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 BONTAS LAURENȚIU ȘTEFAN 
 

                                                                             
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

FUNCTIA                                    Medic primar obstetrica ginecologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
05/07/2017– PREZENT 

 
 
 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

 

01/03/2017–Prezent 

Coordonator Subprogram de depistare precoce activa a cancerul de col uterin prin 
efectuarea testarii Babes-Papanicolaou la populatia feminina eligibila in refgim de 

screening pentru zona de N-E 

IRO, Iasi (România) 

1.asigurarea bunei desfasurari a subprogramului de screening pentru depistarea precoce a cancerului 
de col uterin 

2.cresterea progresiva a constientizarii populatiei in ceea ce priveste riscul pentru cancer de col uterin 

3. imbunatatirea relatiilor dintre medicii ginecologi, medicii de familie, asistentii comunitari si unitatile 
locale de coordonare a subprogamului de screening 

4.cresterea responsabilizarii personalului implicat in program 

5.imbunatatirea relatiilor dintre UATMR si unitatile locale de coordonare 

6. o mai buna colaborare cu DSP-urile din regiunea N-E 

7.implementarea cu succes a  utilizarii, incepand cu noimbrie 2019, a unitatilor mobile pentru 
depistarea precoce a cancerului de col uterin 

 

05/07/2017–Prezent Medic primar obstetrica ginecologie  

IRO, Iasi (România) 

01/01/2012–05/07/2017 Medic specialist obstetrica-ginecologie  

01/01/2006–31/12/2011 Medic rezident obstetrica ginecologie  

Spitalul clinic universitar de obstetrica ginecologie "Cuza Voda", Iasi (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

01/10/1999–30/09/2005 Student medicina generala  

UMF "GR. T. Popa ", Iasi (România) 

01/09/1995–30/06/1999 Elev  

Liceul internat " Costache Negruzzi", Iasi (România) 

COMPETENŢE PERSONALE  

Limba(i) maternă(e) română  

  

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 
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Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

engleză B2 B2 B2 B2 B2 

germană B2 B2 B2 B2 B2 

 Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare  

Competenţe de comunicare bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei mele ca si coordonator UATMR N-E 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

Atestat de studii complementare in "Managementul serviciilor de sanatate"-emis de Ministerul 
Sanatatii, Scoala Nationala de Sanatate Publica, Management si Perfectionare in domeniul sanitar, 
Bucuresti 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

Atestat de studii complementare in chirurgie laparoscopica ginecologica – 2016 - emis de Ministerul 
Sanatatii 

Atestat de studii complementare in colposcopie -2015 - emis de Ministerul Sanatatii 

Atestat de studii complementare in ecografie in obstetrica si ginecologie-2015-  emis de Ministerul 
Sanatatii 

Atestat de studii complementare in ultrasonografie obstetricala si ginecologica – 2012 -  emis de 
Ministerul Sanatatii 

Competențele digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 
probleme 

 
Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
experimentat 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
experimentat 

 
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/digital-competences

