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Curriculum vitae  

Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Mihalache Cosmin 

Adresă Str. Bulevardul Victoriei nr. 60, ap. 1, 550024, Sibiu, Romania 

Telefon  Mobil: +400723441775 

Fax  

E-mail cosmin.mihalache @ulbsibiu.ro 

cosminmihalache64@yahoo.com 

Data naşterii 01.06.1964 

Sex masculin 

Locul de muncă  

  

Domeniul ocupaţional 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Facultatea de Medicina „Victor 

Papilian”  

Învătământ - Sănătate 

Experienţa profesională Profesor universitar doctor medicina, medic primar Medicina Nucleara si Radiologie 

Imagistica medicala 

 

 
Perioada,  

functia, 

activităti si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

 

 

 

2015-prezent ,  

director departament preclinic, membru al Senatului ULBS 

activităti specifice de predare, de cercetare stiintifică si de coordonare, activităti de 

îndrumare a studentilor, în cadrul disciplinei Anatomie si Embriologie Umană 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

Învătământ - Curs formator Managementul resurselor si sustenabilitate, UEFISCDI, 2010, 

Evaluator ARACIS comisia de Stiinte Medicale, domeniul Sănătate ,membru al 

Senatului ULBS 2008-prezent, Membru în comisia didactica a Senatului Universitătii 

Lucian Blaga din Sibiu 2011 – prezent, membru al Consiliului Profesoral al Facultătii, 

presedinte subcomisii admitere si licentă, referent stiintific comisii de doctorat, presedinte 

comisii concurs cadre didactice si medicale 

Sănătate – Competentă în Managementul Serviciilor de Sănătate, membru în Biroul 

Executiv al Colegiului Medicilor din judetul Sibiu, membru în Adunarea Natională a 

Colegiului Medicilor din România, Sef laborator Medicină Nucleară, Spitalul Clinic 

Judetean Sibiu, Coordonator rezidenţiat în specialitatea Medicină Nucleară 
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Perioada,  

functia, 

activităti si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

 

 

Perioada,  

functia, 

activităti si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

 
 
    Perioada,  

functia, 

activităti si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

t   ipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

 

2011- 2015  

director departament preclinic, membru al Senatului ULBS 

Mentionez desfasurarea acelorasi activitati enumerate in intervalul 2015-2019 

activităti specifice de predare, de cercetare stiintifică si de coordonare, activităti de 

îndrumare a studentilor, în cadrul disciplinei Anatomie si Embriologie Umană 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

 

 

2008-2011 

Sef catedră Medicină I, membru al Senatului ULBS 

Mentionez desfasurarea acelorasi activitati enumerate in intervalul 2011-2015 

Activită si specifice de predare, de cercetare stiintifică si de coordonare, activităti de 

îndrumare a studentilor, în cadrul disciplinei Anatomie si Embriologie Umană 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

 

 

2004 – 2008  

Sef catedră Medicină I,  

activităti specifice de predare, de cercetare stiintifică si de coordonare, activităti de 

îndrumare a studentilor, în cadrul disciplinei Anatomie si Embriologie Umană 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

Învătământ – presedinte subcomisii admitere si licentă, membru al Consiliului Profesoral al 

Facultătii, referent stiintific comisii de doctorat, presedinte comisii concurs cadre didactice 

si medicale 

Sănătate - Conducător rezidenţiat în specialitatea Medicină Nucleară 

   Perioada,  

functia, 

activităti si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

2007 – prezent,  

Prof.univ.disciplina Anatomie si Embriologie Umană,  

activităti specifice de predare, de cercetare stiintifică, activităti de îndrumare a studentilor, 

în cadrul disciplinei 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

Învătământ - presedinte subcomisii admitere si licentă, decan de an 

   Perioada,  

functia, 

 

Perioada, 

Functia, 

 

Perioada,  

functia 

activităsi si responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

2004 –  2007,  

Conf.univ.disciplina Anatomie si Embriologie Umană,  

 

2001-2004 

Sef de lucrări disciplina Anatomie si Embriologie Umană 

 

1993-2001 

Asistent universitar disciplina Anatomie si Embriologie Umană 

activităti specifice de predare, de cercetare stiintifică, activităti de îndrumare a studentilor, 

în cadrul disciplinei 

Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu 

Bulevardul Victoriei nr. 10, Sibiu, România  

Învătământ – decan de an,  membru comisii admitere si licentă 

Perioada,  

functia, 

 

 

activităsi responsabilităti 

principale 

numele si adresa angajatorului 

tipul de activitate sau sectorul de 

activitate 

2002 – prezent 

Sef  laborator Medicină Nucleară  

medic primar Medicină Nucleară, 

 medic specialist Radiodiagnostic 

activităti specifice domeniului medical si activităti de coordonare a laboratorului de 

Medicină Nucleară 

Spitalul Clinic Judetean Sibiu, Bulevardul Spitalelor 1-3, Sibiu, România 

Sănătate – Competente Ecografie 
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Educaţie şi formare 

 

Perioada 1995-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat/ doctor în medicină 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale  

Anatomie si Embriologie Umană 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului  

Universitatea de Medicina si Farmacie Târgu Mures 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Doctor în Medicină 

                                    Perioada 
 

2002 

 
 

         Calificare/diploma  
 

Medic primar 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

Medicină Nucleară 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului  

Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

Medic primar 

Participări la cursuri si 

stagii de formare 
Numeroase, nationale si internationale, in urma carora s-au obtinut titlurile si calificarile 

mentionate mai sus in CV 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Româna 

Limba(i) străină(e)  engleza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 

B2 

Citire 

B2 

Participare la 

conversaţie 

B2 

Discurs oral 

B2 

Exprimare scrisă 

B2 

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

Competenţe şi abilităţi 

sociale 

abilitati de comunicare 

experienta de reprezentare  

dinamism, gandire flexibila 

receptivitate la nou si predispus sa invăț lucruri noi 

capacitate de analiza si sinteza. 
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Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

2011- present, director departament preclinic Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu  

2008 – 2011 sef catedră, Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu  

2004 – 2008, sef catedră, Facultatea de Medicina „Victor Papilian”, Universitatea „Lucian 

Blaga” din Sibiu  

Sef al laboratorului de Medicină Nucleară Spitalul Clinic Judetean Sibiu, 

membru în Biroul Executiv al Colegiului Medicilor din judetul Sibiu, 2008- 2012 

membru în Adunarea Natională a Colegiului Medicilor din România, 2008 - 2012 

competentă în Managementul serviciilor de sănătate 

Area target manager proiect ETPOD – European Training Program on Organ Donation, 

2007 – 2009, in parteneriat cu Institute of Life Long Learning Barcelona, Universitatea din 

Barcelona si UMF Targu Mures 

Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Utilizarea aparaturii medicale imagistice de vârf – Computer Tomograf, SPECT – PET 

(tomograf cu emisie de pozitroni), ecograf 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

utilizarea calculatorului , cunostinte despre sistemele de operare Word, Powerpoint, Excel. 

Alte competenţe şi aptitudini Evaluator ARACIS comisia de Stiinte Medicale, domeniul Sănătate, 

Membru în Senatul Universitătii Lucian Blaga din Sibiu., 2008 – prezent 

Membru în comisia didactica a Universitătii Lucian Blaga din Sibiu, 2012-prezent 

Membru în comisia Stiintifică a Universitătii Lucian Blaga din Sibiu, 2008 – 2012 

Membru in Consiliul Facultatii de Medicina, 3 mandate, 

Referent stiintific în comisii de doctorat locale si nationale 

Conducător rezidenţiat în specialitatea Medicină Nucleară. 

Membru în Comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, 

Competentă Managementul serviciilor de sănătate 

Competentă Ecografie generală si specială 

Membru în colectivul editorial al  revistei Acta  Medica Transilvanica; 

Membru în colectivul editorial al  revistei Societatii Romane de Anatomie; 

Membru  Societatea Română de Medicină Nucleară. 

Membru  Societatea Internatională de Rezonanţă Magnetică ; 

Membru  Societatea Internatională de Biostatistică ; 

Permis(e) de conducere  Da, Categoria B 

Informatii suplimentare Referinte la cerere 

Anexe Activitate stiintifica (participare la manifestari stiintifice, articole si carti publicate, proiecte 

de cercetare) 

 

Contracte de cercetare 

8, din care 2 director 

 

 Participari la manifestari stiintifice 

 Peste 50 de participari la congrese, conferinte si simpozioane internationale, nationale si locale, cu participare internationala 

si nationala. 

 

 Publicatii stiintifice 

 13 manuale si monografii de specialitate, in calitate de unic autor, coautor si colaborator 

 Peste 100 de articole stiintifice publicate, in reviste de specialitate, in calitate de unic autor, coautor  

 

 Organizator manifestari stiintifice (membru al comitetelor de organizare) - 10  

          

 

                                                                                                                                         Prof. Dr. C. Mihalache 

       

  Sibiu,  

                    Nov. 2019 


