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Curriculum 
vitae 

Europass 
 
 
 

Informaţii 
personale 

Nume / Prenume     ȘTEFĂNESCU GABRIELA 
Adresă           
Telefon          
E-mail           

Data naşterii      
Locul de muncă 

/ Domeniul 
ocupaţional 
Experienţa 

profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Funcţia sau postul 
ocupat 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UMF „Gr T Popa” Iași / învațamânt 
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Sf Spiridon Iași / servicii 
de sănătate 

•   Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr.T.Popa” Iaşi 
Domeniul: învăţământ universitar 
Din   feb   2019   Conferențiar   universitar ,   disciplina   -   Semiologie   medicală- 
Gastroenterologie 
2009- ian 2019 - Șef de lucrări, disciplina - Semiologie medicală-Gastroenterologie 
2002 -2009 - Asistent universitar, disciplina - Semiologie medicală-Gastroenterologie 
2000-2002     -     Preparator     universitar-     disciplina     -     Semiologie     
medicală- Gastroenterologie 
Conferențiar universitar 

 
 
UMF „Gr T Popa” Iași , Str.Universitatii nr.16 700115 Iasi, Romania 

 
 
Prodecan al Facultății de Medicină 

 
 
UMF „Gr T Popa” Iași , Str.Universitatii nr.16 700115 Iasi, Romania 
 
 

•   Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Clinic de 
Urgențe  “Sf. Spiridon”,  Iași

Perioada             1995 –până în prezent
Funcţia sau postul 

ocupat 
Numele şi adresa 

angajatorului 

Medic primar gastroenterolog 
 
 
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Clinic de Urgențe  “Sf. 
Spiridon”,  Iași
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Educaţie şi 
formare 
Perioada/ 

Calificarea / 
diploma obţinută 

 

 
 
 
2004 – până în prezent - Medic primar gastroenterolog 
2000 - 2004 - Medic specialist gastroenterolog 
1994-1999 Medic rezident gastroenterolog (prin concurs naţional de rezidenţiat) 
1993-1994 Medic stagiar

 

Numele şi tipul 
instituţiei 

Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Clinic de Urgențe  “Sf. 
Spiridon”,  Iași  / UMF Gr T Popa Iași

 

Perioada/ 
 
 
 

Calificarea / 
diploma obţinută 
Numele şi tipul 

instituţiei 
Perioada/ 

Calificarea / 
diploma obţinută 
Numele şi tipul 

instituţiei 

studii doctorale: 2003- 2008 doctorand 
iunie 2009 – susţinerea publică a tezei de doctorat cu tema Influenţa colecistectomiei 
asupra refluxului biliar la pacienţii cu litiază biliară veziculară 
Diplomă de doctor în medicină 
 
 
U.M.F. “Gr. T. Popa” Iaşi 
 
 
1994-1999 studii postuniversitare: rezidenţiat în specializarea gastroenterologie 
Calificare: medic specialist gastroenterologie 
 
 
Institutul de Gastroenterologie și Hepatologie – Spitalul Clinic de Urgențe  “Sf. 
Spiridon”,  Iași  / UMF Gr T Popa Iași

 

Perioada/ 
Calificarea / 

diploma obţinută 
Numele şi tipul 

instituţiei 
Perioada/ 

Calificarea / 
diploma obţinută 
Numele şi tipul 

instituţiei 

studii superioare: 1987-1993 Facultatea de Medicina Generală 
Diploma de Doctor-medic 
 
 
Universitatea de Medicina si Farmacie “Gr. T Popa”  Iaşi, 

 
 
studii liceale 1982-1986 - Liceu teoretic cu profil matematica-fizică 
Diploma de bacalaureat 
 
 
Liceul  de matematică-fizică Ştefan cel Mare, Suceava

 
Aptitudini şi 
competenţe 
personale 

 
 
 
 
 
 

Limba străină 
cunoscută 

Cursuri şi competenţe: 
Curs Bussiness Presentations Program - sept 2010 Cheile Grădiștei 
Curs Advances Bussiness Presentations Program- 2011 Sibiu 
Curs de facilitare: Îmbunătăţirea abilităţilor de exprimare şi comunicare Sinaia 
2006 
Curs  de  psihopedagogie,  2003,Departamentul  pentru  pregătirea  
personalului didactic, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi.

Autoevaluare            Înţelegere                              Vorbire                                              Scriere
Nivel european 

(*) 
Ascultare        Citire              Participare la 

conversaţie 
Discurs oral        Exprimare 

scrisă

Limba                B2  Engleza    B2  Engleza    B2  Engleza           B2  Engleza        B2  Engleza
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(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
 
 
 
 

Competenţe şi 
aptitudini 

organizatorice 

Certificat de performanta limba engleza nivel B2 Consiliul Europei (Centrul de 
Limbi Straine si Formare Continua nr 501/ 5.05.2011) 

 
ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ: 
 
 
IGH Iaşi 
Membru în comitetul de organizare al Școlii de vară “Noi concepte in 
Gastroenterologie si Hepatologie ”2016, 2017,2018, 2019 
Membru în comitetul de organizare al Școlii de vară “Curs intensiv de 
gastroenterologie”2013, 2014 
Membru în comitetul de organizare al manifestărilor ştiinţifice desfăşurate la Iaşi: 
Congresele naţionale din 2001 şi 2008,  Zilele Medicale Balcanice, First Romanian 
Japanese meeting – Helicobacter pylori and Gastric Cancer, Workshop on Advanced 
Endoscopy, Zilele Româno-italiene, Zilele Institutului de Gastroenterologie şi 
Hepatologie 2004-2014 
Secretar al Congresului de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă 
Iaşi 2008 
Membru în comisii de ocupare a posturilor din rețeaua sanitară, sef sectie Pascani, 
medic specialist Bacau, Suceava 
 
 
UMF “Gr.T.Popa” Iaşi: 

 
Prodecan al Facultății de Medicină -  UMF Gr T Popa Iași -din mai 2016 
Membru în consiliul Departamentului - din mai 2016 
Membru in Comisia de Studii universitare a Senatului -  din aprilie 2016 
Membru al Biroului Curricular 
Membru al Departamentului de Oncogenetică 
Membru în comisia științifică (profesională) de întocmire a subiectelor pentru 
concursul  național de rezidențiat Iasi nov 2011-2014, Bucuresti nov 2016, Tg Mureș 
nov 2019 
Coordonator al examenului de licența 2015, 2016, 2017, 2018 (sesiunile februarie si 
septembrie) 
Secretar al comisiei centrale de Licenţă 2009-2014 
Coordonator al examenului de admitere pentru studenți pe cont propriu valutar - 
august 2016, 2017,2019 
Presedinte al comisiei de evaluare a exm de admitere pentru romanii de pretutindeni 
2017, 2018. 
Membru in  comisia de admitere studenti romani iulie 2016, 2017 
Secretar în numeroase comisii de obţinerea specialităţii, primariatului, competenţe în 
ecografie sau endoscopie, rezidenţiat cu timp parţial 
Membru în comisii de obţinere a specialităţii oct 2016, 2017 
Membru în comisii de îndrumare a doctoranzilor  laUMF. “Gr.T.Popa”
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Membru în comisii de concurs pentru ocupare a posturilor didactice (asistent 
universitar, șef lucrări)  la UMF“Gr.T.Popa” Iași, 
Presedintele unor comisii de concurs pentru ocuparea a posturilor didactice : ian 
2017- sef lucrari - fiziologie, asistent - cardiologie, medicina de familie; iulie 2017 - 
sef lucrari dermatologie, reumatologie, asistent cardiologie; 
Secretar de Catedra – Catedra III, Discipline Medicale până în 2011 
Secretar    de    redacţie    -    Revista    pentru    Educaţie    Medicală    Continuă 
Gastroenterologie 
Membru în colectivul de întocmire a orarului 2008-2014 
Membru în colectivul de întocmire a statului de funcţii al disciplinei (2008-2012) 
Gestionar al fondurilor fixe şi a obiectelor de inventar la disciplina de Semiologie 
Medicală 

 
SRGH 

 
Membru ales  in colegiul director al SRGH  iul 2017-2021 

 
 
 
 
Competenţe şi 

aptitudini 
tehnice 

Cursuri şi competenţe: 
- Curs  on-line: Training guide for advanced high-specialized intervention in 

oncogenetics. Modul I nov 2020-mai 2021; Modul II -iunie 2021 
- Atestat de endoscopie digestivă terapeutică 2019 
- Curs de endoscopie digestivă terapeutică 2019 
- Workshop: Advanced endoscopic technique, 11-14 sept 2014 
- Curs de Hemospray 2015 Iasi 
- Curs de ecografie cu substanţă de contrast Bucureşti 2009 
- Stagiu de perfecţionare în tehnica elastometriei Hitachi – Craiova,2007 
- Regional Specialist Experience Exchange Meeting on the Current 
- Therapy of Hepatitis. 2006, Medulin, Croatia 
- Advanced   postgraduated   course   in   gastroenterology,   2003,   Amsterdam, 

Nederlands. 
- Curs de ecografie generală 1998 
- Competenţă în echografie generală 2001 
- Curs de endoscopie digestivă diagnostică 2007-2008 
- Competenţă în endoscopie digestivă diagnostică 2009 
- Curs de endoscopie digestiva terapeutică 2019 
- Competenţă în endoscopie digestivă diagnostică 2019 
- Curs  postuniversitar  Managementul  Bolilor  Cronice  2014  CRONEX 

(Certificat de absolvire Seria CHX Nr 020) 
 

 
 
Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

MICROSOFT OFFICE 
(Word, Power point, Publisher, Excel, Paint)
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Competenţe 
ştiinţifice * 

(din ultimii 10 
ani) 

Indice Hirsh – 11 
 
Publicaţii: 
Un manual pentru studenţi –autor unic 
 

Co-autor – două manuale pentru studenți, un caiet de activitate tutorială 
 

Capitole în tratate de medicină: 5 
 

Capitole în cărți: 42 capitole în 19 cărți (autor si co-autor) 
 

Articole în extenso în reviste ISI: 15  autor principal; FCIAP (factor de impact 
cumulat) 36.269 
 

Articole în extenso în reviste ISI: 18 co-autor 
Articole în extenso în reviste ISI Proceeding: 10 (5 autor principal si 5 co-
autor) 
 Articole  în  extenso  (autor  si  co-autor)  în  reviste  indexate  BDI:  28  (autor 
principal si co-autor) 
 

Articole în extenso în alte reviste recunoscute cu referenzi şi colective editoriale: 
28 (autor si co-autor) 
 

Lucrări   publicate   în   rezumat   în   volumele   unor   manifestări   naţionale   
și internaționale: peste 100 (inclusiv in suplimentele unor reviste cotate ISI)

 
Competenţe 
ştiinţifice * 

Prezentări orale 
-    Moderator al unor mese rotunde : > 20 

 

-    Prezentări orale în cadrul unor mese rotunde : >25 
 

-    Prezentări în cadrul cursurilor de Educaţie Medicală Continuă: > 50
 
Participari în 
studii clinice 
multicentrice 

Studii de cercetare prin atribuire directă: 
 

-  Investigator in: Haemorragic esophageal varices, phase 2 trial (Vapreotide) 2004 
 

-  Investigator  in  clinical  trial:  Otilonium  bromide  in  irritable  bowell  syndrome 
(OBIS), study code – MeFi/04/OBR-IBS/001 2007 
 

-  Investigator in: GS-US-174-0121 study: Hepatitis B- resistance to Lamivudinum 
2009 
 

-  Investigator in CDEB 025A2301: A randomized, double-blind, placebo-controlled 
trial   of  the  efficacy  and  safety  of  DEB025/Alisporivir  in  combination  with  peg- 
IFNα2a and ribavirin in hepatitis C genotype 1 treatment-naïve patients 2011-2013 
 

-  Investigator  in  CDEB025A2312  Studiu  multicentric  de  monitorizare  pe 
termen lung pentru evaluarea durabilităţii răspunsului virusologic susţinut la 
pacienţii cu hepatită cronică de tip C trataţi cu alisporivir 2014-2015 
 

-  FIBRODICT Multicentric study : Non-invasive evaluation of fibrosis in   chronic 
hepatitis C  2007-2008 
 

-  PROPHESYS - Multicentric study:  Evaluation  of response to antiviral therapy in 
chronic hepatitis C 2007-2008
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Participari în 
granturi/proiecte 

de cercetare/ 
educaționale 

Membru   in   echipa   unor   proiecte   de   cercetare/educaționale   obținute   
prin competiție: 
 

1.   Tutore didactic – in proiectul: Echitate şi Incluziune Socială în UMF Iaşi – EIS 
2.0 -in cadrul Programului FDI   2017 – 01.09.2017- 31.10.2017 Director de 
proiect Prof dr Ionela Lacramioara Șerban 

 

2.   Tutore  didactic  –  în  proiectul  Consiliere  profesională  pentru  studenții  în 
medicină  și  program  integrat  de  practică  în  domeniul  medicinei  generale  
și dentare. POSDRU/160/1.2/S/139881. Director de proiect Prof dr Norina 
Forna 

 

3.   Cercetător    cu    experiență    în    proiectul:Nanoparticle-enabled    Terahertz 
molecular imaging as advanced early-stage diagnostic of gastric neoplasia - 
PN III-PED - director de proiect Prof Dr Vasile Drug. 

 

4.   Expert dezvoltare competente in screening VH medici fam (regiunea SE+NE)” 
in cadrul proiectului LIVE(RO)1- Formarea personalului medical din Romania 
pentru  screeningul  populațional  al  infecțiilor  cronice  cu  virusuri  hepatice 
B/C/D” cod MySMIS 2014: 120640 cod proiect POCU/308/4/9/120640 

 

5.   Membru   în   echipa   proiectului   -   Rolul   meloterapiei   si   psihoterapiei   
in diminuarea  anxietatii  fata  de  explorarea  endoscopica  a  tubului  digestiv  
la copil si adolescent - competitia „Arta in stiintele vietii in mileniul al III-lea”. 
- director de proiect Conf dr Smaranda Diaconescu. 

 

6.   Membru în echipa proiectului din PROGRAMUL ERASMUS PLUS: 
CLEVER – 2018-1-RO01-KA203-049412: Proiecte de parteneriat strategic - 
domeniul învățământ universitar: Case-based learning and virtual cases to 
foster critical thinking skills of students 

 

7.   Membru în echipa proiectului din PROGRAMUL ERASMUS PLUS: HOPE - 
2018-1-RO01-KA202-049189:  Proiect  de  parteneriat  strategic  -  domeniul 
formare   profesională:   Promoters   of   advanced   oncogenetics   open   online 
training  and  multimedia  raise  awareness  on  multidisciplinary  assessment  
of patients and their families at risk of hereditary or familial cancer 

 

8.   Membru    in    echipa    proiectului    COST    Action    CA18122:    European 
Cholangiocarcinoma Network 

 

9.   Membru   in   echipa   proiectului   UEG   Activity   Grant-   Translating   FMT 
applications  related  to  Clostridium  difficile  infection  into  the  local  clinical 
practice   Coordonatori   grant:   Anca   Trifan,   Georgiana-Emmanuela   Gîlcă- 
Blanariu.   Societăți   partenere:   Societatea   Britanică   de   Gastroenterologie, 
Societatea Ungară de Gastroenterologie, European Helicobacter and Microbiota 
Study Group 

Membru în echipa de management/coordonare a unor proiecte de 
cercetare/educaționale obținute prin competiție: 

10. Membru substitut in proiectul  COST: CA17112 – Prospective european 
drug-induced liver injury network- 2018 

 

11. Coordonator activități studenți – in proiectul: Echitate şi Incluziune Socială în 
UMF Iaşi – acronim EchitatIS  - in cadrul Programului FDI  2018– 10.05.2018- 
15.12.2018. Director de proiect Prof dr Ionela Lacramioara Șerban 

 

12. Expert  regional  dezvoltare  competente  medicale  -  VHB  regiunea  N-E    în 
proiectul  „Program  de  formare  a  personalului  medical  din  Romania  in 
managementul  pacientilor  infectati  cronic  cu  virusuri  hepatitice  B  si  C  – 
HEPATER”;  contract  POCU/91/4/8/107931;   proiect  cofinantat  din  Fondul 
Social   European   prin   Programul   Operational   Capital   Uman   2014-2020,
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implementat de catre Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti; 
 

13. Responsabil  centru  de  prevenție  1  –  partener  Sp  Sf  Spiridon  Iași  in  cadrul 
proiectului  LIVE(RO)2-  proiect  Program  regional  integrat  de  prevenire, 
depistare precoce (screening), diagnostic și direcționaare către tratament a 
pacienților cu boli hepatice cornice secundare infecțiilor cronice cu virusuri 
hepatice B/C/D” 

 
Premii și 
distincții 

Premii 
2021 -  Articol premiat de UEFISCDI, competiția 2021 - Hair EDX Analysis—A 
Promising Tool for Micronutrient Status Evaluation of Patients with IBD? 
2020 - Lucrare premiată RCCC - premiu special – Correlations between sleep quality 
and clinico-biological  parameters  in  patients  with  inflammatory  bowel  disease. 
Georgiana-Emmanuela  Gîlcă-Blanariu,  Gabriela  Ștefănescu,  Cristinel  Ștefănescu, 
Anca Victorița Trifan, Manuela Ciocoiu 
2020 -  Articol premiat de UEFISCDI, competiția 2020 Sleep impairment and 
psychological distress among patients with inflammatory bowel disease—beyond the 
obvious. 
2018  -  Articol  premiat  de  UEFISCDI,  competitia  2018  -  Efficacy  and  safety  of 
paritaprevir/ritonavir,  ombitasvir,  and  dasabuvir  with  ribavirin  for  the  treatment  
of 
HCV genotype 1b compensated cirrhosis in patients aged 70 years or older. Medicine. 
2018 - Articol premiat de UEFISCDI, Competitia 2018 - New insights into the role of 
trace elements in IBD, BioMed Research International. 
2017 - Articol premiat de UEFISCDI, Competitia 2018 - Diabetic cardiomyopathy: 
current approach and potential diagnostic and therapeutic targets. Journal of Diabetes 
Research. 
2017 - Articol premiat de UEFISCDI, Competitia 2018 - Sarcoidosis associated with 
infliximab therapy in ulcerative colitis: a case report. Medicine. 
2017 - Articol premiat de UEFISCDI, Competitia 2017 Unusual Endoscopic Findings 
in Children: Esophageal and Gastric Polyps: Three Cases Report. Medicine. 
2008 - Lucrare premiată de SRGH cu Premiul III la Congresul de Gastroenterologie şi 
Hepatologie Iaşi 
2003 – Lucrare premiată de SRGH cu Menţiune la Congresul de Gastroenterologie şi 
Hepatologie Craiova 
Distincții 
2004 – Premiul “C. Negoiţă” pentru activitate didactică - acordat de UMF Gr.T. Popa

 
 
Data: 12.01.2022 

Semnătura 
 


