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INFORMAŢII PERSONALE Veronica Ciobanu  
 

  

 bd. Traian, 16 ap. 16, or. Chișinău (Republica Moldova) 

 + 373 22 77 84 55     + 373 794 33 006        

 chebanu_1971@mail.ru 

| Data naşterii 06.01.1971 | Naţionalitatea R.Moldova 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

2016-2018 Master în sănătate publică 
 Școala de Management în Sănătate Publică în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie 

„N.Testemițanu” 

2012–2014 Conferențiar cercetător în Oncologie şi radioterapie 
 IMSP Institutul Oncologic  

2008–2015 Cercetător științific superior, Laboratorul științific ginecologie oncologică 
 IMSP Institutul Oncologic  

2007 Grad științific specializat „Doctor în medicină” 
 IMSP Institutul Oncologic 

1994–1995 Internatura 
 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu”;  Centrul Oncologic or.Chișinău 

1988–1994 Medicină generală  

 Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „N.Testemițanu” 

 

COMPETENŢE PERSONALE   

 

2015–Prezent  Vicedirector asistență consultativă 

IMSP Institutul Oncologic  

1995–2014 Medic oncolog ginecolog. Cercetător științific, Laboratorul științific ginecologie 
oncologică  

IMSP Institutul Oncologic 

1994–1995 Medic intern (Internatura) 

Institutul Oncologic din Moldova  

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

rusă C2 C2 C2 C2 C2 

engleză A1 A1 A2 A2 A2 

franceză B1 B1 C1 C1 C1 

germana B1 B1 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

  

Competenţe de comunicare  spirit de echipă 

abilități bune de comunicare și coordonare 

capacitate sporită de adaptare la medii multiculturale 

comunicare interinstituțională (întâlniri, negocieri, dezbateri etc.) 

flexibilitate în gândire 

diplomație 

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE   

 
 

 

Competenţe și abilități sociale  - medicale: rezistență la oboseală și solicitări efective și intelectuale ; acuitate auditivă și vorbire 
normală 

- psihologice: 1. Inteligență - raționament, capacitate de analiză și sinteză, spirit metodic; 2. 
Discernământ – memorie și atenție, loialitate și confidențialitate, bună dispoziție și simț al umorului 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

abilități de leadership 

gândire analitica și strategică 

bune abilități de planificare, organizare și control 

dinamism, spirit critic 

abilități de rezolvare a conflictelor 

abilitatea de a trata mai multe sarcini simultan 

capacitate foarte buna de motivare și mobilizare a personalului 

orientare spre rezultate 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

colaborare eficientă în cadrul unei echipe 

menținerea unui climat de bună dispoziție 

atenție la detalii, punctualitate, spirit de observație 

inițiativă, integritate, negociere, profesionalism și responsabilitate 

 

Competenţe și aptitudini tehnice 

 

 

Administrație și management – cunoașterea principiilor de management și de planificare strategică, 
alocare de resurse, modelare și coordonarea resurselor, tehnici de conducere 

 

Competenţe și cunoștințe de 
utilizare a calculatorului 

 

 

Microsoft Office, Windows, Internet Explorer, PowerPoint 

Activități 2017 – Președinte al Consiliului de calitate, IMSP Institutul Oncologic 

2017 – Vicepreședinte al Consiliului științific, IMSP Institutul Oncologic 

2012 -  membru al Comisiei de specialitate în domeniul oncologiei, chimioterapiei și radioterapiei al 
Ministerului Sănătății al Republicii Moldova 

Stagii de perfecționare naționale / 
în străinătate 

07/2021 – Российкое конференции с международным участием, посвященной 75-летию 
онкологической службы Республики Татарстан «Онкология 21 века. Инновации медицинской 
науки в практическом здравоохранении». On-line. 

03/2021 – Conferința științifico-didactică „Молекулярно-генетические исследования в 
практической онкологии: от лабораторных решений до клинической практики”, On-line 

03/2021 – Conferința științifică cu participare internațională „Teste de diagnostic utilizate în medicina 
personalizată. Aplicații clinice în diagnosticul molecular al bolilor genetice”.on-line. Chișinău, Republica 
Moldova 

2021 – Curs de instruire „Managementul durerii în îngrijiri paliative”. Chișinău, Republica Moldova 

2020 – Seminar științifico-practic on-line cu genericul  „Școala ginecologului-endocrinolog”, Chișinău, 
Republica Moldova 

09/2020 – Conferința științifică „Managementul sănătății publice: realizări, provocări și perspective”, 
Chișinău, Republica Moldova 

11/2020 – Российско-японсий международный медицинский онлайн-семинар «Превентивная 
медицина и медицина Check-Up , опыт борьбы с Covid-19 в России и Японии». on-line. 

10/2020 – Congresul V al oncologilor, 60 ani IMSP IO, Prevenția și controlul cancerului-o continuă 
provocare, Chișinău, Republica Moldova 

2019 – WHO/IARC workshop on cancer screening, Lyon, France  

2019 – CECOG Governmental International Affairs Meeting 2.0,  Achieving Improved Access to 
Cancer Care in Central and Southeastern Europe, București, România  

2018 – Eurasian cancer screening conference, Minsk, Belarus 

2016 – WHO Regional Office for Europe Meeting on Human Papillomavirus vaccines (HPV), Regatul 
Danemarcei, or. Copenhaga 



   Curriculum Vitae   Veronica Ciobanu  

  © Uniunea Europeană, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 3  

 

 

2014 -  Vizită de stagiare în calitate de medic-oaspete cu scop de cunoaştere a elementelor noi în 
metodele de examinare a bolnavilor oncologici, metodele de diagnostic şi tratament (inclusiv chirurgia 
non-invazivă laparascopică), organizarea asistenţei medicale în această clinică la pacientele cu 
cancer a glandei mamare şi genital. Germania, or. Wiesbaden 

2014 - Training course on "Wichtige Aspekte vom System Management" teigenommen (Dusseldorf, 
Germany) 

Publicații peste 35 articole științifice 

4 brevete de invenție și inovație. 


