Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

BUŞNEAG ILIANA-CARMEN
General Barbu Vlădoianu street no. 4,Bl. 36, Sc B, Ap 54, Sector 1, 011225, Bucuresti, Romania

Telefon(oane)

Mobil:

Fax(uri)
E-mail(uri)
ushefs_busneag.carmen.iliana@spiruharet.rp

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

ROMÂNĂ
24.09.1962
feminin
Universitatea ”Spiru Haret” - Facultatea de Educație Fizică și Sport
Kinetoterapie și Motricitate Specială
Domeniul ocupațional: High Education

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

2002-present
Lector universitar doctor medic , MD, PhD
Educație și formare profesională pentru studenții Facultății de Educație Fizică și Sport – specializarea
Kinetoterapie și Motricitate Specială
Predarea cunoștiințelor teoretice și practice pentru a forma kinetoterapeuți dedicați pacienților lor.

Universitatea ”Spiru Haret” - Facultatea de Educație Fizică și Sport
Kinetoterapie și Motricitate Specială

High Education
2006-2009
Pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități medicale
Activitate medicală profilactică şi curativă în specialitatea medicina muncii, cunoaşterea legislaţiei
specifice de medicina muncii, armonizată cu legislaţia Uniunii Europene;am fost admisă în pregătire în
urma unui dificil test de departajare în Centrul Universitar Bucureşti

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor
Învăţământ medical superior
1990 – prezent
Medic primar medicină generală şi Medic primar medicina muncii

Activităţi şi responsabilităţi principale Sunt șeful Serviciului Medical Intern al Societăţii Române de Televiziune (SRTv)
Sunt membră a Comitetului de Securitate şi Sănătate în muncă al Societăţii Române de Televiziune
(SRTv)
Sunt principalul consilier pe probleme medicale şi de securitate şi sănătate în muncă al angajatorului
Acord asistenţă medicală profilactică, curativă şi de urgenţă
Întocmesc programe referitoare la protecţia sănătăţii salariaţilor în relaţie cu locul de muncă
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Societatea Română de Televiziune – Calea Dorobanţilor nr. 191, Sector 1, Bucureşti
Asistenţă medicală
1999 -prezent
Medic titular şi reprezentant legal
Stabilesc diagnosticul şi conduita terapeutică pentru pacienţii mei
Stabilesc şi implementez programe de profilaxie a îmbolnăvirilor
Acord asistenţa medicală de urgenţă aunci când este cazul
Particip la programe de cercetare în domenii diverse ale practicii medicale
CMI „dr. Buşneag Carmen” – Calea Dorobanţilor nr. 191, Sector 1. Bucureşti
Asistenţă medicală primară
1996-2006
Redactor de televiziune pentru emisiuni medicale ( prin concurs)
Am realizat un mare număr de emisiuni medicale de autor din diferite genuri de
televiziune:documentar, publicistică, interviu,talk show.
Societatea Română de Televiziune (SRTv)
Mass media

Educaţie şi Formare
Perioada

mai 2010

Calificarea / diploma obţinută

Curs de formare profesională pentru medicii de medicina muncii organizat de către Uniunea
Europeană, în cadrul unui program finanţat prin programu lPhare (proiect TF 2007/19343.03.01)

Disciplinele principale studiate / Evaluarea tehnologiilor medicale
competenţe profesionale dobândite Management social Cadrul legislativ la nivel internaţional şi naţional în ceea ce priveşte medicina muncii,
Nanotoxicologie. Potenţialul toxic al nanomaterialelor. Evaluarea riscului privind nanomaterialele.
Calitatea aerului din spaţii închise (aerul indoor).Munca de birou în secolul 21,Factorii de risc şi evaluarea
factorilor de risc în clădirile de birouri (sick building syndrom),
Informatica medicalăConceptul de e-health,Biostatistica:principii, componente,Seturi de date statistice.
Metode de prezentare a datelor statistice,Dosarul medical electronic al pacientului.
Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de medicina muncii folosind medicina bazată pe dovezi
Epidemiologie şi biostatistică medicală.Sisteme de monitorizare a stării de sănătate a lucrătorilor.
Registrul Finlandez al bolilor profesionale,Rolul cercetării în practica medicului de medicina muncii. Tipuri
de cercetare epidemiologică folosite în specialitatea medicina muncii
.Sănătatea mediului:mediul de lucru şi influenţa lui asupra sănătăţii
.Managementul riscului profesional.Identificarea riscurilor la locul de muncă.Locuri de muncă atractive
Management financiar.Concepte de management financiar:decidenţi,convenţii financiare,
resurse.Managementul financiar în diferite tipuri de proiecte aplicabile în întreprinderi
Analiza cost-beneficiu în proiecte de sănătat
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Uniunea Europeană, Prevent asbl Belgia, Institutul Finlandez de SănătateOcupaţională.Romair
Consulting SRL
ISCED 6

Perioada

Iunie 2014

Calificarea / diploma obţinută

Susţinerea examenului de medic primar medicina muncii ; am fost confirmată prin Ordinul
Ministrului Sănătăţii nr. 1124 din 2014, cu certificatul 8739/01.10..2014

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Perfecţionare în domeniul activităţii practice de medicina muncii, rafinarea cunoştiinţelor de legislaţie
în acord cu legislaţia din Uniunea Europeană
Ministerul Sănătăţii- Centrul Naţional de Pregătire Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor
ISCED 6

Perioada

1.06.2007

Calificarea / diploma obţinută

Confirmarea titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe medicale în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi
Cercetării nr 632/21.03.2007

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
ISCED 6

Perioada

18 decembrie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Susţinerea publică în cadrul Universităţii de Medicină şi farmacie „ Carol Davila” a tezei de doctorat
din domeniul neurologie cu tema „Metode de tratament în nevralgia esenţială de trigemen” conducător
ştiinţific prof univ.dr. Alexandru Şerbănescu

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Comisia formată din mari personalităţi ale lumii medicale: prof.univ. dr. Alexandru Şerbănescu –UMF
„Carol Davila”, prof. univ. dr. Ovidiu Băjenaru – UMF „Carol Davila”, prof univ. Valeriu Neştianu –UMF
Craiova, prof.univ.Dan Cristian Popescu – UMF Iaşi, prof.univ.dr. Alexandru Ciocâlteu –UMF „Carol
Davila”, prof univ. dr. Dumitru Constantin Dulcan – referent au apreciat teza cu calificativul maxim
posibil.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
ISCED 6

Aptitudini şi competenţe Putere de muncă, organizare, empatie pentru pacient, dorinţa de a împărtăşi şi altora cunoştiinţele
personale teoretice şi practice
Limba(i) maternă(e)
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Limba română

Limba franceză,limba engleză

Autoevaluare

Înţelegere
Ascultare

Nivel european (*)

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Limba

C2

franceză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Limba

C2

engleză

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat
Utilizator
experimentat

Exprimare scrisă
C2

Utilizator
experimentat

C2

Utilizator
experimentat

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Competenţe şi aptitudini artistice

Alte competenţe şi aptitudini
Permis(e) de conducere

Membră a multor societăţi profesionale medicale interne şi internaţionale:
- Secretarul Național al României al ICOH (International Commission for Occupationl Health)
- Societatea Naţională de Medicina Familiei,
- Societatea Română de Medicina Muncii,
- Asociaţia Patronală a Medicilor de Medicina Muncii,
- Federaţia Naţionala a Patronatelor Medicilor de Familie,
- South- East Association of GP/FM.(în bordul de conducere)
- Societatea Română de Medicină Tradiţională Chineză,
- Societatea Română de Acupunctură
Reprezentant legal şi medic titular al unui cabinet medical aflat în relaţii contractuale cu terţii
de folosire a aparaturii medicale
Programe de tip Word, Excell, Visual FoxPro, Docs
Redactor de televiziune pt postul naţional de televiziune; am realizat un mare număr de emisiuni (unic
autor), din diferite genuri: publicistic, documentar, talk show. redactor şef al unei reviste literare, şef al
unui cenaclu literar
Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi
instrucţiunile)
Permis de conducere categoria B din 1986

Informaţii suplimentare Referinţe de la: prof univ. dr. Alexandru Şerbănescu- conducător de doctorat, prof univ.dr. Valeriu
Neştianu, Sorin Burtea-fost membru în Consiliul de Administraţie al SRTV, prof. univ. dr. Dumitru
Constantin-Dulcan

