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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume  Stanciu Mihaela  

Adresa(e) Marasti 
550337 Sibiu (romania)  

Telefon(oane) 0040269233293 Mobil 0040744266375 

Fax(uri) 0040269444098 

E-mail(uri) mihaela.stanciu@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) romana  

Data naşterii  

Sex Femeiesc  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01/12/2008 pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat medic primar endocrinolog 

Activităţi si responsabilităţi principale consultatii endocrinologie a pacientilor cu afectiuni endocrinologice ambulator sau internati in 
clinica 

Numele şi adresa angajatorului spitalul clinic judetean de urgenta sibiu, clinica de endocrinologie 
pompeiu onofreiu nr 2-6,Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
  

Perioada 11/04/2002 - 02/12/2008  

Funcţia sau postul ocupat medic specialist endocrinologie 

Activităţi si responsabilităţi principale consultatii ale pacientilor internati in clinica de endocrinologie sau in ambulatorul de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului spital clinic judetean de urgenta sibiu, clinica de endocrinologie 
pompeiu onofreiu nr 2-6, Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
  

Perioada 01/04/1997 - 11/04/2002  

Funcţia sau postul ocupat rezidenta specialitatea de endocrinologie 

Activităţi si responsabilităţi principale pregatire teoretica si practica in rezidentiat 

Numele şi adresa angajatorului spitalul clinic judetean de urgenta sibiu, clinica endocrinologie 
pompeiu onofreiu nr 2-6, Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
  

Perioada 01/02/1996 - 10/02/1997  

Funcţia sau postul ocupat medic asistent de cercetare stagiar specialitate sanatate publica 

Activităţi si responsabilităţi principale politici de sanatate publica 

Numele şi adresa angajatorului centrul medical de servicii de sanatate si conducere sibiu 
Luptei nr 19, Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
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Perioada 01/02/1995 - 02/04/1996  

Funcţia sau postul ocupat medic de medicina generala 

Activităţi si responsabilităţi principale consultatii medicale 

Numele şi adresa angajatorului centrul medical Aeskulap 
valea mare nr 8, Sibiu  

  

Perioada 04/1994 - 04/1995  

Funcţia sau postul ocupat medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului spitalul clinic judetean de urgenta Sibiu 
bvd Corneliu Coposu nr 1, Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului 

 
Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

 
 

activităţi privind sănătatea umană şi asistenţa socială 
 
 
01.09.2013- pana in prezent 
Sef de lucrari endocrinologie 
pregatirea studentilor facultatii de medicina "Victor Papilian" in domeniul endocrinologiei 
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Medicina "Victor Papilian" 
bvd Victoriei nr 10, Sibiu (romania) 
activităţi specializate, ştiinţifice şi pedagogice 
 

Perioada 01/04/2001-01.09.2013 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar endocrinologie 

Activităţi si responsabilităţi principale pregatirea studentilor facultatii de medicina "Victor Papilian" in domeniul endocrinologiei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu Facultatea de Medicina "Victor Papilian" 
bvd Victoriei nr 10, Sibiu (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 

  
  

Perioada 1999 - 2001  

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Activităţi si responsabilităţi principale pregatirea studentilor medicinisti la lucrarile practice de endocrinologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, Facultatea "Victor Papilian" 
bvd Victoriei nr 10, Sibiu (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate activităţi specializate, ştiinţifice şi tehnice 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 04/2012 - 04/2012  

Calificarea/diploma obţinută 15th Mayo Clinic Endocrine Course 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Thyroid ultasound course, 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

MAYO CLINIC department of endocrinology (educatie medicala continua) 
Palma de Mallorca (Spania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

28 AMA PRA category I 

  

Perioada 13/08/2012 - 30/08/2012  

Calificarea/diploma obţinută MAYO CLINIC attendance Visiting clinician program 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

endocrinology, fine needle aspiration of thyroid nodules 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Mayo Clinic (College of Medicine) 
200 First Street SW, 55905 rochester - Minnesota (romania) 
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Perioada 05/10/2011 - 06/10/2011  

Calificarea/diploma obţinută CURS INTERNATIONAL DE ENDOCRINOPEDIATRIE 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

endocrinopediatrie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Societatea Romana de endocrinologie 
Bucuresti (romania) 

  
 
 

 
 
 
 
 

Perioada 2010 - 2010  

Calificarea/diploma obţinută ISCD AND IOF FRAX INITIATIVE. „INTERPRETATION AND USE OF FRAX IN CLINICAL 
PRACTICE” 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Interpretarea FRAX 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ISCD AND IOF 
Bucuresti  

  

Perioada 2010 - 2010  

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

CURS PATOLOGIE CERVICALA NODULARA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

societatea romana de endocrinologie 
Iasi  

  

Perioada 2009 - 2009  

Calificarea/diploma obţinută ISCD BONE DENSITOMETRY COURSE 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Interpretare DXA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UMF carol davila 
Bucuresti  

  

Perioada 27/02/2009 - 28/02/2009  

Calificarea/diploma obţinută ISCD BONE DENSITOMETRY COURSE 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

bone densitometry interpretation 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

ISCD - IOF 
Bucuresti  

  

Perioada 06/01/1999 - 09/06/1999  

Calificarea/diploma obţinută CURS DE ECOGRAFIE GENERALA SI SPECIALA 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

CURS DE ECOGRAFIE GENERALA SI SPECIALA  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Ministerul Educatiei Nationale 

  

Perioada 20/05/2008  

Calificarea/diploma obţinută ATESTAT DE STUDII COMPLEMENTARE IN ULTRASONOGRAFIE GENERALA si 
SPECIALA 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

atestat de studii complementare in ULTRASONOGRAFIE GENERALA si SPECIALA 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 
sibiu  

  

Perioada 02/2010 - 04/2011  

Calificarea/diploma obţinută Master in Management Sanitar 
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Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Management sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga 
Sibiu  

  

Perioada 04/2000 - 04/2004  

Calificarea/diploma obţinută Doctor in stiinte medicale 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

titlul de “Doctor în ştiinţe medicale” cu teza „Contribuţii la studiul factorilor genetici şi 
hidro-telurici în apariţia guşii endemice la populaţia dintr-o zonă situată la poalele 
Munţilor Cindrel” la U.M.F. Tg. Mureş (conducător ştiinţific – prof. dr, I. Gh. Totoian). 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Tg Mures 
Tg. Mures  

  

Perioada 04/2007  

Calificarea/diploma obţinută CURS REPRODUCERE UMANA ASISTATA – PRINCIPII DE BAZA 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Reproducere umana asistata 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Facultatea de Medicina "Victor Papilian" 
sibiu  

  

Perioada 06/2007  

Calificarea/diploma obţinută CURS POSTUNIVERSITAR DE PATOLOGIE TIROIDIANA ETA  

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

PATOLOGIE TIROIDIANA  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Societatea Romana de Endocrinologie si European Thyroid Associat 
Poiana Brasov  

  

Perioada 03/03/2007  

Calificarea/diploma obţinută CURS „TOTUL DESPRE OBEZITATE” - UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

Particularitati de diagnostic si tratament in obezitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu 
sibiu  

  

Perioada 1999 - 2000  

Calificarea/diploma obţinută CURS POSTUNIVERSITAR DE PEDAGOGIE  

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobândite 

   

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU 
Sibiu  

  

Perioada 24/03/1996 - 03/04/1997  

Calificarea/diploma obţinută • PROGRAME DE SANATATE – CENTRUL DE SANATATE PUBLICA SIBIU 

Disciplinele principale studiate/competenţele 
profesionale dobandite 

programe de sanatate  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  
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engleza  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

C1  
Utilizator 

experimentat  
C1  

Utilizator 
experimentat  

germana  
B1  

Utilizator 
independent  

B1  
Utilizator 

independent  
A2  

Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

A2  
Utilizator 
elementar  

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

  

Competenţe şi abilităţi sociale •Coordonator al Cercului Stiintific Studentesc „Stefan M. Milcu” din 1999. 

•Comunicarea cu pacientii in cadrul Programului National de Sanatate Publica, Subprogramul 
2.8 – Preventia si tratamentul osteoporozei (2000-2012) 

•Emisiuni televizate cu subiect medical (Antena 3, PROTV SIBIU). 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice •Utilizare osteodensitometru DXA 

•Utilizare echograf si densitometru cu ultrasunete. 

•Utilizare exoftalmometru 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

-Power Point 

- Excel 
  

Permis de conducere B  

 

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

