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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GAVRILOVICI  CRISTINA 
Adresă(e) Str. Ralet nr 3 apt 7, IASI, 700108  

Telefon(oane) -40 728 203701   
Fax(uri)  

E-mail(uri) cristina.gavrilovici2012@gmail.com 
cri.gavrilovici@umfiasi.ro  

  

Naţionalitate(-tăţi) Româna 
  

Data naşterii 28 decembrie 1971 
  

Sex feminin 
   

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Membru CNECSDTI 

  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada 2006 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Expert etica cercetarii, evaluator extern 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Evaluarea etica a granturilor de cercetare din FP7 si H2020 

 
Numele şi adresa angajatorului European Commision, Research Executive Agency,  European Research Council, Bruxelle 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare  
 
 

Perioada 2006 – prezent 
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Comisiei de etica a cercetarii a UMF „Gr. T. Popa ” Iași  

 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Evaluarea etica a proiectelor de cercetare din UMF Gr T Popa Iasi 

 
Numele şi adresa angajatorului UMF Gr T Popa Iasi  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant 
 
 

Perioada 2012 – 2016 
Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Comisiei de bioetica a Colegiului Medicilor din România (CMR) 

 
Activităţi şi responsabilităţi principale Analiza problemelor de etica clinica/institutionala supuse atenției CMR 

 
Numele şi adresa angajatorului Colegiul Medicilor din România  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 
 
 

Perioada 2007 – prezent 
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Funcţia sau postul ocupat Conferentiar la disciplina Deontologie medicală si Bioetică 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Predare cursuri și efectuare seminarii de Bioetică pentru studentții Facultății de Medicină precum și cu 

cei de la specializarea Asistenți medicali și Moașe Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” Iaşi 
- predare cursuri de bioetică la rezidenții din diverse specializări din UMF “Gr. T. Popa” Iasi 

- predarea modului “Etica cercetării” în cadrul Școlii Doctorale si in cadrul materelor afiliate UMF Gr T 

Popa Iasi  
- Îndrumare  lucrări de licenţă ale studenţilor facultăţii de Medicină a UMF „Gr.T.Popa” Iaşi. 

- Elaborarea de lucrări ştiinţifice, materiale didactice, monografii de specialitate 
 

Numele şi adresa angajatorului UMF “Gr. T. Popa” Iaşi, str. Universitatii nr 16, IASI 
 
Invatamant superior 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 
 
 

Perioada 2007 - prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic primar Pediatru  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Efectuarea activitatilor medicale de consultatii, diagnostic si tratament a pacientilor internati in Spitalul 
de copii, Clinica IV Pediatrie  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de copii Sf Maria Iasi, Str V. Lupu nr 62, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

 
 
 

Perioada 

 
 
2002 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Pediatru  

Activităţi şi responsabilităţi principale   Efectuarea activitatilor medicale de consultatii, diagnostic si tratament a pacientilor internati in Spitalul 
de copii, Clinica IV Pediatrie  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de copii Sf Maria Iasi, Str V. Lupu nr 62, România 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

 
Perioada 2004 – 2007 

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări la disciplina Deontologie medicala si bioetica 
Activităţi şi responsabilităţi principale - Predare cursuri și efectuare seminarii de Bioetică pentru studentții Facultății de Medicină precum și cu 

cei de la specializarea Asistenți medicali și Moașe Generală a Universităţii de Medicină şi Farmacie 

„Gr.T.Popa” Iaşi 

- Îndrumare  lucrări de licenţă ale studenţilor facultăţii de Medicină a UMF „Gr.T.Popa” Iaşi. 
- Elaborarea de lucrări ştiinţifice, materiale didactice, monografii de specialitate 
 

Numele şi adresa angajatorului UMF “Gr. T. Popa” Iași, str. Universitatii nr 16, IASI 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior 
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Educaţie şi formare 

 

 

 
Perioada 2002-2003 

Calificarea / diploma obţinută Master of Arts  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Bioetică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, SUA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar- studii aprofundate 
 
 
 

Perioada 1998-2005 
Calificarea / diploma obţinută Doctorat în Ştiinţe Medicale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Pediatrie  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi, str. Universităţii nr. 16, Iaşi, România 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Postuniversitar- studii aprofundate, cercetare 
 
 
 

Perioada 1997-2002 
Calificarea / diploma obţinută Medic rezident pediatru  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Efectuarea de activitate medicală sub îndrumare, în specialitatea pediatrie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul „Sf. Maria” Iasi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Sănătate 
 
 
 

Perioada 1986-1990 
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică-fizică „C. Negruzzi” Iasi 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

 
Limba(i) maternă(e) Română 

 

 
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 
Limba franceză   B2  B2  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
Vice Presedinte al Conferintei nationale de bioetica 

 
 

 
Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

 
Competenţe şi aptitudini de utilizare 

a calculatorului 
Operare PC- foarte bine 

 

 
Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

 
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 

instrucţiunile) 
 

 
Permis(e) de conducere Categoria B 

 

 

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 
 
 

 
 


