar, 
prezentari, baze de date; web design. 

Sisteme de operare: Windows, Linux, MacOS 

Grafica computerizata: cunostiinte medii 

Procesare video asistata de computer: cunostiinte medii 

Altele: recuperari date,conversii fisiere, editare site web, configurare routere, switches,etc. 

Internet: cunostiinte avansate 
  

Competente si aptitudini artistice Literatura, poezie 
  

Alte competenţe şi aptitudini Hobby-uri: 

- Politica generala; politici sanitare; geopolitica 

 IT and IT/communication-related field 

- management general 

- calatorii 

- munca didactica 
  

Permis de conducere B  
  

Informaţii suplimentare Membru ales al Adunarii Generale a CMB/CMR 
Initiator al Programului National de implantare cohleara in cadrul Spitalului Clinic Coltea Bucuresti 
Vicepresedinte al Sindicatului medicilor Promedica Romania (2017-2018) 
Publicistica:  

Articole publicate in: Revista Romana de ORL, Revista Romana de Medicina Interna, Revista 
Managementul Sanitar, etc. 

Articol ISI publicat in Croatian Medical Jurnal  

Coautor la cele doua volume ale cartii de specialitate: „Cazuri clinice in ORL” 

 


