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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Costea Radu Virgil 
Adresă(e)  

Telefon(oane) 0213272996 Mobil: 0722348368 
Fax(uri)  

E-mail(uri) rcostea2000@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 14.08.1960 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2014 - 
Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Medic primar chirurgie generală 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică pentru studenţi şi rezidenţi 

Asistenţă medicală de specialitate 
Activitate de cercetare medicală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Facultatea de Medicină - Departamentul 10 Clinic – Disciplina Chirurgie 2 SUUB 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
Sănătate 

  
Perioada 2007 - 2014 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 
Medic primar chirurgie generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică pentru studenţi şi rezidenţi 
Asistenţă medicală de specialitate 
Activitate de cercetare medicală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Facultatea de Medicină - Disciplina Chirurgie 2 SUUB 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
Sănătate 
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Perioada 2007 - 2009 
Funcţia sau postul ocupat Director cercetare dezvoltare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonare activitate de cercetare  
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în sănătate 
  

Perioada 2003 - 2007 
Funcţia sau postul ocupat Medic primar chirurgie generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală de specialitate 
Activitate de cercetare medicală 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 

  
Perioada 1999 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Director departament 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea relaţiei  dintre Colegiul Medicilor din Bucureşti şi Casele  de Asigurări de Sănătate 

Numele şi adresa angajatorului Colegiul Medicilor din Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în sănătate 

  
Perioada 1996 - 1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic coordonator – Departamentul de Urgenţă 
Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de urgenţă 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 

  
Perioada 1992 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 
Medic secundar / specialist / primar chirurgie generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică pentru studenţi  
Asistenţă medicală de specialitate 
Activitate de cercetare medicală 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 
Facultatea de Medicină – Catedra de Anatomie şi Embriologie 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti - Secţiile clinice Chirurgie 1 şi Chirurgie 2  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
Sănătate 

  
Perioada 1990 

Funcţia sau postul ocupat Medic medicină generală 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală primară 

Numele şi adresa angajatorului Dispensarul medical comunal Popeşti-Leordeni 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 

  
Perioada 1986 - 1989 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sănătate 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada 2006 
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Medicale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED (2011) - 8 

  
Perioada 2004 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar „Metode de evaluare a îngrijirilor infirmiere” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Disciplina de Sănătate Publică şi 
Management, în colaborare cu: 
- Universitatea din Elveţia Italiană, Lugano, Elveţia 
- Serviciul de Sănătate Publică DSS Bellinzona, Elveţia 

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Competenţă (atestat) în urgenţe prespitaliceşti 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de epidemiologie clinică – nivel 2 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti (unitatea RECIF) în colaborare cu 
RECIF Lyon, Franţa 

  
Perioada 2002 

Calificarea / diploma obţinută Competenţă (atestat) în managementul serviciilor de sănătate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Master în Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED (2011) - 7 

  
Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de epidemiologie clinică – nivel 1 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti (unitatea RECIF) în colaborare cu 
RECIF Lyon, Franţa 

  
Perioada 1998 - 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar chirurgie generală (OMS 694/1998) 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Sănătăţii 
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Perioada 1997 
Calificarea / diploma obţinută Competenţă (atestat) în echografie generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Curs de specializare în management sanitar „Health care systems in transformation” 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Facultatea de Medicină din Utrecht şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică din Olanda 
 

  
Perioada 1996 - 1997 

Calificarea / diploma obţinută Cursuri postuniversitare: 
- Convergenţe în reformele sistemelor de sănătate 
- Criterii de alocare a resurselor financiare pentru sănătate 
- Elemente de proiectare a programelor de învăţământ 
- Elemente de evaluare în învăţământul superior medical 
- Managementul resurselor umane 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – Disciplina de Sănătate Publică şi 
Management, în colaborare cu: Universitatea din Amsterdam, Şcoala Naţională de Sănătate Publică 
din Madrid, Facultatea de Medicină din Utrecht 

  
Perioada 1996 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de chirurgie laparoscopică 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

  
Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist chirurgie generală (OMS 240/1994) 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 1991 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Medic secundar chirurgie generală (OMS 1168/1990) 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Ministerul Sănătăţii 

  
Perioada 1980 - 1986 

Calificarea / diploma obţinută Medic  
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED (2011) - 7 

  
Perioada 1979 – 1980  Stagiul  militar 

  
Perioada 1975 - 1979 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Liceul de matematică fizică „Mihai Vitezul” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED (2011) - 4 
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Aptitudini şi competenţe 

personale 
 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

  B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă, realizarea şi menţinerea relaţiilor instituţionale şi profesionale   
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă managerială, cunoaşterea temeinică a cadrului legislativ pentru domeniile sănătate şi 
învăţământ superior 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator avansat al pachetului de programe Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Şah, muzică clasică, istorie antică şi medievală 
  

Permis(e) de conducere Da – categoria B 
  

Informaţii suplimentare   Premiul Iuliu Haţieganu al Academiei Române acordat în anul 2014 pentru lucrarea  
  „Complicaţiile    pancreatitei acute” 
  
  Publicaţii:    

    - 6 articole in extenso în reviste ISI 
    - 8 articole in extenso în reviste BDI 
    - 42 rezumate în reviste ISI 
    - 92 rezumate în reviste sau volume ale unor manifestări ştiinţifice cu ISSN/ISBN 
    - 2 monografii în domeniul chirurgie în calitate de prim-autor 
    - 1 capitol în tratat de chirurgie (co-autor) 
    - 4 cărţi de chirurgie (co-autor de capitole) 
    - 1 carte de anatomie (co-autor) 
    - 1 carte de management sanitar (co-autor) 
    - 4 cărţi de psihologie medicală (co-autor) 
    - 1 carte de istoria medicinei (co-autor). 

  Granturi / studii de cercetare: 
    - 1 grant internaţional 
    - 3 granturi naţionale 

- 5 studii clinice multicentrice internaţionale 
- 2 proiecte educaţionale şi de formare continuă internaţionale. 

  Membru în structuri profesional ştiinţifice 
 Internaţionale: 

- International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists  
- Reseau Epidemiologieque Clinique Internationalle Francophonne (RECIF) 
- European Public Health Association (EUPHA) 
- Association Latine pour Analyse de Services de Santé (ALASS) 
 Naţionale: 

- Societatea Română de Chirurgie 
- Societatea Română de Chirurgie de Urgenţă şi Traumatologie 
- Asociaţia Română pentru Studiul Durerii (ARSD) 
- Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar (ARSPMS) 
- Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti (CMMB). 

  

Anexe  
 


