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vitae  

Europass  

 

  
 
 
 
 
 

Informaţii personale  

Nume / Prenume ARSENESCU GEORGESCU, CĂTĂLINA 

Adresă(e) TĂIETOAREI NR. 27, 700310 IAȘI, ROMÂNIA 

Telefon(oane) 0232/475704 Mobil: 0722/780770 

E-mail(uri) catalina.arsenescu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Sex Feminin 
  

Domeniul 
ocupaţional 

Profesor universitar, Facultatea de Medicină 

Universitatea de Medicina si Farmacie, ”Gr. T. Popa,, Iasi 
  

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 2002 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat PROFESOR UNIVERSITAR 
Șef Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ – Facultatea de Medicină UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi  
Șef Secție Clinica de Cardiologie 
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ”Prof. George I.M. GEORGESCU” Iași,  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor de Medicină Internă, Cardiologie la studenţii Facultăţii de Medicină  
Predarea cursurilor de Medicină Internă, Cardiologie la Asistenți medicali generaliști ai Facultăţii de Medicină  
Predarea cursurilor de Medicină Internă, Cardiologie la rezidenții Facultății de Medicină (cardiologie, medicină 
internă, endocrinologie, ATI, nefrologie, boli nutriție, pneumologie, neurologie) 
Predarea cursurilor de Cardiologie la studenții masteranzi ai Facultății de Bioinginerie 
Îndrumare de lucrări de licenţă şi masterat ale studenţilor Facultăţii de Medicină  
Îndrumare teze de doctorat 
Participare în comisii de doctorat 
Participare în comisii de examen pentru admitere, licenţă, medic specialist, primariat, ocupare de posturi în 
învăţământul superior, rețeaua sanitară 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi 
Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România 
Șef Secție Clinica de Cardiologie  
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE ”Prof. George I.M. GEORGESCU” Iași,  
Bd. Carol I nr. 50, 700503, Iași, România 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior universitar 

  

Perioada 2000 - 2002 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENȚIAR Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ – Facultatea de Medicină UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor de Medicină Internă, Cardiologie la studenţii Facultăţii de Medicină  
Participare în comisii de doctorat 
Participare în comisii de examen pentru admitere, licenţă, medic specialist, primariat, ocupare de posturi în 
învăţământul superior, rețeaua sanitară 
Îndrumare de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină 
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Numele şi adresa 
angajatorului 

Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi 
Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România 
CENTRUL DE CARDIOLOGIE,  Bd. Carol I nr. 50, 700503, Iași, România 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior universitar 

  

Perioada 1996 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat ȘEF DE LUCRĂRI 
Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ - Facultatea de Medicină UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Predarea cursurilor de Medicină Internă, Cardiologie la studenţii Facultăţii de Medicină  
Participare în comisii de examen pentru admitere, licenţă, medic specialist, primariat, ocupare de posturi în 
învăţământul superior, rețeaua sanitară 
Îndrumare de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Disciplina CARDIOLOGIE MEDICALĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi 
Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România 
CENTRUL DE CARDIOLOGIE,  Bd. Carol I nr. 50, 700503, Iași, România 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior universitar 

  

Perioada 1982 – 1996 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT UNIVERSITAR Disciplina MEDICINĂ INTERNĂ – CARDIOLOGIE  
Facultatea de Medicină UMF « Gr.T .Popa » - Iaşi  
CLINICA I MEDICALĂ – CARDIOLOGICĂ ”Sf. Spiridon” Iași,  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Efectuarea de stagii de Medicină Internă, Cardiologie cu studenţii Facultăţii de Medicină  
Participare în comisii de examen pentru admitere, licenţă, ocupare de posturi în învăţământul superior, rețeaua 
sanitară 
Îndrumare de lucrări de licenţă ale studenţilor Facultăţii de Medicină 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Disciplina MEDICINĂ INTERNĂ – CARDIOLOGIE Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” – Iaşi 
Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România  
CLINICA I MEDICALĂ – CARDIOLOGICĂ ”Sf. Spiridon” Iași,  

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Învăţământ superior universitar 

  

Perioada 1995 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat MEDIC PRIMAR – CARDIOLOGIE  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi; programe de sănătate: boli cronice, 
profilaxie, participare la manifestări ştiinţifice în domeniu 

Numele şi adresa 
angajatorului 

CENTRUL DE CARDIOLOGIE  
Bd. Carol I nr. 50, 700503 – Iași 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sănătate 

  

Perioada 1991 – până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat MEDIC PRIMAR – MEDICINĂ INTERNĂ  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi; programe de sănătate: boli cronice, 
profilaxie, participare la manifestări ştiinţifice în domeniu 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul universitar ”Sf. Spiridon”, CLINICA I MEDICALĂ, Bd. Independenței 
CENTRUL DE CARDIOLOGIE, Bd. Carol I nr. 50, 700503 – Iași 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sănătate 

  

Perioada 1980 – 1982 

Funcţia sau postul ocupat DIRECTOR, MEDIC MEDICINĂ GENERALĂ  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi; programe de sănătate: boli cronice, 
profilaxie, participare la manifestări ştiinţifice în domeniu 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul județean Botoșani – Secția exterioară Cristești 
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Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sănătate 

  

Perioada 1977 – 1980  

Funcţia sau postul ocupat INTERN PRIN CONCURS – MEDICINĂ INTERNĂ  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Consultaţii pacienţi: examen clinic, diagnostic, tratament; monitorizare pacienţi, participare la manifestări ştiinţifice 
în domeniu 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România 
Spitalul universitar ”Sf. Spiridon, Bd. Independenței 

Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

Sănătate 
 
 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat in MANAGEMENTUL SPITALICESC 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

management sanitar, legislație sanitară, informatică, statistică medicală 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Atestat in MANAGEMENTUL SERVICIILOR DE SANATATE, in colaborare cu CATEDRA DE SANATATE 
PUBLICA SI MANAGEMENT A UMF IASI 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

management sanitar, legislație sanitară, informatică, statistică medicală 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare în domeniul sanitar, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Superior, postuniversitar 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma 
obţinută 

DOCTOR ÎN ȘTIINȚE MEDICALE 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Superior, postuniversitar 

  

Perioada 1972 – 1978  

Calificarea / diploma 
obţinută 

DIPLOMA DE DOCTOR MEDIC 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Științe medicale - MEDICINĂ 
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Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa”, Iaşi 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Superior, universitar 

  

Perioada 1968 – 1972  

Calificarea / diploma 
obţinută 

DIPLOMA DE BACALAUREAT 

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / 

furnizorului de formare 

Liceul teoretic Costache Negruzzi, Iași 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau 
internaţională 

Preuniversitar 

  

Aptitudini şi 
competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

FRANCEZĂ  B2  B2  B2  B2  B2  

ENGLEZĂ  B2  B2  B2  B2  B2  

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

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

Abilităţi de comunicare, de lucru în echipă, dobândite în timpul experienţei de cadru didactic, de partener în proiecte 
de cercetare, ca editor şi membru în colectivul de redacţie al unor publicaţii ştiinţifice. 
Abilităţi de adaptare la niveluri multiculturale diferite, dobândite în cadrul experienţei de medic şi cadru didactic. 
Abilităţi manageriale dobândite prin cursurile şi formele de învăţământ postuniversitar cu specific de management 
absolvite. 

  

Competenţe şi 
aptitudini organizatorice 

POZIȚII ADMINISTRATIVE: 

 Presedinte al Comisiei de Etica  a Universitatii de Medicina si Farmacie ,, Grigore T. Popa” (6357 din 
10.03.2016) 

 Vicepresedinte a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi (01.04.2016) 

 Presedinta a Sectiei de Medicina Interna si Cardiologie a Societatii de Medici si Naturalisti Iasi (03.2016) 

 Presedinta Comisiei de Cardiologie a Ministerului Sănătății (2015) 

 Membru in Comisia de Cardiologie a Ministerului Sanatatii (2016) 

 Presedinta a Filialei Iasi a Societatii Romane de Cardiologie (2013) 

 Membru în Comisia de echivalare a specialității de cardiologie din Ministerul Sănătății (OMS 54/2014) 

 Coordonator al Grupului de Lucru de Implementare a Ghidurilor de HTA din cadrul Societății Române de 
Hipertensiune (2014 – prezent) 

 Co-Președinte al Societății Române de Reabilitare generală și orală (2012 – prezent) 

 Membru în Comisia de Cardiologie a Ministerului Sănătății (2011 – prezent) 

 Șeful Comisiei de Cardiologie – Colegiul Medicilor din România (2009 – prezent) 

 Coordonator al Programului de Studii Complementare în Ecocardiografie Transtoracică, U.M.F. 
”Gr.T.Popa” Iași (2009 – prezent) 

 Șeful Grupului de Lucru de Hipertensiune arterială al Societății Române de Cardiologie (2008-2012) 

 Șeful Disciplinei de Cardiologie Medicală, Departament Medicale I (2008 – prezent) 

 Șeful Departamentului de Medicină internă II, U.M.F. ”Gr.T.Popa” Iași (2005-2008) 

 Șeful Secției clinice de Cardiologie Medicală din Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. George I.M. 
GEORGESCU” Iași (nov. 2005 – prezent) 
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 Director al Secției exterioare Cristești, a Spitalului județean Botoșani (1980-1982) 
 
 
 
TITLURI ȘI FUNCȚII INTERNAȚIONALE: 

 FELLOW al Societății Europene de Cardiologie (2003 – prezent) 

 Specialist european – Hipertensiune arterială (2011 – prezent) 

 1-year Fellowship Certificate of the International Society of General and Oral Rehabilitation (mai 2015 - 
prezent) 

 
APARTENENȚA LA SOCIETĂȚI ȘTIINȚIFICE: 

 Șeful secției de medicina interna, cardiologie a Societății de Medici și Naturaliști, Iași 

 Coordonator Asociația Tinerilor Cardiologi, Iasi 

 Membru al Societății române de cardiologie 

 Membru în Board-ul Societății Române de medicină internă 

 Membru în Board-ul Societății Române de Hipertensiune 

 Membru al Societății europene de cardiologie 

 Membru al European heart rhythm society 

 Membru al Societății europene de hipertensiune 

 Membru al Societății europene de Ecocardiografie 

 Membru al American College of Cardiology 
 
EDITOR / REVIEWER / MEMBRU ÎN COLECTIVUL DE REDACŢIE AL UNOR PUBLICAŢII ŞTIINŢIFICE: 

 Revista română de cardiologie 

 Revista română de medicină internă 

 Revista medico-chirurgicală 

 MAEDICA 

 Romanian Journal of artistic creativity 

 Acta Endocrinologica 

 Journal of Hypertension Research 
  

Competenţe şi 
aptitudini tehnice 

Punerea bazelor și dezvoltarea în Iași, în Institutul de Boli Cardiovasculare ”Prof. George I.M. GEORGESCU” a 
unor tehnici de investigație sau tratament, pe domenii de vârf, cum ar fi: 

 Implantări de pacemakeri programabili, defibrilatoare şi dispozitive de resincronizare; 

 Ecocardiografie transtoracică: M mod, bidimensională şi reconstrucţie tridimensională; 

 Ecocardiografie de contrast (transtoracic şi transesofagian); 

 Ecocardiografie transesofagiană. 
  

Competenţe şi 
aptitudini de utilizare a 

calculatorului 

Competență în utilizarea calculatorului 

 

 

Alte competenţe şi 
aptitudini 

PROIECTE 

EXPERIENŢA ACUMULATĂ ÎN PROGRAME DE CERCETARE EUROPENE: 

 Membru în Proiect „Centru de formare specialisti si resurse in reabilitarea orala” 
Nr. contract: POSDRU/87/1.3/S/62208,  
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritara 1 „Educatie si formare profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii 
bazate pe cunoastere” 
Domeniul major de intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare” 
Numarul 87 „Profesionisti in educatie si formare” (Valoare: 3 milioane Euro) 
 

 Expert pe termen lung, domeniul Cardiologie, în Proiectul „Consiliere profesională pentru studenții în 
medicină și program integrat de practică în domeniul medicinei generale și dentare” 

Nr. contract: POSDRU/160/1.2/S/139881,  
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
Axa Prioritara 2 „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” 
Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziția de la școală la viața activă” 
 

 Membru în Proiectul de cercetare multidisciplinar SIDA (2013-2016) 

 Expert Coordonator formare medici cardiologie in cadrul proiectului “Formarea specialistilor in domeniul 
cardiologiei pediatrice pentru un act medical de calitate cu scopul imbunatatirii calitatii vietii”, 
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POSDRU/179/3.2/S/151363 
 

 
  

 
Permis(e) de conducere 

 
Da / categorie de vehicole: B 

  

Informaţii 
suplimentare 

DISTINCŢII ŞI PREMII: 

 Premiul special pentru cea mai bună carte universitară a anului 2001, pentru lucrarea: Tratamentul raţional al 
bolilor cardiovasculare majore (autori George I.M. Georgescu, Cătălina Arsenescu), acordat de Colegiul 
Medicilor din România. 

 FELLOW of the European Society of Cardiology. 

 Ordinul Naţional „Meritul sanitar în grad de Cavaler”, conferit de preşedintele României pentru contribuţii la 
dezvoltarea medicinei cardiovasculare moderne, 2004. 

 Diploma de onoare „MEDICUL ANULUI”, 2008, gala premiilor de excelenţă. 

 Premiul pentru activitatea ştiinţifică, 2008, conferit de Societatea Română de medicină Internă 

 Titlul onorific ”Omul Zilei” pentru sprijinul și contribuția personală la realizarea la nivel național a Proiectului 
Biografic Contemporan Dicționarul Personalităților din Romania, iunie 2013  

 ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 
Din 1982 am realizat îndrumarea a numeroase lucrări de Diplomă sau de disertație. 
Sunt îndrumător de doctorate din anul 2005, cu un număr de 12 teze finalizate și am în îndrumare actual un număr 
de 8 doctoranzi. Domeniile de interes și preocupare în cercetarea științifică: 

 Modalități de optimizare a rezultatelor cardiostimulării electrice permanente  

 Optimizarea terapiei cu pacemakeri în bradiaritmii 

 Ablaţia de radiofrecvenţă în tratamentul aritmiilor cardiace 

 Disfuncţia diastolică a ventriculului stâng 

 Rolul predictiv al ecocardiografiei în chirurgia valvei aortice 

 Rezultatele revascularizării precoce/de urgenţă în sindroamele coronariene acute 

 Obstrucţia nonaterosclerotică a arterelor coronare 

 Remodelarea atriului stâng în fibrilația atrială 

 Manifestări cardiovasculare în disfuncțiile tiroidiene 

 Identificarea factorilor de prognostic la pacienții cu tromboembolism pulmonar nonfatal 

 Semnificația blocului de ram stâng în patologia cardiovasculară 

 Microalbuminuria – marker de depistare precoce a disfuncției renale la hipertensivi 

 Sindromul coronarian acut – particularități la populația feminină 

 Selecția și urmărirea pacientului cu terapie de resincronizare cardiacă 

 Abordarea actuală a fibrilației atriale 

 Tromboza intrastent - Etiopatogenie și principii terapeutice 

 Studiu comparativ al tehnicilor de tratament invaziv al fibrilației atriale 

 Iatrogenia în aritmii 

 Stratificarea riscului cardiovascular la pacienții cu sindrom coronarian acut: implicații prognostice 
De asemenea, am fost referent științific la numeroase teze de doctorat. 

 Coordonator al Programului de Studii Complementare în Ecocardiografie generală 
Coordonator Rezidențiat Specialitatea Cardiologie 
Lider de opinie în Cardiologie 

  

Diverse Realizator emisiune TV „De la inima la inima cu Prof.Dr. Catalina Arsenescu Georgescu” 

 

   


