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INFORMAŢII 

PERSONALE 
Tataru Andreea Gabriela 

 
 Str. Rasinari Nr.1 , Bl.U6 , Sc.B , Ap.16, Sector 3 ,  Bucuresti  

   0760.454.634         

tataruandreeagabriela@yahoo.com 

 

Data naşterii  14/11/1989  

Naţionalitatea  Roman 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

 

03.01.2013 – 01.06.2015 

 
Asistent Medical Generalist 

 

Spitalul Clinic de Copii „Dr.Victor Gomoiu”- Ambulatoriu Cabinet Endocrinologie 

 

 Asistarea medicului la consultatii si executarea indicatilor acestuia cu 

privire la efectuarea explorarilor diagnostice si a tratamentului. 

 Intocmirea registrelor de consultatii precum si situatiile statistice periodice. 

 Completarea formularelor de evidenta ale pacientilor , consemnarea in 

fisele pacientilor a manoperelor efectuate. 

 Efectuarea tratamentelor de specialitate , pansamente , vacinari ,perfuzii , 

injectii , recoltari probe biologice recomandate de medic ; educatie 

sanitara , monitorizarea TA si AV. 

 Acordarea primului ajutor in caz de necesitate 

 

 

Tipul sau sectorul de activitate Sanatate 

 

 



 

01.06.2015 – Prezent 

 
Asistent Medical Generalist-Sectia Neurologie Pediatrica 

 

Spitalul Clinic de Copii „Dr.Victor Gomoiu” 

 

  Preiau pacientul nou internat, verific identitatea, toaleta personală, ţinuta de 

spital si îl repartizez în salon, după informarea prealabila asupra structurii 

secţiei (orientare spaţiu), drepturilor si obligaţiilor ce-i revin ca pacient.  

  In urgente: anunţ medicul, inspectez pacientul, determin, stabilesc şi aplic 
masuri necesare imediate in limita competentei in funcţie de diagnostic si stare 
generala, monitorizez funcţiile vitale 

  Prezint medicului pacientul pentru examinare si dau informaţii asupra: 

stării si simptomelor manifestate de acesta, rezultatul monitorizării si al inves-

tigaţiilor, tratamentul si îngrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia de 

observaţie. Semnalez medicului orice modificări depistate (de ex.: auz, ve-

dere, imperforaţii anale, etc.).  

  Pregătesc pacientul prin tehnici specifice pentru investigaţii 

ciale.  Atunci când e necesar organizez transportul si supraveghez starea 

acestuia pe timpul transportului. Asigur monitorizarea specifică conform pre-

scripţiei medicale..  

  Administrez medicaţia, efectuez: tratamente, pansamente, imunizări, teste 

de sensibilitate, recoltares produse biologice pentru examenele de labora-

tor  conform prescripţiei medicale.  

  Efectuez toaleta pacientului si supraveghez schimbarea de către infirmiera a 

lenjeriei de corp si de pat, a creerii condiţiilor pentru satisfacerea nevoilor 

fiziologice si  schimbării poziţiei pentru persoanele imobilizate.  

  Supraveghez distribuirea alimentelor conform dietei consemnate în foaia de 

observaţie  şi asigur alimentarea pacienţilor dependenţi.  Acord sfaturi de 

igiena si  nutriţie. 

  Particip la asigurarea unui climat optim si de siguranţă în salon.  

  Particip la acordarea îngrijirilor paleative si instruiesc familia sau 

aparţinătorii pentru acordarea acestora.  

   Supraveghez modul de desfăşurare a vizitelor aparţinătorilor.  

   Supraveghez si coordonez activităţile desfăşurate de personalul din sub-

ordine.  

   Efectuez verbal si în scris preluarea/predarea fiecărui pacient si a activităţii 

desfăşurate in timpul serviciului, în cadrul raportului de tură.  

  Pregăte pacienta/pacientul pentru externare.  

   Respect normele de securitate privind folosirea si descărcarea medicamen-

telor, stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special.  

  Utilizez si păstrez, în bune condiţii, echipamentele si instrumentarul din 

dotare.  

 

Tipul sau sectorul de activitate  Sanatate 

 

 



 

 

 

 

08.02.2013 – 08.09.2014 

 
Asistent Medical Generalist 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Clinica Doctor Acasa 

 Completarea formularelor de evidenta ale pacientilor , consemnarea in 

fisele pacientilor a manoperelor efectuate. 

 Acordarea primului ajutor in caz de necesitate 

 Efectuarea tratamentelor de specialitate , pansamente , vacinari ,perfuzii , 

injectii , recoltari probe biologice recomandate de medic ; educatie sanitara , 

supravegherea bolnavilor cronici , monitorizarea TA si AV. 

Tipul sau sectorul de activitate  Sanatate 

 

 

 

 

08.05.2015 – Prezent 

 

 

 

 

 
Asistent Medical Generalist 

 

Clinica Puls Medica 

 

 Efectuarea recoltari de probe biologice conform procedurilor interne. 

 Utilizez sistemele de recoltare modern. 

 Realizez pregatirea psihologica a pacientului in vederea recoltarii. 

 Ofer informatii corecte pacientilor despre modalitatea de recoltare, 

eliberarea rezultatului, pregatirea necesara in vederea efectuarii diferitelor 

investigatii; 

 Acord prim ajutor in cazuri de urgenta medicala; 

 Pastrez caracterul confidential al operatiunilor de serviciu in conformitate 

cu politica companiei; 

 

Tipul sau sectorul de activitate  Sanatate 

  

 

EDUCAŢIE ŞI 

FORMARE  

  

2008 – 2011 

 

 

 

 

 

2009 - 2012 

Finante Si Banci  

Universitatea Spiru Haret 

Licenta 

 

 

Asistemt Medical Generalist 

Scoala Postliceala Sanitara “ Fundeni “ 

 

 

2015 – 2016 

 

 

 

Competente in tehnica electroencefalografica  

Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din 

Romania 

 



 

 

 

 

  

 

COMPETENΤE  

PERSONALE  
Limba maternă romana 

  

Alte limbi străine cunoscute 

Engleza 

ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

Specificaţi limba străină 
Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

Utilizator 

independent 

 

 

 

Alte competenţe ▪ adaptabilitate, seriozitate, perseverenţă, spirit de echipă 

▪ spirit organizatoric, creativitate,  spirit analitic, tenacitate 

▪ bune competenţe de comunicare 

▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

 

Permis de conducere ▪ categoria  B  

  

 


