
 

Page  - Curriculum vitae of 

Surname(s) First name(s) 

 For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

1 

 
 
 

                  Europass  
curriculum vitae 

 

 
 

Informatii personale  
 

Nume/Prenume  PĂUN DIANA LORETA 

Adresă  Str. Năsăud, nr. 7, Bl. 23, et. 3, ap. 85, sect. 5, Bucureşti, 052061, România  

Telefon  (40-21) 3170607 Mobil: (40-072) 22516096  

Fax  (40-21) 3170607 

E-mail  dianaloreta_paun@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  01.02.1968 

 

Gen  feminin 

 

Locul de muncă vizat  MANAGER 
 

Experienţa profesională 
 

Perioada   2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Manager al Institutului Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon” Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate managerială, Ordonator de credite, Reprezentant legal    

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon”, Bucureşti, Bdul. Aviatorilor, 34-36 sect. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate managerială 

 

Perioada   1993-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic endocrinolog (medic rezident, specialist, primar) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de prestări servicii medicale 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon”, Bucureşti, Bdul. Aviatorilor, 34-36 sect. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate medicală. 

 

Perioada   1999-2008; 2008-prezent 
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Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar, şef de lucrări  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, catedra de Endocrinologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate universitară şi de cercetare ştiinţifică 

 
 

Perioada  Studii universitare de masterat cu durata de 3 semestre, „Managementul educaţional în 
cultura de securitate” la Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, anul universitar 
2009-2010 
Cursuri postuniversitare cu durata de 3 luni în specializarea „Introducere în securitate 
naţională” la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” -  Colegiului National de Aparare, 
aprilie-iunie 2009 
Master în „Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate” organizat de 
Catedra de Sănătate Publică şi Management a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila” Bucureşti – sustinerea lucrarii de dizertatie, feb. 2007 şi atestat in Sanatate Publica 
si  Managementul Serviciilor de Sanatate – mai 2007 
Absolventă a cursului de „Management Spitalicesc” organizat de Şcoala Naţională de 
Sănătate Publică şi Management sanitar în perioada 19.06. 2006-11. 08. 2006 
Studii postuniversitare de specializare în „Management Sanitar” cu durata de 1 an - 
Academia de Studii Economice, Bucureşti – 2004 
 
Şef de lucrări la disciplina de endocrinologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol 
Davila”  Bucureşti din 1 oct. 2008 
Doctor în medicină -  specialitatea endocrinologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti, titlul tezei de doctorat: “Particularităţi clinice şi evolutive în tumorile 
APUD sporadice şi familiale“, 2006 
Asistent universitar la disciplina de endocrinologie a Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”  Bucureşti din 01. feb.1999 
 
Medic primar endocrinolog in urma examenului de primariat sesiunea iunie 2003, cu media 
10 
Medic specialist endocrinolog în urma examenului de specialitate sesiunea octombrie 
1998, cu media 9,90 
Medic rezident în specialitatea endocrinologie (în urma concursului de rezidenţiat din 
sesiunea octombrie 1993) la Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon” Bucureşti în perioada 
01.01.1994 – 31.12.1998 
Medic stagiar al Spitalului Clinic „Prof.Dr.Th.Burghele” Bucureşti în perioada 1993 – 1994 
 
Absolventă promoţia 1992 a Facultăţii de Medicină din Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” – Bucureşti 
 

Calificarea/ Diploma obţinută   Diplomă de medic, Diplomă de doctor în medicină 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite  

 Endocrinologie 

Diabet şi boli de nutriţie 

Ecografie endocrină 

Management Sanitar 

Patologie osoasă endocrino-metabolică 

Activitate de cercetare în domeniul medical 

Activitate didactică 

 
Educaţie şi formare 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Master şi cursuri postuniversitare de management la UMF “Carol Davila” şi Academia de 
Studii Economice Bucureşti 

Perioada  1986-1992, 2003, 2006 

Calificarea/ Diploma obţinută  Diploma de medic, Master şi atestat în management sanitar 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

 Endocrinologie, Management sanitar 
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Abilităţi şi competenţe 
personale  

 

Limba materna  Româna 
 

Limbi străine cunoscute 

Self-assessment  Înţelegere Vorbire Scriere 

 European level (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs  

 

Engleza  C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator 

independent 
C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

Franceza  A2 Utilizator elementar A2 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar A1 Utilizator elementar 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă, delegare de responsabilităţi şi decizii după 
consultarea întregii echipe de conducere. Consolidarea acestei experienţe s-a realizat atat 
în cursul activităţii manageriale cât şi în cadrul participării  în proiectele de cercetare ale 
Institutului 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  
 Experienţă în management obţinută în cursul celor 7 ani de conducere a unei instituţii 

publice cu peste 300 de angajaţi  
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Obţinute în timpul activităţii de cercetare experimentală atât în ţară cât şi în cadrul unei 

burse de studii în laboratorul experimental al Institutului Max Planck din Munchen 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Operare în Word, Excel, Power Point, Corel Draw etc. 

 
Competenţe şi aptitudini artistice  Participare la emisiuni televizate cu subiect medical şi managerial, articole în reviste de 

specialitate medicale, în reviste de largă circulaţie pe teme de informare a populaţiei 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Comunicări la congrese medicale naţionale şi internaţionale, emisiuni televizate cu subiect 
medical, apariţia în reviste de popularizare 

 
Permis de conducere  Categoria B 

 
Informaţii suplimentare  Pot fi incluse la cerere 

 
Anexe  Lista de cursuri absolvite în domeniul managementului, supraspecializări, apartenenţă la 

societăţi de profil, activitate didactică şi de cercetare 
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Anexă 

Mastere şi cursuri absolvite în domeniul managementului sanitar şi domenii conexe:  

1. Studii universitare de masterat cu durata de 3 semestre, „Managementul educaţional în cultura de securitate” la Academia 
Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, anul universitar 2009-2010 

2.  Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Metodologia de acreditare a spitalelor” – cu durata de 24 ore, 
desfăşurat în perioada 17.02- 19.02. 2012  - organizat de PMA Consulting 

3. Diploma de participare la Forumul naţional: „Practica implementării sistemului de control intern managerial”, Bucureşti, 
4. mai 2012 

4. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Auditor în domeniul calităţii” – avizat CNFPA, cu durata de 40 ore, 
desfăşurat în perioada iulie 2011 - organizat de Fundaţia Amfiteatru + eliberat în 21. 07. 2012 

5. Certificat de absolvire a programului EXPERT ACHIZITII PUBLICE - cu durata de 42 de ore, acreditat CNFPA, dec 2011 - 
PMA Consulting  

6. Certificat de absolvire a programului de educaţie medicală continuă „Managementul Calităţii în domeniul sanitar”, 
desfăşurat în perioada 28.06 - 4. 07. 2011 la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar   

7. Certificat de absolvire a programului MANAGER RESURSE UMANE,  cu durata de 40 de ore, acreditat CNFPA, iulie 2011 
8. Certificat de absolvire a programului MANAGER DE PROIECT, acreditat CNFPA, feb 2011 
9. Certificat de absolvire a programului de educaţie medicală continuă „Perfecţionarea profesională pentru managerii 

spitalelor publice”, desfăşurat în perioada 27.01-04.02. 2011 la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar   

10. Certificat ca Evaluator în cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în urma absolvirii programului de perfecţionare 
„Procesul de Evaluare a Spitalelor” – dec. 2010 

11. Cursul de perfecţionare pentru managerii spitalelor publice – organizat de SNSPMS în perioada 9.11-11.12. 2009  
12. Program de perfecţionare pentru AUDITOR INTERN organizat de Expert Audit Group SRL în perioada 06-09 aug. 2009, 

Constanţa 
13. Curs „Calitatea colectarii si codificarii datelor clinice”– Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, per 

15.09-16.09. 2009  
14. Program de perfecţionare – „Managementul Spitalelor – Standardizare şi Proceduri” – organizat de PMA consulting în 

perioada 23 – 27. 09. 2009 cu durata de 30 de ore 
15. Program de initiere cu durata de 120 de ore pentru ocupatia de FORMATOR (cod COR 241205) organizat de FUNDATIA 

ERGOROM 99, nov. 2009 
16. Program de specializare cu durata de 40 de ore pentru ocupatia de FORMATOR (cod COR 241205) organizat de PMA 

Consulting SRL, dec. 2009 
17. Cursuri postuniversitare cu durata de 3 luni în specializarea „Introducere în securitate naţională” la Universitatea Naţională 

de Apărare „Carol I” -  Colegiului National de Aparare, aprilie-iunie 2009 
18. Management Spitalicesc – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management sanitar – 2 sapt: 28 sept- 2 oct si 27 oct – 

1 nov. 2008  
19. Programul de Perfectionare „Managementul Spitalelor”– Modul II – Contractarea serviciilor medicale – cu durata de 30 de 

ore in organizarea PMA consulting, 17-21. 10. 2008, Sinaia 
20. Programul de Perfectionare „Managementul Spitalelelor”, cu durata de 42 de ore, in organizarea PMA Consulting, 

desfasurat in perioada 27. 06-03.07.2008, Busteni 
21. Master în „Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate” organizat de Catedra de Sănătate Publică şi 

Management a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – sustinerea lucrarii de dizertatie, feb. 2007 
22. Obţinerea atestatului in Sanatate Publica si Managementul Serviciilor de Sanatate – mai 2007 
23. Absolventă a cursului de „Management Spitalicesc” organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 

sanitar în perioada 19.06. 2006-11. 08. 2006 
24. Studii postuniversitare de specializare în „Management Sanitar” cu durata de 1 an - Academia de Studii Economice, 

Bucureşti – 2004 
 

Participare la simpozioane şi comunicări ştiinţifice în domeniul securităţii naţionale:  
 - A XVI-a Sesiune de Comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – 
„Intelligence pentru secolul XXI - Analiză şi Decizie strategică într-un mediu de securitate complex” 

Comunicare: „Limitarea migraţiei personalului medical – problemă de securitate naţională” – CD-ul de rezumate (ISBN 
978-606-532-031-4) 
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 - A XVII-a Sesiune de Comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – „Putere 
şi Cunoaştere: Intelligence in Era Informaţională” 

Comunicare: „Protecţia datelor personale în sistemele informatice din sănătate” - CD-ul de rezumate (ISBN 978-606-
532-061-1) 
 

 

Participare la simpozioane în domeniul managementului sanitar: 

1. Participare la Conferinţa de Management Medical Modern, Ediţia a XXIV-a, 28-30 sept. 2012, Poiana Braşov, Organizat de 
Oameni şi Companii  

2. Participare la Forumul naţional: „Practica implementării sistemului de control intern managerial”, Bucureşti, 4. mai 2012 
3. Participare la Conferinţa Naţională „Administrarea privată a asigurărilor de sănătate - de la complementaritate la exclusivitate” 

– desfăşurată în perioada 1-4 martie, Sinaia – organizat de Fundaţia Amfiteatru  
4. Participare la simpozionul „Management Medical Modern”, Ediţia IX, 25-27 martie 2011, Hotel Mara, Sinaia 
5. Participare la acţiunea „Sistemul Medical Bucureştean – Oameni şi soluţii Medicale”, Piaţa Constituţiei, 7-10 aprilie 2011 
6. Simpozionul: „Implementarea şi certificarea sistemelor calităţii în spitale – pârghie de gestionare a cerinţelor legale şi de 

reglementare conform standardelor Conas şi a OMFP 946”, 29.06.2010, Bucureşti 
7. Conferinţa Naţională pentru „Management Medical Modern” ediţia V, 8-10 mai 2009, Sinaia, România 
8. E-Health Congress 2009, 26-27 mai, Bucureşti, Hotel Hilton 
9. Forum Invest Sănătate 2009 – 30-sept-1 oct. Hotel Raddison 
10. „Acreditarea spitalelor – un pas decisiv in vederea îndeplinirii obiectivelor de calitate şi siguranţă a îngrijirilor medicale” – 5-7. 

12. 2008, Sinaia 
11. Simpozionul „Performanţă şi calitate în sistemul sanitar” – 30 sept 2008, Marriott Grand Hotel 
12. Forum Invest – Ediţia a III-a a Conferinţei Internaţionale SĂNĂTATE, 23-25 sept. 2008, Bucureşti 
13. Conferinta “Politici si mecanisme de business in sistemul de sanatate din Europa Centrala si de Sud-Est” editia a 2a, 

Bucuresti, 25-27 sept 2007 
14. Simpozionul International Abordari moderne in managementul si economia organizatiei – Bucuresti, nov. 2006, Academia de 

Studii Economice  
15. Conferinţa “Politici şi mecanisme de business în sistemul de sănătate din Europa Centrală şi de Sud Est” – Bucureşti, 19-21 

sept. 2006 
 

Lucrări management publicate in reviste de specialitate: 

1. „Diagnosis related groups – hospital performance and financing impact” – Diana Păun - Revista de Management 
Comparat Internaţional, nr. 2/2009. Ed. ASE (ISSN 1582-3458) 

2. „DRG-ul australian – performanţă medicală şi implicaţii financiare în endocrinologie” – Diana Păun – Volumul de 
Rezumate al Congresului Naţional de Endocrinologie cu participare internaţionala – Ediţia a XVII-a Sinaia, 29-31 octombrie 
2009  (ISBN 973-7912-75-6) 

3. “Plan de imbunatatire a managementului Institutului de Edocrinologie” – volumul de rezumate al Simpozionului 
international “Abordari moderne in managementul si economia organizatiei” – Bucuresti,  nov. 2006, Academia de Studii 
Economice 

 

Supraspecializări: 
- competenţă în ECOGRAFIE ENDOCRINĂ din 1999 
- supraspecializare in DIABETOLOGIE din 2004 
- supraspecializare in PATOLOGIE OSOASĂ HORMONO-METABOLICĂ din 2005 

 
Afiliere la Societăţi de Profil: 
    În ţară: 

- membru al Societăţii Române de Endocrinologie, 1996 
- membru fondator al Societăţii Române de Osteoporoză, 1997   
- membru al Societăţii Române de Ginecologie Endocrinologică, 1998  
- membru al Societăţii de senologie, 2005 
- membru  fondator şi trezorier (2005-2006) al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, 2005  
    În străinătate: 
- membru al Societăţii Germane de Endocrinologie, 2002 
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- membru al Societăţii Europene de Endocrinologie (ESE), 2006 
- Presedintele al Chapterului din Romania al AACE (American Association of Clinical Endocrinologists) în 2012 
 
Activitate didactică: 
- în cadrul Disciplinei de Endocrinologie a Facultăţii de Medicină UMF „Carol Davila, Bucureşti am desfăşurat o activitate susţinută 
constând din: lucrări practice la modulele de studenţi, cursuri pentru studenţi, cursuri de perfecţionare postuniversitară pentru medicii 
rezidenţi, prezentări de articole, pregătire şi formare de rezidenţi în specialitatea endocrinologie şi de alte specialităţi, în cadrul stagiului 
de endocrinologie 
- îndrumător stiinţific şi participarea activă la realizarea a 34 de lucrări de diplomă pentru studenţi 
- membră în Comisiile de examene de admitere la Facultatea de Medicină, Comisia pentru examen de medic specialist şi primar, 
Comisia de concurs pentru asistenţi universitari, Comisia de concurs pentru ocupare de posturi de medici specialişti şi pentru admitere 
în doctorat precum şi pentru examene de competenţe şi atestate. 
 

Activitate de cercetare: 
- Participant în echipa de cercetare în  12 granturi de cercetare din care 8 în ultimii 5 ani, fiind responsabil ştiinţific proiect 

subcontractor în cadrul unui program de parteneriat în domenii prioritare.  
- Director de proiect în cadrul proiectului ”Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi 

structurală” în cadrul POSCCE-A2-O.2.2.1.- 2009-4” 
- Participare la 5 studii clinice internaţionale multicentrice ca membru (co-investigator) în echipa de cercetare. 
 

Distincţii/medalii primite: 
- Certificat ce atestă apartenenţa la Leading Health Professionals of the World, acordat de International Biographical 

Centre, Cambridge, England, 2011 
- Placheta jubiliară „Patrie, Onoare, Demnitate – Rezervistul Militar” acordată de Asociaţia Naţională a cadrelor în rezervă 

şi în retragere „Alexandru Ioan Cuza” şi Comitetul Naţional de Iniţiativă Român cu ocazia Zilei rezervistului Militar, 2011  
- Diploma şi Titlul de „Prieten de Onoare” şi medalie la aniversarea a 180 de ani de existenţă a Spitalululi Universitar de 

Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, sept . 2011 
- Diploma de Excelenţă şi medalia cu ocazia celei de a 65-a aniversari a Institutului Naţional de Endocrinologie C.I.Parhon, 

nov. 2011 
- Diploma de onoare acordată de Eco-Europa pentru sprijinul şi contribuţia personală la realizarea la nivel naţional a 

Proiectului Biografic Contemporan DICŢIONARUL PERSONALITĂŢILOR DIN ROMÂNIA  (ediţiile 2011, 2012) 
- Diploma de onoare acordată de Eco-Europa pentru sprijinul şi contribuţia personală la realizarea la nivel naţional a 

Proiectului Biografic Contemporan DICŢIONARUL PERSONALITĂŢILOR DIN ROMÂNIA  (ediţia 2010) 
- Placheta jubiliară: „Gr. T. Popa” acordată de preşedintele AECR, 2010 
- Placheta jubiliară: „Endocrinologia – priorităţi româneşti” acordată de preşedintele AECR, 2009 
- Diploma de excelenţă la categoria discipol acordată pentru realizări deosebite în domeniul nuclear de către Agenţia 

Nucleară, 2009 
- Certificat of Award prin care The Internaţional Business Who is Who Corp. Panama şi Who is Who, Verlag fur 

Personenzyklopadie AG Elveţia atestă faptul că Diana Loreta Păun a fost înscrisă în Enciclopedia Personalităţilor din 
România (9.05. 2007) 

- Diplomă de excelenţă şi medalie cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Institutului de Endocrinologie C.I.Parhon, nov. 
2006 

 
 
 

Data:  01.02.2013       Semnatura: Diana Paun 
 
 


