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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume NINI Iuliana Rodica 

Adresă(e) Str.Oltului nr. 9 , Arad,  cod 310480, judeţ Arad, 
România 

Telefon(oane) Fix:(40-0257) 271335 Mobil: (40-074)5614218 

Fax(uri) (40-0257)  

E-mail(uri) rodica.nini@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 13.03.1959, Arad, jud. Arad 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Medic primar medicină generală 

  

Experienţa profesională 
 
 
                                                    Perioada 
                                             
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activitati si responsabilitati principale 
 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
 
                                                   Perioada 
                          Functia sau postul ocupat                 

 
 
 
Din 01.06.2014 si in prezent 
 
Medic primar medicina generala, competenta ingrijiri paliative 
Centrul medical Speranta pentru viata SRL Ineu 
Activitate medicala in cadrul centrului medical 

   Centrul medical Speranta pentru viata SRL 
   Ineu, str.M. Eminescu, nr. 2 
 

Din 08.10.2012 – 01.08.2017 
 
Medic primar medicina generala, competenta ingrijiri paliative 
Coordonator compartiment ingrijiri paliative SCJU Arad 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Compartiment Ingrijiri Paliative  
Str. Andreny Karoly nr.2-4  jud.Arad, Romania 
 
   

 
  

Perioada Din 01.10. 2007 - 2012 

Funcţia sau postul ocupat Consilier superior,  

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare programe naţionale de sănătate 

Numele şi adresa angajatorului Direcţia de Sănătate Publică Arad 
P-ţa Spitalului, nr.2-4, jud.Arad, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Coordonarea programelor naţionale de sănătate   

  

Perioada Din  martie 2008- 2012 
Consilier superior, 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator metodologic  judetean al PN VI de sănătate a femeii şi copilului 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii  PN VI (Programul Naţional de sănătate a femeii şi copilului), implementarea 
masurilor acestui program la nivel judeţean. 
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Numele şi adresa angajatorului    Direcţia de Sănătate Publică Arad 
Str.Florilor nr. 1, jud.Arad, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Analiza nevoilor şi serviciilor de sănătate specifice asistenţei mamei şi copilului. 
Controlul şi coordonarea la nivel local a  activităţii de planificare familială. 
Monitorizarea şi evaluarea  la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a 
mamei şi copilului. 
Răspundere in raportarea indicatorilor specifici din cadrul programelor naţionale din domeniul 
asistenţei medicale a mamei şi copilului.  
 

  

Perioada Din 2008 -2012 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica,  

Numele şi adresa angajatorului Şcoala sanitară postliceală  Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                   
                                                    Perioada 
                         Functia sau postul ocupat 
        Activitati si responsabilitati principale 
                Numele si adresa angajatorului         

Activitate didactica,  indrumare si pregatire elevi. 
 
 
Din 1995 – 2007 
Medic primar medicina generala, competenta planificare familiala 
Activitate medicala in planificare familiala 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Cabinet judetean de planificare familiala 
Str. Andreny Karoly nr.2-4  jud.Arad, Romania 
 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2001 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută Instructor formator în planificare familială 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Sănătatea reproducerii şi planificarea familială 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor, altui personal cu studii 
superioare şi Asistenţilor medicali, Bucuresti. 

  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar medicină generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Universitar Timişoara 

  

Perioada 1997-1998 

Calificarea / diploma obţinută Competenţă în ftiziologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Program de pregătire în pneumoftiziologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul Universitar Cluj Napocca 

  

Perioada 1992 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist medicină generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Medicina si Farmacie Craiova 

II  

  

                                               Perioada        1979-1985 
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                     Calificarea / diploma obţinută    
 

medic 

               Disciplinele principale studiate /           
competenţe profesionale dobândite        

Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   Bine.         

Franceza   Bine.  Bine.  Bine.  Bine.  Bine. 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale -o buna capacitate de comunicare, coordonare si indrumare, obtinuta ca urmarea  activităţilor 
desfăşurate 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-experienta in domeniul managementului echipei, obtinuta in context profesional,   
-experienţă în domeniul managementului de proiect, spirit de echipa, obţinută în urma coordonării şi 
formării personalului medical în sănătatea reproducerii şi planificare familială. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice -o bună cunoaştere a proceselor de supraveghere si control al activitatilor PN V, obtinuta in urma 
coordonarii  Programului Naţional de sănătate a femeii şi copilului la nivel judeţean  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi  Internet Explorer™), 
obtinute ca urmarea activitatii desfăşurate   

 
 

Permis(e) de conducere  Categoria B-1990 

  

Informaţii suplimentare   

 Activitati de formator-lector: 
A) Formator acreditat în domeniul sănătăţii mamei şi copilului şi planificare familială 

 
 

 

Membru in societati Medicale: 
  - ANIP 

-Societatea Romana de Medicină Generală 
 

 Activitate stiintifica: 
-lucrari publicate in extenso/rezumat: in tara- 2 
-lucrari comunicate in tara: 3 
 

 


