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Ana-Maria
Ștefănescu

DATA NAȘTERII: 
04/04/1983 

CONTACT 

Cetățenie: română 

Gen: Feminin 

Șos. Berceni, Nr. 10-12, Spitalul
Clinic de Urgență Bagdasar-
Arseni 
041914 București, România 

anamariaboiangiu@yahoo.com 

2020 – ÎN CURS – București, România 

2015 – 2020 – București, România 

2009 – 2014 – București, România 

Medic primar chirurgie plastică 
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni 

Medic specialist chirurgie plastică 
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni 

Medic rezident chirurgie plastică 
Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni 

1998 – 2002 – Buzău, România 

2002 – 2008 – Cluj-Napoca, România 

2009 – 2012 – București, România 

Absolventă liceu 
Colegiul Național B.P. Hașdeu 

Doctor-medic 
Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu 

Absolventă psihologie 
Universitatea Spiru Haret 

mailto:anamariaboiangiu@yahoo.com


COMPETENȚE DIGITALE

Microsoft Office Microsoft Word Social Media Utilizare buna a programelor de
comunicare(mail messenger skype) Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Zoo
m Navigare Internet 

PERMIS DE CONDUCERE

ACTIVITĂȚI SOCIALE ȘI POLITICE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

Permis de conducere: B 

Am desfășurat activități de voluntariat în cadrul unor campanii de donare de
sânge, ajutorare vârstnici, copii nevoiași și animale, plantare copaci etc,
organizate de mai multe ONG-uri 

Voluntariat 

Mereu am fost preocupată de dezvoltarea mea personală, precum și de
îmbunătățirea comunicării și a relațiilor interpersonale. Am terminat, pe lângă
medicină, și Facultatea de Psihologie, am participat la multe workshopuri și
traininguri de comunicare. 

Unul din lucrurile care mă caracterizează pe plan profesional este atitudinea
călduroasă pe care o am față de pacienți, care mi-au comunicat în repetate
rânduri că a îmbunătățit considerabil calitatea actului medical. 

O atitudine prietenoasă 



COMPETENȚE ORGANIZATORICE

DISTINCȚII ONORIFICE ȘI PREMII

REȚELE ȘI AFILIERI

În timpul studenției am fost șefă de serie; de asemenea, am fost manager de
proiect pentru campania de donare de sânge a OSM Cluj. Tot în cadrul OSM
Cluj am participat la organizarea congresului Medicalis și a mai multor
evenimente socio-culturale.

În timpul rezidențiatului am contribuit la organizarea unor congrese
naționale și internaționale ale ACPR.

În 2020 am fost secretară în comisia de atestare pe post, organizat în cadrul
Spitalului Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni.

Succesul ține de organizare 

2010

 
Premiul ACPR pentru contribuția științifică la al 11-lea Congres
al ACPR

2009 – ÎN CURS 

Membră a:

-Colegiul Medicilor

-Asociația Chirurgilor Plastici din România

-Societatea Română de Chirurgie Estetică

-IPRAS-TA

-International Society for Burn Injuries

Asociații profesionale 



HOBBY-URI ȘI TEME DE INTERES

CONFERINȚE ȘI SEMINARE

PROIECTE

În urma incendiului de la Colectiv, când am fost implicată alături de colegii
mei în acțiunile de salvare și tratament ale supraviețuitorilor, am dezvoltat un
interes major pentru arsuri. De atunci, am participat la multiple traininguri,
workshopuri, seminarii, webinarii despre arsuri, organizate de American Burn
Association, European Burn Association și International Society for Burn
Injuries. De asemenea, am vizitat centrele de arși din Berlin si New York și mi-
am format multe conexiuni cu specialiști în arsuri din toată lumea.

În afară de arsuri, mai sunt preocupată de aspectele psihologice ale
tratamentului bolnavilor, precum și de nutriție (am absolvit in 2020 un curs
de nutriție in cadrul Universității Cornell din New York).

Preocupări profesionale 

2010 – 2020 

Am participat la congresele și conferințele organizate de ACPR, SRCE, Colegiul
Medicilor, InterDiab, iar în ultimii ani, și la cele pentru arsuri, organizate de
EBA, ABA și ISBI. Am prezentat multe lucrări științifice la aceste manifesări, în
calitate de autoare sau coautoare. 

Participare la multiple congrese și manifestări științifice 

2011 – ÎN CURS 

Am fost subinvestigator în 8 studii clinice (Investigator Principal Conf. Dr.
Silviu Marinescu), având ca obiect de studiu tratamentul infecțiilor și al
arsurilor. 

Subinvestigator în cadrul mai multor studii clinice
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