Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

TARNIŢĂ DANUT NICOLAE
Al. Mamaia, No.3, Cod postal: 200382, Craiova, Dolj, Romania
0040 251 419 400
Mobil: 0723 165 859
0040 251 419 400
dan_tarnita@yahoo.com
Romana
7 iunie 1955
Masculin

Locul de muncă vizat
Domeniul
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Functia sau postul ocupat
Activitati si responsabilitati
principale
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii/sectorul de
activitate
Perioada

Din 2014
Profesor universitar
Anatomia Omului
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, Str. Petru Rares nr.2

Invatamant superior
2005-2014
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar
Activităţi şi responsabilităţi Anatomia Omului
principale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, str. Petru Rares nr. 2,
Craiova, Romania
Tipul activităţii /sectorul de Învăţământ superior
activitate

Perioada

Din 2000-2005
Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Anatomia Omului, Embriologie,Anatomie topografica si sectionala.

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, str. Petru Rares nr. 2,
Craiova, Romania
Tipul activităţii /sectorul de Învăţământ superior
activitate

Perioada

Din 1990-2000
Asistent universitar
Activităţi şi responsabilităţi Anatomia Omului,Embriologie,Anatomie topografica si sectionala.
Funcţia sau postul ocupat

principale

Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, str. Petru Rares nr. 2,
Craiova, Romania
Tipul activităţii /sectorul de Învăţământ superior
activitate

Perioada

1986-1990
Funcţia sau postul ocupat Medic de medicina generala
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Spitalul Melinesti, Dolj, Romania
Tipul activităţii /sectorul de Servicii medicale
activitate

Perioada

1983-1986
Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar
Activităţi şi responsabilităţi Servicii medicale
principale

Numele şi adresa angajatorului

Spitalul Clinic Judetean din Craiova

Perioada

1991-1994
Medic secundar oropedie-traumatologie
Spitalul
Clinic judetean Dolj
Numele şi adresa angajatorului
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Servicii medicale
1994 Medic specialist ortopedie-traumatologie cu media 9,36

Perioada

1994-1998
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist ortopedie-traumatologie
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic judetean Dolj
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Servicii medicale
1998 Medic primar ortopedie-traumatologie cu media 9,66

1998-si in prezent
Medic primar ortopedie-traumatologie
Funcţia sau postul ocupat Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Perioada

Numele şi adresa angajatorului
Activităţi şi responsabilităţi
principale

Servicii medicale

2009-si in prezent
Funcţia sau postul ocupat Director medical prin concurs
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova
Numele şi adresa angajatorului
Perioada

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cordonarea serviciilor medicale,cordonarea cercetarii stiintifice
2014-si in prezent
Perioada
Profesor universitar
Functia sau postul ocupat
Numele si adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, str. Petru Rares nr. 2,
Craiova, Romania
Activitati si responsabilitati
principale

Învăţământ superior

Educaţie şi formare

Perioada

1993-1997
Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor în stiinte medicale
Disciplinele principale studiate / Anatomie, Histologie, Angiologie, Traumatologie, Biomecanica,Operare pe
competenţe profesionale calculator
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

Perioada

Universitatea din Craiova
Doctorat

1977-1983

Calificarea / diploma obţinută

Medic
Disciplinele principale studiate / Anatomia omului, Semiologie, Ortopedie, Chirurgie,
competenţe profesionale
dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Stagii si cursuri de specializare

Cursuri de educatie continua

Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicina
Studii superioare, media finala 9,84, examen de diploma cu media 10.

2007-2008
Diploma de Master in Managementul unitatilor sanitare
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova
Master, media finala 9,56
Stagiu de specializare in implantologie si tehnici chirurgicale minim
invazive Klinikum Universitat, Essen, Germania, 2-17 nov. 2007
Curs postuniversitar de perfectionare in specializarea “OrtopedieTraumatologie“–“Osteosonteza centro-medulara a oaselor lungi”–febr.2000-Craiova
Curs postuniversitar de perfectionare in specializarea “OrtopedieTraumatologie“ –“Osteosonteza cu placa si suruburi in fracturile diafizare ale
oaselor lungi” – nov-dec. 1999 Craiova
The second Annual Romanian American Arthroscopy Course – June 2001,
Bucuresti
The IX Instructional Course Lectures of EFORT, Krakow,Poland, oct. 2002.
Curs national de Artroscopia genunchiului –iunie 2000, Timisoara.
Curs national de Artroscopia genunchiului- iunie 2001, Bucuresti.
Cursuri de educatie continua in specializarile Ortopedie si Traumatologie:
-octombrie 2004- Certificat eliberat de Societatea Romana de Ortopedie si
Traumatologie;
-decembrie 2005 – Certificat eliberat de Academia de Stiinte Medicale din
Romania si UMF. Craiova;
-noiembrie 2005- Certificat eliberat de UMF Craiova;
-octombrie 2005- Certificat eliberat de Societatea Romana de Ortopedie si
traumatologie;
-mai 2006 – Certificat eliberat de Societatea anatomistilor din Romania si
U.M.F. Bucuresti;
-iunie 2006- Certificat eliberat de UMF Craiova.

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Lb. Romana

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisă

Franceza

C Utilizator C Utilizator
1 experimentat 2 experimentat
C Utilizator C Utilizator
1 experimentat 1 experimentat

Engleza

C Utilizator C Utilizator
1 experimentat 1 experimentat
C Utilizator B Utilizator
1 experimentat 2 independent

C Utilizator
1 Experimentat
B Utilizator
2 Independent

Competenţe şi abilităţi -spirit de echipă (dezvoltat prin activitatea de cercetare stiintifica teoretica, dar si
sociale cea de cercetare prin contracte, in calitate de coordonator sau membru al echipei);

- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinută prin experienta participarii
la conferinte internationale, stagii de documentare-cercetare, in tari din Europa si in
SUA.
- o bună capacitate de comunicare, obtinută ca urmare a experientei de cadru
didactic, dar si a experientei functiilor de reprezentare sau administrative pe care leam indeplinit si le indeplinesc.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Membru organizator la următoarele manifestări ştiinţifice:
-internaţionale:
-Workshop International “From biological systems inspiration to robotic
structures”- 5-6 iulie 2012, cu finantare CNCSIS in urma competitiei nationale de
tip Idei, sesiunea 2012 -membru in comitetul de organizare.
Membru a Comitetului ştiinţific al:
Conferintei Nationale Societatii Romane de Ortopedie si Traumatologie
cu participare internationala-Craiova-2012
Membru in comitetul de organizare :
Congresul National al Societatii Romane de Ortopedie si TraumatologieCraiova 2001
Congresul National al Societatii Romane de Morfologie- Craiova2009,2010,2011,2012,2013.

Cursuri de perfectionare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Alte
Competenţe şi
aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Permis(e) de conducere

Formarea managerilor in domeniul instituţional –oct-nov.2003;
Surse de finanţare – oct-nov 2003;
Managementul resurselor umane- martie-aprilie 2004;
Protecţia proprietăţii industriale – martie-aprilie 2004.
Master: Managementul Unitatilor sanitare, sept 2007-iulie 2008
Managementul spitalelor-2009
Manager imbunatatiri procese-2011
Manager resurse umane-2011
Expert achizitii publice-2011

-

capacitatea de a utiliza echipamente necesare in cercetarea experimentala

-

pachete MSOffice: Word, Excel, PowerPoint

Fotografie,
Categoria B

Informaţii suplimentare Activitati si rezultate relevante

-Stagiu de documentare-cercetare la Universitatea Harvard, SUA (3 saptamani,
mai-iunie 2009)
-Stagiu de documentare-cercetare la Universitatea Harvard, SUA (3 saptamani,
mai-iunie 2008)
-Stagiu de documentare-cercetare la Universitatea Duisburg-Essen, Germania
(3 saptamani, nov. 2007)
-Visiting profesor la Universitatea Duisburg-Essen Germania, in 2005.
-Lector la Cursul postuniversitar de formare-specializare pentru medici
specialisti: Noutati in osteosinteza centromedulara cu blocaj, aprilie 2006

-Lector la Cursul postuniversitar de formare-specializare pentru medici
specialisti: Notiuni introductive de chirurgie endoscopica si artroscopie a
genunchiului, iunie 2007.
-Coordonator Program si Lector la Cursul postuniversitar de formarespecializare pentru medici specialisti: Tratamentul integrat al durerii - o abordare
moderna etiologica si terapeutica, sept.2007
-Lector la Cursul postuniversitar de formare-specializare pentru medici
specialisti –feb.2008.
-Membru specialist in 5 comisii pentru susţinerea tezelor de doctorat si in
peste 20 de comisii pentru susţinerea examenelor de doctorat şi a referatelor de
doctorat din domeniul Mecanic;
-Din 2007 expert evaluator CNCSIS.

Membru al organizatiilor profesionale:
Asociatia Medicilor din Romania;
Asociatia Anatomistilor din Romania ;
Societatea Romana de Ortopedie si Traumatologie ;
Societatea Nationala de Ecografie
9 contracte de cercetare, din care:
-2 contracte câştigate prin competiţie la nivel internaţional (responsabil
local in proiect sau membru).
-5 contracte câştigate prin competiţie la nivel naţional-membru
- 2 contracte incheiate cu unităţi economice din Romania cu o valoare mai
mare de 10 000 de euro fiecare-Director
Participari pentru sustinerea lucrailor stiintifice la conferinte si congrese
internationale de prestigiu desfasurate in: Essen, Praga, Lausanne, Porto, Madrid,
Lisabona, Bratislava, Florenta, Madrid, Dubai, etc.

Lucrari publicate sau comunicate:
Peste 150 de articole, dintre care:
-29 articole in reviste ISI sau proceedingsuri ISI
-15 articole in reviste indexate BDI
-18articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS şi in volumele unor conferinţe
naţionale cu participare internaţionala
-49 articole comunicate sau publicate in volume ale unor manifestari stiintifice
internationale recunoscute;
-5 carti (la 2 carti – in calitate de unic autor ); dintre acestea, 4 carti sunt publicate
in edituri recunoscute CNCSIS: Editura Didactica si Pedagogica, Editura
Universitaria, Editura Medicala Universitara ;
- 7 capitole de carti publicate in carti editate in edituri internationale de prestigiu:
Springer Publishing House si Editura Intech Viena
Brevete de invenţie: 2 brevete si 2 propuneri de brevet depuse la OSIM.
Premii, Distinctii
6 medalii de aur pentru inventii prezentate la Saloane Internationale de
Creativitate si Inventica: PROINVENT 2013, 2014 si EUROINVENT
2013
Award of Excellence pentru contributii in stiinta si cercetare pentru lucrarea
“Modeling, simulation and optimization of a Human Knee orthotic device”International Conference Innovative Manufacturing Engineering
The Industrial Robot Innovation Award 2008 Highly Commended, pentru
lucrarea “Application of smart materials: bionics modular adaptive implants”,
publicata in Advances in Mobile Robotics, World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd,
2008
Membru in echipa de organizare a workshopului International castigat prin
competitie nationala: „From Biological Systems Inspiration To Robotic
Structures”, INTERNATIONAL EXPLORATORY WORKSHOP, 5th – 6th
July 2012, Craiova, Romania.

