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 Curriculum vitae 

Informatii personale 

Nume/Prenume 

Adresa 

Martinescu Alina 

 Constanţa, România 

Telefon 

E-mail 

Cetatenia 

Data nasterii 

 Sex 

Aria ocupationala Şef de lucrări/ Cadru didactic universitar, medic specialist genetică medicală 

Experienta profesionala 

Perioda 2012-in prezent   

Functia sau postul ocupat Şef lucrări dr. 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Sef disciplina Genetica Medicala,  
Sef Laborator Citogenetica si Genetica moleculara 

Numele si adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanta 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie. Învatamant universitar 

Perioda 2007-2012 

Functia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Sustinerea lucrarilor practice si a cursurilor din cadrul disciplinei. 
Efectuarea de tehnici de citogenetica si genetică moleculară în laboratorul disciplinei 

Numele si adresa angajatorului Universitatea „Ovidius” Constanta 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Educatie. Învatamant universitar 

Perioda Ian 2013- în prezent 

Functia sau postul ocupat Medic specialist Genetică medicală 

Principalele activitati si 
responsabilitati 

Consultatii Genetica medicala 
Sfat genetic 

Numele si adresa angajatorului S.C. PROSANA EDICAL CENTER S.R.L., Ion Ratiu, nr. 113, Constanta 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

medical 

Educatie si formare 

Perioda 18.02-17.05. 2013 

Calificarea / diploma obtinuta Certificat de absolvire seria A.1.3 Nr. 672/17.05.2013 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Curs de citogenetică moleculară creditat de CMR cu 60 de credite EMC 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

Institutul naţional “Victor Babeş” Bucureşti 
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Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 6 

Perioda  2007-2011 doctorat 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor in medicina, 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

  genetica moleculara 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Ovidius”Constanta 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 6 

Perioda  2002-2009 rezidenţiat 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de Medic specialist genetică medicală 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Genetica medicală 
Tehnici de citogenetică, genetica moleculara 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Constanţa 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 6 

Perioda  1994-2000  

Calificarea / diploma obtinuta  Diplomă de licenţă 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Medicină generală 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea „Ovidius”Constanta, Facultatea de medicină 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 5 

Perioada  1989-1993 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 sanitar 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Liceul Sanitar Constanta 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 ISCED 3 

 
 
 

 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  romana 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleza   avansat  avansat  avansat  avansat  avansat 

Limba franceza   mediu  mediu  mediu  mediu  mediu 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

Competente si abilitati sociale  Modulul psihopedagogic, nivelul 1 şi 2 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Organizarea Laboratorului de Citogenetică şi Genetică moleculară al Facultăţii de Medicină 
Constanta 
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Competente  si aptitudini tehnice  Folosirea aparaturii din laborator 
 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Operare PC, softuri medicale 

 
 

Alte competente si aptitudini  Elaborarea unui manual de Lucrări practice de Genetică medicală 
    Participarea la cursuri de instruire profesionala  

 - ,,Impactul geneticii în patologia umană, septembrie 2006, Cluj-Napoca. 
 - „Abordarea interdisciplinara a bolilor genetice rare ”, 20-22 septembrie 2010, 
Timişoara; 
- „Genetica medicala, astăzi” – al 7-lea curs romano-german, august-septembrie 
2013, Oradea. 
 

 

Permis de conducere  Categoria B 
 

Informatii suplimentare  Membră în societăţi ştiinţifice: 
-  Societatea europeana de genetica medicala   
- Societatea romana de genetica medicala 
- Federatia Europena de Imunogenetica (EFI) 

- Uniunea medicilor balcanici 
 

 Anexe   Lista de lucrări ştiinţifice 

 


