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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume BALAN RALUCA ANCA  

Adresă 

Telefon 

E-mail 

Data naşterii 

Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

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

superior medical 

Experienţa profesională  

Perioada  2014 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat  Conferențiar  

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada  2006 – 2014  

Funcţia sau postul ocupat  Șef de lucrări 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada  1998 – 2006  

Funcţia sau postul ocupat  Şef de lucrări 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic primar anatomo-patolog - integrare clinică ½ normă 

Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi 

Perioada  1998 – 2006  

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada  2002 – 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Medic specialist anatomo-patolog (ordinul M.S. F. nr. 866/03.12.2001) - integrare 

clinică ½ normă 

Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie “Elena Doamna” Iaşi 

Perioada  1996 – 1998  

Funcţia sau postul ocupat  Preparator 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Educaţie şi formare  

Perioada  1998 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută  Studii postuniversitare de doctorat, doctor în ştiinţe medicale (ordinul M.E.C. nr. 

4802/15.08.2005) 
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Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada  1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută  Studii universitare de rezidenţiat, medic specialist anatomo-patolog (ordinul M.S. F. 

nr. 866/03.12.2001) 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Perioada  1989 – 1995 

Calificarea / diploma obţinută  Studii universitare de licenţă, diplomă de doctor-medic 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  
 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

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

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

- experienţă managerială în coordonarea de proiecte de cercetare în calitate de 

director de proiect 

  

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - imunohistochimie, microcipuri cADN, analiză de imagine asistată de calculator 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

- utilizare PC Microsoft office (word; excel, power point); prelucrare procesare 

imagine; calcule ştiinţifice, statistică medicală 

Competenţe ştiinţifice ● Publicaţii  

- lucrări în reviste de specialitate cotate ISI: in extenso: 32 

- lucrări în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale: 32 

- cărţi, capitole în cărţi publicate în edituri naţionale și internaționale 

(prim/unic/coautor): 16 

 

 ● Proiecte de cercetare naţionale* 

-  1 – director de proiect, 4 – membru în echipă 

 

● Proiecte educaţionale şi de formare continuă* 

- 2 – membru în echipă 

  

 ● Citări 

- index Hirsch: 9 (Web of Science Core Collection) 

 

 ● Apartenenţă la societăţi ştiinţifice 

- Societatea de Medici şi Naturalişti, Iaşi; Societatea Română de Morfologie; 

Societatea Română de Citologie; Diviziunea Franceză a Academiei Internaţionale 

de Patologie; Societatea Europeană de Patologie. 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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 ● Stagii de perfecţionare în străinătate: 

  

 - 2000-2001 – New York – stagiu efectuat la Albert Einstein College of Medicine, 

Montefiore Medical Center, Bronx, New York, Department of Anatomic Pathology  

- 2012 - Schimb de experienţă şi instruire, Universitatea “John Moore” Liverpool, 

în cadrul proiectului POSDRU/86/1.2/S/62594 MEDICALIS – Management 

Educațional și Învățământ de calitate în Societatea Informațională – cunoașterea 

modului de utilizare, a facilităților sale și a implementării programului PeopleSoft, 

precum și însușirea aplicabilității reale a acestuia. 

 - 2011 – Universita degli Studi di Torino – Dipartimento di Scienze Biomediche e 

Oncologia Umana, schimb de experienţă şi bune practici pentru implementarea 

managementului calităţii în anatomie patologică, finanţat prin Programul 

Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resursei Umane 

 

 ● Comisii de evaluare ştiinţifică 

- membru în Editorial Board: Archive of Clinical Cases (din 2017)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.06.2022               Semnătura, 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Anexă granturi de cercetare și proiecte educaționale 
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ANEXĂ 

Granturi/Proiecte de cercetare obținute prin competiție 

Proiecte de cercetare și de formare continuă 

 

 

1. Proiect Erasmus+, contract 2018-1-RO01-KA202-049189, ”Promoters of advanced oncogenesis open 

online training and multimedia raise awareness on multidisciplinary assessment of patients and their 

families at risk of hereditary or familial cancer (HOPE)”, 01.09.2018-31.08.2021. Applicant Organisation 

– P1: UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GRIGORE T.POPA IASI (Romania) – 

membru echipă 

2. Grant intern UMF Iași, contract nr. 30334/2017, ”The impact of COX-2, HIF-1alfa,  VEGF-C, EGFR, 

and XRCC1 in the management of cervical cancer with neoadjuvant therapy (NAT): bioclinical 

significance and prognostic value”  Director proiect: Gavrilescu Mădălina Mihaela. Suma finanțată: 

22500 RON – membru echipă 

3. Grant IDEI, contract nr. 2036/2008, “Expression of the L1 capsid protein of human papilloma virus (HPV) 

in correlation with other molecular factors: prognostic value and impact in the management of HPV 

vaccination”, 2008-2011. Suma finanțată: $230,769 – manager proiect 

4. Pathology Laboratory - training and organizational skills gained through the implementation of quality 

management - ANATOMOPAT, HRD / 81 / 3.2 / S / 58942 (partener P2 (U.M.F. Iasi), 2010-2013 – 

membru echipă 

5. Grant CNCSIS, contract nr. 1218/2007. “Study of the interrelation between metalloproteinases, soluble 

factors (hormones and cytokines) and apoptosis in the neoplastic endometrium”, 2007-2008. Suma 

finanțată: $41,025 – membru echipă 

6. Grant CNCSIS, contract nr. 1240/2004. “Clinical and epidemiological study on reproductive health and 

preventing the abandonment in Romani collectivities in Iasi County”, 2005-2007. Suma finanțată: 

$35,641 – membru echipă 

7. Grant CNCSIS. “Computerized morphometry in the efficiency of cytopathological and pathological 

diagnosis”, 2004-2005. Suma finanțată: $7,079 – membru echipă 

 

 

 

 

Data          Semnătura, 

08.06.2022        Conf.dr. Raluca Anca Balan 

           
 

 

 

 


