
              

 

1 

 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nume, Prenume: SAJIN Maria 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate Romana 
  

Data naşterii 16.04.1954 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă actual / Domeniul 
ocupaţional 

UMF Carol Davila / Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB) 
Anatomie Patologica  

  

Experienţa profesională 36 ani in medicina din care 30 ani in anatomie patologica 
  

Perioada Menţionaţi separat fiecare experienţă profesională relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea.  

Funcţia sau postul ocupat a) Din aprilie 2017 – Membru titular al Academiei de Stiinte Medicale 
b) 2013 – 2017: Membru corespondent al Academiei de Stiinte Medicale 
c) Din februarie 2011 – prezent: sef al Departamentului 2 Preclinic la Universitatea de Medicina 

si Farmacie «Carol Davila» Bucuresti 
d) Din 01 octombrie 2006 – prezent: profesor universitar pozitia 2 cf. Deciziei 10566 / 01.10.2006 

a Rectorului Universitatii de Medicina si Farmacie «Carol Davila» Bucuresti 
e) Din 05 noiembrie 2005 – prezent: profesor universitar asociat la Universitatea Politehnica 

Bucuresti, Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor: cf. Adeverintei nr. 19.413 / 09.11.2005 
eliberata de UPB si Adeverintei nr. 27.827 / 05.11.2010 eliberata de UMF „Carol Davila” Bucuresti 

f) Conducator de doctorate cf. Ord. Ministrului Educatiei si Cercetarii nr.1071/ 15.05.2007;  
g) Din 2002 –  prezent, Sef Disciplina de Anatomie Patologica; cercetator stiintific gr.2 conform 

ordinului Ordinului Academiei de Stiinte Medicale nr. 256 / 7.08.2002 
h) Din 01 oct. 2000 – prezent: sef al Departamentului de Anatomie Patologica din SUUB;  

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice 
a) Cursuri si activitati didactice cu studentii: Lucrari practice de Anatomie Patologica (1985 – 1994) 

si cursul de Anatomie Patologica la facultatile de Medicina Generala si Stomatologie cu incepere 
din anul 1994 si pana in prezent; 

b) Indrumarea studentilor pentru lucrari de diploma: 45 de lucrari de diploma; 
c) Cursuri in afara UMF “Carol Davila” la Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Stiinta 

si Ingineria Materialelor, specializarea «Inginerie Medicala»; 
d) Cursuri de perfectionare postuniversitare si de supraspecializare in cadrul UMF “Carol Davila” 

Bucuresti; 
e) Cursuri de supraspecializare in afara UMF “Carol Davila”: Citologie cervicovaginala (cursuri 

anuale si bianuale), Imagistica Sanului Patologic corelat cu cito-histopatologie, 
Histofiziopatologia si modelele tisulate patologice, etc. 
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 f) Curs international de supraspecializare New aspects in pathology of the breast tumors, «Euroson 
School Breast Ultrasound», September 19th – 20th, 2004, Craiova; 

 
Aportul la formarea de specialisti – participare in comisii de examinare 

a) Conducator a 11 lucrari de doctorat finalizate; 
b) Conducator a 8 lucrari de doctorat in curs de desfasurare;  
c) Membru in 89 de comisii de examen pentru doctoranzi; 
d) Membru in 69 de comisii pentru sustinerea publica a tezelor de doctorat ca referent; ca sef al 

comisiei si cu functie de conducator stiintific;  
e) Membru in comisii pentru sustinerea publica a tezelor de abilitare (2) 
f) Presedinte si membru in 59 de comisii de examen de medic specialist, medic primar, ocupare de 

post, sef de lucrari, conferentiar si profesor universitar dintre care in 38 am fost presedinta 
comisiei.- 

 
Activitate stiintifica (a se vedea lista de lucrari si raportul citarilor stiintifice din ANEXA intocmite cf. ISI 
WEB of Science / 28 aprilie 2017.) 
 
Carti si capitole de carti publicate: 19 dintre care 5 singur autor / 14 coautor; 
                                                             1 titlu in Editura internationala SCYIO – Austria 
 
Articole / studii publicate 

• Articole si lucrari in reviste si la manifestari stiintifice indexate in baze de date internationale (BDI)  
cf. ISI WEB of Science: 101 (vezi Anexa atasata) 

• Citari in literatura stiintifica internationala: 209 citari; indicele Hirsch  h = 6. (vezi Anexa atasata) 

• Total lucrari indexate in baze de date internatinale (inclusiv ISI WEB of Science):  139 

• Studii si articole publicate in reviste cu ISSN sau in volumele unor manifestari stiintifice 
recunoscute din tara si din strainatate; articole publicate in reviste stiintifice de profil sau cu 
rezumat tiparit in volum special sau revista precum si alte lucrari si contributii stiintifice:  170; 

 
Proiecte de cercetare: total – 35 proiecte 

• Tutore in cadrul proiectului POSDRU/159/1.5/S/141531 – „Dezvoltarea resurselor umane - 
doctoranzi şi postdoctoranzi - pentru cercetare de excelenţă în domeniile sănătate şi 
biotehnologii”, încheiat între Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane Ministerul Educaţiei Naţionale şi Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale „Victor Babeş” avand ca partener UMF 
«Carol Davila» Bucuresti. 

• Proiect POSDRU/63/3.2/S/20596 „Instruire şi prevenţie pentru o viaţă sănătoasă”, Programul de 
formare pt. screening in cancerele de col uterin, san si colo-rectale. (i) Autor al caietului de curs 
(manual) pentru medicii specialisti in medicina de laborator si (ii) Autor al caietului de curs (manual) pentru 
medicii specialisti in anatomie patologica. 

• Partener in 4 proiecte de cercetari stiintifice internationale; 

• Director in 6 proiecte de cercetare-dezvoltare nationale (PNCDI si CEEX); 

• Partener/colaborator stiintific in 23 proiecte din programele PNCDI si CEEX 
 
Activitate de coordonare si diagnostic macroscopic si microscopic in SUUB 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila", Bucuresti, Str. Dionisie Lupu nr.29, Bucuresti 
Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, Spl. Independentei nr.165, Bucuresti 
Institutul Victor Babes, Spl. Independentei nr.99 - 101, Bucuresti 
Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR (ca PFA) 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate a) Anatomie patologica: macroscopie; cito-histologie normala si patologica respiratorie, 
cardiovasculara, digestiva, ginecologica feminina, feto-placentara, osoasa, de parti moi, tumorala 
cutanata 

b) Competenta in Managementul Serviciilor de Sanatate cf. certificat nr. 1878 / 04.10.2004 eliberat 
de M.S. 

c) Specializare in Managementul Serviciilor de Sanatate la absolvirea cursului international 
“SANATATEA 2007 – Diagnosticul viitorului nostru”, Lisabona, 2007; 

d) Autorizatie de libera practica nr. B05-2166 / 2  din: 30.01.2008 (8293) eliberata de Colegiul 
Medicilor din Municipiul Bucuresti. 

e) Acreditata ca medic in sistemul Asigurarilor de Sanatate din Municipiul Bucuresti in specialitatile 
Anatomie Patologica; Medicina Legala 

f) Evaluator tehnic RENAR din 2013 
g) Membru in consiliul de administratie al SUUB ca reprezentant al Colegiului medicilor din Bucuresti 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1973 – 1979 

Calificarea / diploma obţinută Medic stagiar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 01 noiembrie 1979 – 01 ianuarie 1983 

Calificarea / diploma obţinută Medic de medicina generala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul National de Geriatrie si Gerontologie – Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1985  

Calificarea / diploma obţinută Medic secundar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie Patologica si Medicina Legala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 04 - 11 august 1991 

Calificarea / diploma obţinută specializare in hematopatologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

hematopatologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Academia Internationala de Patologie - Divizia Franceza 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 21 ianuarie – 21 aprilie 1992 

Calificarea / diploma obţinută anatomia patologica a infectiei cu virusul imunodeficientei umane 
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

patologie ganglionara tumorala, patologie neurologica, patologie infectioasa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

WAF-AP-HP (World AIDS Foundation - Assistance Publique - Hopitaux de Paris la spitalele Pitie-
Salpetriere, Hotel - Dieu si Institutul "Louis Pasteur"; 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada ianuarie - aprilie 1992 

Calificarea / diploma obţinută DES (Diploma de Studii de Specialitate) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

hematopatologie, patologia aparatului respirator si patologia cardio-vasculara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

spitalele Pitie-Salpetriere si Hotel – Dieu, Paris sub conducerea prof. Jacques Diebold 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 14 octombrie 1992 - 10 februarie 1993 

Calificarea / diploma obţinută Anatomie Patologica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

studiul patologiei oaselor, articulatiilor tesuturilor moi, a sistemului limfatic a aparatului 
bronhopulmonar si analiza citologica a diferitelor produse patologice umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Serviciul de Anatomie Patologica a Clinicilor Universitare "Saint Luc" - Universitatea Catolica din 
Louvain 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 23 ianuarie - 22 iulie 1996 

Calificarea / diploma obţinută Specializare in diagnosticul precoce al cancerului genito-mamar feminin prin metode de investigatie 
citopatologica, histopalologica, histochimica si imunohistochimica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diagnosticul precoce al cancerului genito-mamar feminin prin metode de investigatie citopatologica, 
histopalologica, histochimica si imunohistochimica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Laboratorul de Anatomie si Citologie Patologica, Facultatea de Medicina “Broussais -- Hôtel-Dieu", 
Universitatea Paris VI, sub conducerea Prof. Dr. Jacques Diebold si spitalele “Cochin” si 
“Lariboisiere”. 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada aprilie – mai 1996 

Calificarea / diploma obţinută Specializare in citologie mamara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Citologie mamara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

CERDEC - France, sub conducerea Dr. M.A.Maublanc 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada aprilie – mai 1996 

Calificarea / diploma obţinută specializare in patologie mamara 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

patologie mamara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul “Rene Huguenin”, Paris 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada  1988 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie Patologica si Medicina Legala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1993 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie Patologica si Medicina Legala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 1990 - 1994 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in stiinte medicale, specialitatea Anatomie si Citologie Patologica; 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie patologica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2004 - 2005 

Calificarea / diploma obţinută Competenta in “Managementul Serviciilor de Sanatate” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Managementul Serviciilor de Sanatate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sanatatii, Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 23 – 27 aprilie 2007 

Calificarea / diploma obţinută Specializare in manegementul sanitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

manegementul sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

“SANATATEA 2007 – Diagnosticul viitorului nostru”, Lisabona 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba maternă Limba romana 
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Limbi străine cunoscute Franceza; Engleza  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  C2 Franceza C2 Franceza C1 Franceza C1 Franceza C2 Franceza 

Limba  B2 Engleza B2 Engleza B1 Engleza B1 Engleza B2 Engleza 
  

Competenţe şi abilităţi sociale Am fost o perioada de 5 ani membra a societatii de femei “If”.  
  

Competenţe şi aptitudini organizatorice • Membru al Consiliului de Acreditare RENAR din anul 2016 

• Membru al CSUD Constanta din anul 2016 

• Membru in SenatulUMF Carol Davila din 2015 

• Membru in Consiliul Profesoral al Facultatii de Medicina din 2003 

• Seful Departamentului 2 Preclinic de la UMF „Carol Davila” din anul 2011. 

• Presedinte al Comisiei de Anatomie Patologica din Ministerul Sanatatii din anul 2003 si co-
presedinte / membru al Comisiei de Anatomie Patologica a Colegiului Medicilor din Romania 
din anul 2004. 

• Presedinte a peste 10 comisii de examen de medic specialist si medic primar in anatomie 
patologica si de ocupare a posturilor de medici sef sectie sau laborator. 

• Seful Disciplinei de Anatomie Patologica la UMF "Carol Davila", din anul 2002;  

• Seful Departamentului de Anatomie Patologica al SUUB, din anul 2000.  

• Secretar (1995-2002) si apoi Presedinte al Diviziunii Romane a Academiei Internationale de 
Anatomie Patologica din anul 2002-in prezent; 

• Membru in Comisia pentru Avizarea Proiectelor de Cercetare desfasurate in cadrul CNCSIS 

• Reprezentant din partea Romaniei la „The Black Sea Countries Coalition on Breast and 
Cervical Cancer Prevention” din anul 2010; Member of Steering Committee. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice a) Evaluator tehnic RENAR din 2013. 
b) Anatomie patologica: macroscopie; cito-histologie normala si patologica respiratorie, 

cardiovasculara, digestiva, ginecologica feminina, feto-placentara, osoasa, de parti moi, 
tumorala cutanata. 

c) Competenta in Managementul Serviciilor de Sanatate cf. certificat nr. 1878 / 04.10.2004 eliberat 
de M.S. 

d) Specializare in Managementul Serviciilor de Sanatate la absolvirea cursului international 
“SANATATEA 2007 – Diagnosticul viitorului nostru”, Lisabona, 2007; 

e) Autorizatie de libera practica nr. B05-2166 / 2  din 30.01.2008 (8293) eliberata de Colegiul 
Medicilor din Municipiul Bucuresti.  

f) Acreditata ca medic in sistemul Asigurarilor de Sanatate din Municipiul Bucuresti in specialitatile 
Anatomie Patologica; Medicina Legala. 

g) Evaluator / monitor in competitiile granturilor depuse la Academia Romana si in cadrul 
proiectelor VIASAN, PN - 1/CEEX 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Abilitatea de a lucra cu calculatorul: Office, Internet etc. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Nu este cazul.  
  

Alte competenţe şi aptitudini Nu este cazul.  
  

Permis(e) de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare Persoane de contact / referinţe: membrii Catedrei de Anatomie Patologica, ai Consiliului Profesoral 
UMF Carol Davila, membrii Departamentului Clinic de Anatomie Patologica din SUUB, membrii 
Consiliului de Acreditare si evaluatorii tehnici RENAR  etc.  

  

Anexe Listele de lucrari si de citari cf. ISI WEB of Science din data de 28 aprilie 2017 

01.05.2017          


