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Europass 
Curriculum Vitae 

 

Informatii personale  

Prenume/Nume  Mihaela-Catrinel ILIESCU 

  

Număr telefon secție +40770.419.542   

Email secție clinică neurologie.pediatrica@spital-obregia.ro 

  

Nationalitate română 

  

Data nasterii 23.08.1969 

  

Sex F 

  

Sectorul de lucru Medicina 

  

Experienta de munca  

  

Date - 2016 - prezent – conferențiar universitar, disciplina Neurologie Pediatrică II, 
Departmentul 6 Clinic – Neuroștiințe Clinice - UMF “Carol Davila”, București; 

- 2005 - prezent – medic primar neurologie pediatrică în Clinica de Neurologie 
pediatrică a Spitalului Clinic “Prof.Dr.Al.Obregia”, Pavilionul 2; 

- 2000 - 2016 – asistent universitar disciplina Neurologie Pediatrică II, UMF 
“Carol Davila”, București; 

- 2000 - 2004 – medic specialist neurologie pediatrică în Clinica de Neurologie 
pediatrică a Spitalului Clinic “Prof.Dr.Al.Obregia”, Pavilionul 2; 

- 1995 – 2000 – medic rezident neurologie pediatrică: 
               1995 – 1996 – stagiu de pediatrie, la Spitalul M.S.Curie, București 
               1996 – stagii de neurochirurgie pediatrică, neuroimagistica (Spit. De 
Urgenta Bagdasar-Arseni), neonatologie (Maternitatea Filantropia), 
neurofiziologie (Spit.Cl. “Prof.Dr.Al.Obregia”); 
              1997 – 2000 - medic rezident neurologie pediatrică în Clinica de 
Neurologie pediatrică a Spitalului Clinic “Prof.Dr.Al.Obregia”, Pavilionul 2. 
 

 
Pozitia curenta 

 

 
- Medic șef secție clinică Neurologie Pediatrică, Spitalul Clinic 

“Prof.Dr.Al.Obregia” (octombrie 2017 – prezent);  
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- Medic primar neurologie pediatrică în Clinica de Neurologie pediatrică a 
Spitalului Clinic “Prof.Dr.Al.Obregia”, Pavilionul 2; București; 

- Conferențiar universitar disciplina neurologie pediatrică II – UMF “Carol 
Davila”, București, doctor în medicină – teză cu titlul “Aspecte epidemiologice 
și sociale ale epilepsiilor copilului și adolescentului”;  

- Președinte al Comisiei Știintifice a Societății Române de Neurologie pediatrică 
(2011-2019); 

- Președinte al Comisiei pentru Educație și Formare a Societății Române de 
Neurologie Pediatrică (2019- prezent); 

- Vicepreședinte al Comisiei Consultative de Neurologie Pediatrică a Ministerului 
Sănătății (din 2016); 

- Membru fondator al SRNP; 
- Membru în Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România, din partea 

CMMB ( din 2016 - 2020). 
 

 
Activitati si responsabilitati 

principale 

 
De coordonare a secției: 

- Organizare si coordonare ale activităților Secției Clinice Neurologie 

Pediatrică, Centrul de Expertiză pentru Boli Rare in domeniul Neurologie 

Pediatrică, cu 80 paturi și a Camerei de Gardă Neurologie Pediatrică, Sp 

Prof Dr Al Obregia, București; 

- Implementare a 2 PN ale CNAS în Secția Clinică Neurologie Pediatrică între 

2018 – 2020: programul pentru tratamentul Atrofiei Musculare Spinale cu 

Nusinersen și programul pentru tratamentul Ceroid Lipofuscinozei 

Neuronale 2 (deficit de tripeptidil peptidaza 1) cu Cerliponaza alfa; 

- Subprogramul de tratament al bolilor neurologice inflamator – imune, 

forme acute și forme cronice din cadrul PN pentru Boli Rare al CNAS – 26 

copii în acest moment; 

- Reorganizare a activității clinice în anul 2020 datorită pandemiei COVID 19 si 

lucrărilor de reparație ale pavilionului Neurologie Pediatrică 1; 

 
Clinică: 

- evaluarea și îngrijirea copiilor 0-17 ani (<18 ani) îndrumați pentru consult de 
neurologie pediatrică și/sau evaluarea dezvoltării neuromotorii și psihice;   

- garzi de neurologie pediatrică în Clinica de Neurologie pediatrică a Spitalului 
Clinic “Prof.Dr.Al.Obregia”, București; 

 
Didactică: 

- studenți români și străini de la Facultatea de Medicina, UMF “Carol Davila”, 
București; 

- medici rezidenti neurologie pediatrică, pediatrie, psihiatrie pediatrică si alte 
specialitati ce efectueaza stagii în clinica noastra; 

 
De educație medicală continuă: 

- cursuri și prezentări pentru medici și asistenți medicali; 
- participare la elaborarea de protocoale diagnostice și terapeutice; 
- coordonarea si organizarea întrunirilor stiintifice lunare cu teme din 

neurologia pediatrică (USSM de Neurologie Pediatrică), în cadrul Societății 
Române de Neurologie Pediatrică, sub egida UMF Carol Davila, în primul 
rând dar nu exclusiv cu medici din București, cu credite EMC din partea 
Colegiului Medicilor din Romania –octombrie 2011 - 2014; 
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- intruniri stiintifice si didactice saptamanale / periodice cu medicii rezidenți 
(prezentari de caz), în cadrul clinicii; 

- organizarea activităților științifice: 
           - Școala de vară de la Cheile Grădiștei (2012): D Craiu, C Iliescu; 
           - Cursul preconferință de Neurologie Pediatrică,București (20-
21.11.2013) : D Craiu, C Iliescu ; 
           - Conferința Națională de Neurologie Pediatrică, București (22-
23.11.2013) : C Burloiu, C Iliescu ; 
           - Workshop de Boli Neurometabolice și Malformații Cerebrale (30 
mai – 1 iunie 2016) – co-organizatori : D Bârcă, D Craiu, C Iliescu ; 

 
Științifică și de cercetare: 
 

- Cercetări internaționale: 
o Director de proiect pentru România: “European Study on the Burden 

and Care of Epilepsy” (acronim: ESBACE); septembrie 2015- 
februarie 2019; valoare totala a grantului: 1.229.413 euro, sursa de 
finanțare: Comisia Europeana; European Commission, Directorate – 
General Health and Food Safety – 10 parteneri, inclusiv UMFCD; 
coordonator și mandatat Aarhus University Hospital Denmark. 

o  Membru al echipei din România al  6-EUROC/06.06.2011 din 
Programul PN II – IDEI; Proiect tip ESF-EUROCORES/ 2011-2014: IP-
09: „Genetica sindroamelor epileptice rare” (Phenotype-genotype 
correlations in rare epilepsy syndromes in Romania) – proiect 
individual în European EuroEPINOMICS –RES Consortium. 

o COST Action BM1004: „Enhancing the scientific study of early autism: 
A network to improve research, services and outcomes”; 2010-2014 

o Actiunea COST BM1208: „European Network for Human Congenital 
Imprinting Disorders”; 2014-2017 

o Actiunea COST CA15111 European Network on Myalgic 
Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (EUROMENE); 2016-
2020. 
 

- Cercetări naționale (membru în echipa de cercetare): 
o VIASAN - proiect nr 127/2001-2003. Investigatia cauzelor 

citogenetice in retardul mental la copii; 
o CEEX MI Contract nr. 150/2006-2008. Abordarea integrata clinica , 

biochimica si citogenetica a bolilor neurogenetice pediatrice in 
vederea initierii unui registru regional pentru supravegherea bolilor 
neurologice pediatrice; 

o Program CEEX – Modul I Contract nr. 40/2005-2008 – Integrarea 
tehnicilor de analiza moleculara in diagnosticarea distrofinopatiilor 
in perspectiva unor strategii terapeutice si profilactice; 

o Program CEEX – Modul III Contract nr. 17/2006-2007 – Promovarea 
dezvoltarii cercetarii in Neurologia pediatrica in vederea participarii 
la programele de cercetare ale Uniunii Europene 

o Program PN II – Contract 42-130/2008-2011 - Cercetari 
multidisciplinare – clinice, citogenetice si moleculare – in 
sindroamele de retard mental asociate cu anomalii congenitale: 
contributii in cunoasterea si managementul bolilor rare 

- cercetare clinica în neurologia pediatrică – autor / coautor, articole 
științifice, prezentări în cadrul conferințelor naționale și internaționale; 

- autor / coautor, capitole în tratate medicale; 
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- coordonare lucrari de diploma – 20 lucrări de diplomă coordonate și 
susținute (2000 – 2020) 

 
Altele: 

- Participări la examenele de admitere, licență sau rezidențiat organizate de 
UMF Carol Davila, participări în comisii de examen pentru certificarea ca 
medic specialist sau primar neurologie pediatrică. 

- reprezentant al Societății Române de Neurologie Pediatrică (SRNP) în 
Comisia Consilierilor Naționali (CNA) ai Societății Europene de Neurologie 
pediatrică (EPNS) (2010 - 2017). 

- membru în sindicatul Promedica (2016 – prezent). 
 

Numele si adresa angajatorului UMF “Carol Davila”, București; 
Spitalul Clinic “Pr Dr Al Obregia”, Sos. Berceni 10-12, Sector 4, București, Romania 

 

   Educatie si  
cursuri de perfectionare 

- 2020, 23.12 - recalificare prin Neurostatus e-test (nivel C) pentru evaluare 
EDSS – valabil 1 an; 

- 2020, 29.10 – Best practice in intracerebroventricular (ICV) administration, 
virtual classroom meeting, Bambino Gesu Ospedale Pediatrico, coordonat 
de Dr Nicola Specchio;  

- 2019, 05.12 – reînnoire certificare GCP – valabilitate 3 ani; 
- 2016, 15-17.06 – East European Course of Epilepsy, Cheile Grădiștei, 

România, 18 credite EMC; 
- 2016, 10-11.06 – cursul Urgemed VIII, București, România, 9 credite EMC; 
- 2016, 30.05-01.06 – “Workshop de boli neurometabolice și malformații 

cerebrale”, cu lectori români și din străinătate, București, România, 
creditat de CMR cu 11 credite de EMC – organizator, lector și participant; 

- 2016, 22-24.03 - “Workshop de boli neuromusculare”, organizat de SRNP, 
cu partipanți și lectori din România și străinătate, București, România, 
creditat de CMR cu 9 credite EMC; 

- 2016, 16-19.03 -  “Tenth European Workshop and InNerMed Open 
Conference”, organizat de Brains For Brain și Inherited NeuroMetabolic 
Diseases Information Network (InNerMed), Madrid, Spania; 

- 2015, 2015, 11-13.05 – participant și lector la “SouthEastern Europe 
Innermed Networking Meeting” , organizat de Universitatea Zagreb și 
Asociația Medicală Croată, Zagreb, Croația; 

- 2015, 23-25.04 – participant și lector la Cursul Național “Opțiuni terapeutice 
în epilepsia farmaco-rezistentă”, organizat de Societatea de Neurologie din 
România și Societatea Română de Neurologie Pediatrică, creditat de CMR 
cu 16 credite EMC ; 

- 2015, 13-14.03 – atelierul de lucru “Sindromul Dravet – diagnostic și 
tratament”, organizat de CMR și RONEP, București, creditat de CMR cu 6 
credite EMC ; 

- 2015, 05-08.03 –curs autorizat ANC “Scrierea proiectelor europene 2014-
2020. Managementul proiectelor. Evaluare proiecte”. Organizator : ATC 
Training. Lector Victoria Hodina (Ministerul Fondurilor Europene din 
România), Sinaia, România – certificat de absolvire seria J nr 00035967, din 
12.03.2015, cu calificarea “Expert accesare fonduri structurale și de 
coeziune europene”, cod COR 242213, nivel de calificare: perfecționare; 

- 2015, 24-25.02 –“Workshop de boli neuromusculare”, organizat de SRNP, 
cu lectori din România și străinătate, București, România, creditat de CMR 
cu 12 credite EMC; 
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- 2015, februarie – reînnoire calificare GCP; 
- 2014, decembrie – calificare prin Neurostatus e-test (nivel C) pentru 

evaluare EDSS; 
- 2014, 12-13.09 – “EPNS research meeting 2014”, 10 credite EMC; 
- 2014, curs al ILAE (International League Against Epilepsy) – East European 

Course on Epilepsy – Cheile Grădiștei, România – lector și participant; 
- 2014, 21.01 - Doctor în medicină – confirmare în baza Ordinului Ministrului 

Educației Naționale nr 20 / 21.01.2014; 
- 2013, noiembrie – participant, lector și organizator al Cursului precongres și 

al Primei conferințe a SRNP; 
- 2013, iulie – susținere publică a tezei de doctorat cu” titlul “Aspecte 

epidemiologice și sociale ale epilepsiilor copilului și adolescentului “, 
conducător : Profesor Dr Ștefan Milea, Membru Titular al Academiei de 
Științe Medicale din România, 

- 2013, curs preconferință – București, Romania; 
- 2013, 19.04 – atelierul de formare “Cum ne apărăm de malpraxis?” , 

organizat de MedRight Experts și CMR, 6 puncte EMC; 
- 2013, 07-09.03 – Cursul Național Opțiuni terapeutice în epilepsia 

farmacorezistentă”, organizat de SRN în colaborare cu SRNP, 18 credite 
EMC – participant și lector; 

- 2012, Scoala de Vara – Ataxiile si afectiunile cerebelului în copilarie - Cheile 
Gradistei, Romania; lectori Prof Eugen Botshauser (Elvetia) si Andrea 
Poretti (SUA); organizatori: D Craiu, C Iliescu – lector și participare; 

- 2012, cursurile Societății Europene de Neurologie pediatrică (EPNS) – 
Sarajevo, Bosnia 

- 2011, 15-18.06, curs – Manifestarile neurologice ale afectiunilor metabolice, 
din copilarie pana la varsta adulta – Paris, Franța; 

- 2011, curs EPNS - Perinatal neurology - Cheile Gradistei, Romania;  
- 2011, 18.03 – Cursul “Standards of care in the management of people with 

DMD”, organizat de Treat NMD, București, România, 6 puncte EMC; 
- 2010, cursuri EPNS – Afectiunile neuronului motor central / Afectarea 

cognitiva în epilepsii - Cheile Gradistei, Romania;  
- 2009, cursuri EPNS – Neuroimagistica / Neurogenetica - Cheile Gradistei, 

Romania; 
- 2008, curs EPNS – Acute and surgical neurology, acute cerebrovascular 

disease - Varsovia, Polonia; 
- 2007, curs EPNS – Boli neuromusculare - Kusadasi, Turcia; 
- 2007, curs EPNS – Neurologie neonatala si developmentala - Groningen, 

Olanda; 
- 2006, curs EPNS – Afectiuni înflamatorii, înfectioase si metabolice - Leeds, 

Anglia; 
- 2006, 14 nov -14 dec - visiting doctor în Clinica de Neurologie pediatrică, 

Kremlin-Bicetre, Pr Marc Tardieu, Paris, Franta; 
- 2006, septembrie – atestat de studii complementare în 

electroencefalografie (EEG), obtinut în urma examenului de final, cu media 
generală 9,20, București, Romania – confirmare prin certificatul cu seria C 
Nr 017774 al Ministerului Sănătății Publice, Centrul Național de 
Perfecționare în Domeniul Sanitar București; 

- 2004, iunie – examen de primariat în specialitatea neurologie pediatrică, 
promovat cu media generală 10,00 - București – confirmare prin Ordinul 
Ministrului Sănătății nr 1067/2004; încadrare ca medic primar din ianuarie 
2005; 

- 2004 – curs de formare continuă cu durată de 4 săptămâni, în specializare 
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Neurologie – EEG și EEG computerizat, cu susținerea colocviului la data de 
30.04.2004, cu media 9,33 – certificat seria C nr 0005212 al Ministerului 
Educației și Cercetării, UMF Carol Davila, București; 

- 2000, februarie – concurs pentru ocuparea postului de asistent universitar 
neurologie pediatrică, UMF “Carol Davila”, București; 

- 2000, ianuarie – concurs pentru ocuparea postului de medic în specialitatea 
neurologie pediatrică, la Spit.Cl.Prof.Dr.Al.Obregia (Secția de Neurologie 
Pediatrica, pavilionul 2), București – confirmare prin dispoziția nr 30 din 
02.02.2000 a Direcției de Sănătate Publică a Municipiului Sănătății; 

- 1999, octombrie – examenul de specialitate neurologie pediatrică, 
promovat cu media generală 9,47 – confirmare prin Ordinul Ministrului 
Sănătății nr. 900 / 1999; 

- 1995, 01.02 – 2000, 31.01 – rezidentiat, specialitatea neurologie pediatrică 
(5 ani), în Clinica de Neurologie pediatrică a Spit.Cl.Prof.Dr.Al.Obregia, 
București; 

- 1994, noiembrie – examen national de rezidentiat; 
- 1994, septembrie – examen de licenta, media generală 9,62, UMF “Carol 

Davila”, București; 
- 1988 – 1994 –  Facultatea de Medicina Generala (6 ani) – UMF “Carol 

Davila”, București; 
- 1984 – 1988 – Liceul de Matematică-Fizică nr.1, profil matematică-

informatică, București (in prezent Colegiul National de Informatică ‘Tudor 
Vianu’). 

 
 

Membru al următoarelor 
societăți profesionale 

- Societatea Română de Neurologie Pediatrică; 
- European Pediatric Neurology Society; 
- American Academy of Neurology; 
- Liga Internațională Impotriva Epilepsiei. 

 

Domenii de interes - Neurologie pediatrică – neurologia pediatrică acuta, afectiuni neurologice 
de cauza vasculara, inflamatorie, metabolica, neurologia nou-nascutului si 
a sugarului mic, cercetarea clinica; 

- Invatamant – activitate didactica – studenti, rezidenti de pediatrie, 
neurologie pediatrică, psihiatrie pediatrică, altii 

-  Educatie Medicala Continua pentru medici  
 

Numele institutiei care asigura 
înstruirea 

UMF “Carol Davila”, București, Romania 

  

Aptitudini personale si 
competente 

 

Limba materna Romana 
 
 

Limbi straine autoevaluare  Intelegere Comunicare verbala Scriere 

  Ascultare Citire Interactiune 
verbala 

Limbaj spontan  

Engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceza   B1  B1  A2  A2  A2 
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Aptitudini sociale  

    
bune; bun coechiper, entuziast, proactiv, implicat 

Aptitudini organizatorice bune; 

Abilitati tehnice bune; absolventa liceu cu profil matematica-informatica 

Cunostinte PC bune; absolventa liceu cu profil matematica-informatica 

Permis conducere auto din 1995; categoria B; 

  

 
Februarie 2021          Catrinel Iliescu 
 
 

            
 
 
 
 
 
 


