Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Prenume / Nume
Adresă(e)
Telefon(oane)
E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

Simona CARNICIU
Str. Atletilor, Nr 1A, Sector 2, București (acasa)
Str. Ionel Perlea nr 10, Sector 1, București (serviciu)
Mobil: (004) 0721.337.712
cassimona@gmail.com / cassimona@yahoo.com (personale)
simona.carniciu@acad.ro (revista PORA Series B)
simona.carniciu@corposana.ro / office@corposana.ro (profesional)
Română
15 septembrie 1983
Feminin

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Calificarea / diploma obţinută Doctor in stiinte medicale

Medic specialist diabet, nutritie si boli metabolice
Medic specialist medicina de familie
Formator
Trezorier / Președinte Comisia IT Asociația Mediclă Română
Secretar Științific Ed. Acad. Ro

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Proiect - Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Pagina 1/ - Curriculum vitae al
CARNICIU Simona

03.2017-prezent
Trezorier / Președinte Comisia IT
Asociaţia Medicală Română (fondată în 1857)
02.2016-prezent
Medic specialist / administrator
CORPOSANA Centru de Cercetare, Diagnostic și Tratament în Diabet și Boli de Nutriție
28.08.2015-prezent
Secretar stiintific editor
Proceedings of the Romanian Academy Series B: Chemistry, Life Sciences and Geoscience
Editura Academiei Române
09.2015-31.12.2015
Formator

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Numele şi adresa angajatorului

Proiectul cu titlul: “Dezvoltarea competenţelor în transplant”. Codul proiectului:
POSDRU/186/3.2/S/155295. Proiect cofinanţat din FSE POS DRU 2007-2013. Beneficiar:
ACADEMIA DE STIINTE MEDICALE DIN ROMANIA.

Proiect - Perioada

2014-2017

Funcţia sau postul ocupat

Doctorand

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului
Proiect - Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Proiect - Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Proiectul CREDOR: TITLU “Dezvoltarea unui protocol de selectie pentru chirurgia metabolica
in urma evaluarii impactului acesteia asupra remisiei diabetului zaharat de tip 2 la pacientii cu
obezitate” (Acronim CREDOR). Numărul proiectului 207/2014, cod PN-II-PT-PCCA-2013-42154. Program Parteneriate in Domenii Prioritare. Autoritatea Contractantă : Unitatea
Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării
(UEFISCDI)
10.2013-07.2014
Activitate didactica (asistent universitar pe perioadă determinată)
Catedra de Diabet, Nutriţie si Boli Metabolice, Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol
Davila", Bucureşti
2012-prezent
Medic specialist
CMI Dr Carniciu Stere
06.2011-03.2017
Secretar executiv
Comitetul științific și Comitetul de organizare al Congresului Anual al AMR / Diverse activităţi
în cadrul Programului Naţional de Prevenţie a Bolilor Metabolice şi Cardiovasculare (lansat
de AMR în 2007)
Asociaţia Medicală Română
10.2011-2016
Doctorand
Titlul proiectului “Ţesutul adipos la intersecţia căilor patogenetice dintre diabet şi boala
vasculară”, Program IDEI – Proiecte de Cercetare Exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0429
(183/28.10.2011)
2011-2014
Formator
Proiectul strategic „Formarea profesionala in domeniul diabetului, al nutritiei si al bolilor
metabolice si promovarea utilizarii noilor tehnologii pentru asistentii medicali in vederea
eficientizarii managementului activitatilor specifice” care are ID-59775, implementat de
Asociatia Medicala Romana – AMR, in parteneriat cu S.C. SIVECO Romania SA si Institutul
Paulescu. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeste in oameni!”, POSDRU
/81/3.2/S/59775.
10.2010-11.2014
Doctorand (efectuarea cercetarii proprii din cadrul tezei de doctorat cu titlul mentionat)
Proiectul de doctorat cu denumirea “Particularităţile morfo-functionale ale adipocitului la
pacienţii cu obezitate şi diabet zaharat tip 2”, proiect finantat prin programul
POSDRU/107/1.5/S/82839
01.2009-2012
Medic rezident
Spitalul Clinic de Urgenta "Sf. Ioan", Bucureşti
03.2008-06.2011
Secretar
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Numele şi adresa angajatorului

Asociaţia Medicală Română

Studii clinice 2009-prezent
•

•

•
•

•

•

Studiu international CSI-020201/01, randomizat, multicentric, controlat, cu grupe
paralele, de stabilirea dozei, a eficacitatii si sigurantei I-020201, aplicat local ca
adjuvant al bunei asistentei standard vs. buna asistenta standard singura, la pacientii
cu ulcere diabetice, cronice ale piciorului, studiul clinic sponsorizat de Kuros
Biosurgery, din 31.07.2009-2012;
Studiu international GFT 505-210-5 - un studiu Pilot pentru a evalua eficacitatea si
siguranta GFT505 (80mg) administrat oral o data pe zi timp de 12 saptamani la
pacienti cu diabet zaharat tip 2. Un studiu multicentric, randomizat, dublu-orb, placebocontrolat, din 16 decembrie 2010-2011.
Studiu international Takeda GRAND TAK-875 304, din 03.09.2012-2013
Studiu international DECLARE, Dapagliflozin Effect on Cardiovascular Events. A
multicenter, randomised, double-blind, placebo-controlled trial to evaluate the effect of
Dapagliflozin 10 mg once daily on the incidence of cardiovascular death, myocardial
infarction or ischemic stroke in patients with type 2 diabetes. Din ian 2014-2015.
Studiu international DT-DP-D3. A multicentric, double blind, randomisez, comparative
Phase III study of the efficacy of the new wound healing solution Diperoxochloric acid
(DPOCL, DermaPro®) compared to isotonic sodium chloride solution 0,9% in patients
with diabetic foot ulcers. Din mai 2014-iunie 2016.
Alte 3 studii internationale pe domeniul diabetului din 2013

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2012-2015
Medic specialist
Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice
Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli metabolice "N.C. Paulescu", Bucureşti
2015
Doctor în ştiinţe medicale
Diabet, Nutriţie si Boli Metabolice
Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
2015
Diploma de absolvire curs
4 Module cu titlul: Comunicarea cu pacientul; Time Management, Speaker impact,
Inteligenţa emoţională
Bursa iPoDD (Inspiring Program for Doctor’s Development): Program de dezvoltare
personală pentru medici – susţinută de Inspires, sponsorizată de Worwag Pharma
2010-2014
Doctorand - domeniul: ştiinţe medicale
Diabet, Nutriţie si Boli Metabolice
Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti
04.11.2013
Certificat de absolvire - Formator

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Pagina 3/ - Curriculum vitae al
CARNICIU Simona

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunităţile Europene, 2003 20060628

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

01.2009-2012
Medic specialist
Medicină de familie
Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan", Bucureşti
2002 – 2008
Absolvent facultate / Diplomă de licenţă
Medicina Generală
Universitatea de Medicina şi Farmacie "Carol Davila", Bucureşti, Facultatea de Medicină
Generală

Altele
• Olimpiada nationala de biologie 1999– Mentiune
• Olimpiada nationala de biologie 2000, 2002 – participare
• Olimpiada nationala de biologie 2001 (Anatomia şi Fiziologia Omului) - Premiul II –
admitere fără examen la Facultatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
• Diploma de Excelenta 2010, Sectiunea Doctoranzi, Congresul Anual al Asociatiei
Medicale Romane, Bucuresti, 6-8.05.2010 – Mentiunea I
• Premiu pentru cel mai bun poster – (lista lucrari, pct 12) - Al 7-lea Workshop International
de Compatibilitate Electromagnetică CEM 2010, Odorheiu Secuiesc – Romania, 2 –
4.09.2010
• Diploma de Merit 2011, Sectiunea Doctoranzi, Congresul Anual al Asociatiei Medicale
Romane, Bucuresti, 14-16 aprilie 2011.
• Diploma de excelenta pentru doctoranzi, Sectiunea Doctoranzi, Congresul Anual al
Asociatiei Medicale Romane, Bucuresti, 26-28 aprilie 2012.
• Diploma de excelenta pentru doctoranzi, Sectiunea Doctoranzi, Congresul Anual al
Asociatiei Medicale Romane, Bucuresti, 31 mai – 02 iunie 2013
• Diploma de excelenta pentru doctoranzi, Sectiunea Doctoranzi, Congresul Anual al
Asociatiei Medicale Romane, Bucuresti, 10 – 12 aprilie 2014
• Nominalizare Gala Medica, Editia a VI-a, Bucuresti, 25 iunie 2014, la sectiunea „Cel mai
bun comunicator medic”, alaturi de Dr. Alis Grasu, Dr. Irina Badrajan şi Prof. Dr. Florin
Mihălţan
• Organizarea unui cross “Sănătoşi şi bucuroşi” în cadrul Programului Naţional de Prevenţie
a Patologiei Metabolice şi Cardiovasculare, program iniţiat în 2007 de către Asociaţia
Medicală Romană şi care mă preocupă ca secretar executiv al Asociaţiei.
• Numeroase (peste 30) participari la congrese si simpozioane nationale si internationale, in
perioada 2009-2016
• Dezbatere pe tema creşterii activităţii fizice la copii, în scopul prevenţiei obezităţii şi
patologiei metabolice, susţinută la Palatul Parlamentului în 2013, organizată de CNA,
unde am luat cuvântul, prezentând proiecte eşuate de prevenţie şi am motivat necesitatea
aplicării unor măsuri la nivel naţional.
• Sesiune ştiinţifică la Academia Romană pe tema prevenţiei prin alimentaţia corectă şi
tehnologia aplicată în industria alimentară, unde am prezentat problema actuală şi
necesitatea colaborării interdisciplinare în Programul Naţional de Prevenţie a Bolilor
Metabolice şi Cardiovasculare al Asociaţiei Medicale Române (2013).
• Participări frecvente la emisiuni televizate începând cu din 2012, pe teme de diabet şi
nutriţie.
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• Medic voluntar - Programul “Sănătate pentru sate” - Campanie umanitară de prevenție
în domeniul sănătății - a început în urma semnării Protocolului de cooperare dintre
Patriarhia Română şi Ministerul Sănătăţii. Acesta a fost semnat în data de 3 septembrie
2015 si vizează persoane defavorizate din mediul rural, persoane cu vârstă înaintată,
persoane cu nivel educațional redus, cazuri sociale.
• Medic voluntar - Campania “Prevenție și Educație pentru Sănătate” - Campanie
umanitară de prevenție în domeniul sănătății - a început în urma semnării Protocolului de
cooperare cu Patriarhia Română.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere

Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba Engleză
Limba Franceză

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C2

C2

C2

-

-

-

-

-

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Capacitatea de a separa viaţa profesională de viaţa de familie.
Inteligenţa emoţională. Empatia.
Spiritului de responsabilitate. Capacitatea de asumare a rolului de leader.
Adaptabilitate în situaţii diferite, inclusiv de criză/urgenţe.
Atitudine de coordonator si de colaborare, asertivitate si integritate.
Capacitatea de a comunica in mod constructiv in diferite medii, toleranta, de a exprima si
intelege diferite puncte de vedere, de a negocia cu abilitate pentru a produce incredere si de
a empatiza.
Capacitatea de a relaţiona cu instituţiile din domeniul public.
Cunoasterea conceptelor de democratie, justitie, libertate, egalitate, cetatenie, drepturi civile.
Respectul total pentru drepturile omului.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Trezorier și Președinte al Comisiei IT (fost Secretar executiv) al Asociației Medicale Române
Organizator al numeroase manifestări ştiinţifice naţionale şi în programe de prevenţie.

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Lucrări publicate

Permis de conducere

Utilizare curenta
60 lucrări si comunicari la congrese; lucrari publicate în reviste internaţionale sau naționale
(vezi anexa lucrărilor).
Articole medicale în Viaţa Medicală, Medica Academica, Dermatologia, Galenus, etc.
Articole pentru publicul larg în diverse reviste tematice.
Categoria B

Anexe Anexa 1. Lista lucrărilor publicate
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