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INFORMAŢII 
PERSONALE                FLORIAN BODOG  

 

  Calea Aradului 29, Bl. P60, ap. 37, Oradea 

  0744831234 

fbodog@gmail.com 

www.florianbodog.ro 

Sexul Masculin | Data naşterii 06/09/1971 | Naţionalitatea Română 
 
 

EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ 

 

Mai 2012 – 23 Mai 2012   Director   
Ministerul Sănătăţii - Direcţia Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică 
Str. Cristian Popişteanu1-3, sector 1, Bucureşti, România 
▪  Coordonarea departamentelor de sănătate publică şi control în sănătate publica din 

Direcţia de specialitate a Ministerului Sănătăţii  

Management  
 

2011 – Mai 2012  Director de cabinet   
Ministerul Sănătăţii - Cabinetul ministrului 
Str. Cristian Popişteanu1-3, sector 1, Bucureşti, România  

▪ Respectarea şi îndeplinirea întocmai a prevederilor legilor şi instrucţiunilor in vigoare, 
precum şi a dispoziţiilor ministrului sănătăţii; 
▪ Păstrarea confidenţialităţii in ceea ce priveşte activitatea desfaşurata de ministru; 
▪ Primirea, înregistrarea şi prezentarea spre analiză a documentelor adresate ministrului; 
▪ Repartizarea cu operativitate, structurilor subordonate, a documnetelor avizate/ aprobate 

de ministrul sănătăţii; 
▪ Primirea, înregistrarea dacă este cazul si prezentarea spre aprobare/ avizare a 

documentelor emise de departamentele si directiile din structura Ministerului Sanatatii; 
▪ Tinerea evidentei documentelor si urmarirea respectarii termenilor de solutionare a 

diverselor probleme; 
▪ Intocmirea si actualizarea agendei de lucru a ministrului; 
▪ Planificarea si organizarea activitatilor de primire/ audienta la ministrul sanatatii; 
▪ Redactarea unor lucrari in conformitate cu dispozitiile ministrului; 
▪ Colaborarea in cele mai bune conditii cu toate departamentele, directiile si 

compartimentele din structura ministerului precum si relationarea eficienta cu alte 
ministere, autoritati si regii nationale, etc. 
▪ Indeplinirea altor sarcini trasate de catre ministrul sanatatii.  

Management  
 

2010-2011   

23 Mai 2012 - 19 Decembrie 
2012  

Secretar de Stat   
Ministerul Sănătăţii - Cabinet Secretar de Stat 

Str. Cristian Popişteanu1-3, sector 1, Bucureşti, România  

▪ Coordonarea activităţii de relaţii internaţionale şi a unităţilor subordonate ale Ministerului 
Sănătăţii 
▪ Coordonarea departamentelor de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică 

Management - demnitar 
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Director   

Ministerul Sănătăţii - Direcţia Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică 

Str. Cristian Popişteanu 1-3, sector 1, Bucureşti, România  

▪ Coordonarea departamentelor de Sănătate Publică şi Control în Sănătate Publică din  
direcția de specialitate a Ministerului  

Management  
 

2009-2010  Manager   
Spitalul Clinic Judeţean Oradea 

str. Republicii nr.37, Oradea  

▪ elaborarea, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populaţiei din zona arondată, a 
planului de dezvoltare al spitalului 
▪ aprobarea formării şi utilizării fondului de dezvoltare al spitalului 
▪ reprezintă spitalul în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice 
▪ propunerea structurii organizatorice 
▪ aplicarea strategiilor şi politicii de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii, 

adecvate  la necesarul de servicii medicale pentru populaţia deservită 
▪ aprobarea şi urmărirea realizării planului anual de achiziţii publice, precum şi aprobarea 

listei investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capital 
▪ aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale spitalului public şi urmărirea execuţiei 

bugetului de venituri şi cheltuieli 
▪ ordonator secundar sau terţiar de credite, după caz, conform legii 
▪ negocierea şi încheierea în numele spitalului a  contractelor de furnizare de servicii 

medicale şi a protocoalelor de colaborare 
▪ organizarea şi desfaşurarea activităţii de audit public intern 
▪ realizarea indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului public 
▪ crearea condiţiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul 

medico-sanitar din spital 
▪ urmărirea implementării protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza 

recomandărilor consiliului medical 
▪ asigurarea împreună cu consiliul medical a condiţiilor adecvate de cazare , igienă, 

alimentaţie şi prevenirea infecţiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de 
Ministerul Sănătăţii 
▪ urmărirea modului de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea 

deptului pacientului şi dispunerea de măsuri atunci când se constată încălcarea acestora  

Management  
 

2012 - prezent   Decan  
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie 

 

05.05.2008 - 10.02.2012  Prodecan  

Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie  
 

2008 – prezent   Conferen ţiar universitar doctor   
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie  
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▪ Coordonarea procesului de învățământ 
▪ elaborarea planului de învăţământ 
▪ cursuri pentru forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată, studii academice 

postuniversitare pentru medicii stagiari sau rezidenţi 
▪ lucrări practice şi de  laborator complementare sau nu cursurilor 
▪ îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a lucrărilor de licenţă şi de absolvire, de 

lucrări de disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară, 
prevăzute în planul de învăţământ 
▪ evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe a tuturor formelor de învăţământ (curs, 

seminar,proiecte de an, proiecte/ lucrări de finalizare a studiilor, lucrări de  laborator) 
▪ participare ca membru în comisii de supraveghere şi contestaţie pentru evaluare şi 

activităţi complementare pentru obţinerea diplomei de medic specialist, stomatolog 
specialist şi farmacist specialist prin examinarea  probelor teoretice şi a celor practice 
▪ perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice  
▪ elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi teste şi a altor materiale  
▪ participare la conferinţe, simpozioane, congrese s.a. organizate în domeniul de activitate 

principal sau în domenii interdisciplinare 
▪ organizarea de congrese s.a. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale  

Medicină/ chirurgie, chirurgie plastică  
 

01.01.2005-01.03.2008  Secretar ştiin ţific   
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie   
 

2002-2008  Şef lucr ări   
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie   

▪ cursuri pentru forma de învăţământ de lungă sau scurtă durată, studii academice 
postuniversitare pentru medicii stagiari sau rezidenţi 
▪ lucrări practice şi de  laborator complementare sau nu cursurilor 
▪ îndrumarea (conducerea) proiectelor de finalizare a lucrărilor de licenţă şi de absolvire, de 

lucrări de disertaţie sau de absolvire pentru toate formele de pregătire postuniversitară, 
prevăzute în planul de învăţământ 
▪ evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe a tuturor  formelor de învăţământ (curs, 

seminar,proiecte de an, proiecte /lucrări de finalizare a studiilor, lucrări de  laborator) 
▪ participare ca membru în comisii de supraveghere şi contestaţie pentru evaluare şi 

activităţi complementare pentru obţinerea diplomei de medic specialist, stomatolog 
specialist şi farmacist specialist prin examinarea  probelor teoretice şi a celor practice 
▪ perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice  
▪ elaborarea de manuale, îndrumare, culegeri de probleme şi  teste şi a altor materiale  
▪ participare la conferinţe, simpozioane, congrese s.a. organizate în domeniul de activitate 

principal sau în domenii interdisciplinare  
▪ organizarea de congrese s.a. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale  

Medicină/ chirurgie, chirurgie plastică  
 

1999-2002  Asistent univers itar   
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie    
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▪ lucrări practice şi de  laborator complementare sau nu cursurilor 
▪ evaluarea în cadrul activităţilor didactice directe a tuturor  formelor de învăţământ (lucrări 

practice) 
▪ participare în comisii de supraveghere admitere 
▪ perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice  
▪ colaborarea pentru elaborarea manualelor, îndrumarelor, culegerilor de probleme şi teste 
şi a altor materiale  
▪ participare la conferinţe, simpozioane, congrese s.a. organizate în domeniul de activitate 

principal sau în domenii interdisciplinare 
▪ organizarea de congrese s.a. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale  

Medicină/ chirurgie, chirurgie plastică  
 

1998-1999  Preparator universitar   
Universitatea din Oradea 

Facultatea de Medicină si Farmacie   

▪ lucrări practice şi de  laborator complementare sau nu cursurilor  
▪ perfecţionarea propriei pregătiri pedagogice  
▪ colaborarea pentru elaborarea manualelor, îndrumarelor, culegerilor de probleme şi  teste 
şi a altor materiale 
▪  participare la conferinţe, simpozioane, congrese s.a. organizate în domeniul de activitate 

principal sau în domenii interdisciplinare 
▪  organizarea de congrese s.a. în domeniul de activitate sau în domenii colaterale  

Medicină/chirurgie  
 

EDUCAŢIE ŞI 
FORMARE 

1999 - 2008   Doctor  

Universitatea de Vest Timişoara  
▪ Management  

 

1997 - 2001   Doctor  

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie  
▪ Sănătate- Medicină  

 

  1997 - 2002  Diplom ă de medic specialist în chirur gie plastic ă 

 Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes”, Timisoara 

▪ Sănătate - Medicină  
 

1991 - 1997  Diplom ă de licen ţă  
Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie  
▪ Sănătate - Medicină  

 
                        1985 - 1989    Diplom ă de bacalaureat  

Liceul Sanitar, Oradea  
▪ Asistenţă medicală  

 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENTE 
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PERSONALE  
 

 
 

 

 

 

INFORMATII 
SUPLIMENTARE  

Limba  matern ă Română  
  

Alte limbi str ăine cunoscute  ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Engleză C2: Utilizator 
experimentat   

C2: Utilizator 
experimentat   

C2: Utilizator 
experimentat   

C2: Utilizator 
experimentat   

C2: Utilizator 
experimentat    

  

Franceză B 2: Utilizator 
independent  

B 2: Utilizator 
independent  

B 2: Utilizator 
independent  

B 2: Utilizator 
independent  

B 2: Utilizator 
independent  

  

 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Aptitudini si competen ţe 
organizatorice  

- capacitate de analiză şi sinteză, coordonare, organizare şi planificare 

- abilităţi de negociere 

- capacitate decizională, abilităţi de leadership 

- capacitate de perfecţionare şi optimizare a activităţilor 

- atitudine proactiva 

- experienţa profesională în domeniul administraţiei publice şi în învăţământ 

- experienţa în colaborarea cu organizaţii internaţionale 

 Aptitudini şi competen ţe 
tehnice  

▪ Operare PC si o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office 

Permis de conducere   ▪ Categoria B 
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Teze doctorat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Implicaţii anatomo-clinice şi paraclinice în pancreatita acută - Universitatea Oradea -
îndrumători: prof.univ.dr. George Ionescu, prof.univ.dr. Mirecea Ifrim 

2. Managementul şi marketingul unităţilor sanitare - Universitatea de Vest Timişoara, 2008 -
conducători ştiinţifici: M.C.Demetrescu, G. Ionescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  „De Pasti, iepurasul ajuta copiii sa aiba un zambet sanatos”, contract nr. 107/16.04.2013, 
proiect in colaborare cu Inspectoratul scolar judetean Maramures – manager de proiect  

2.  „De Pasti, iepurasul ajuta copiii sa aiba un zambet sanatos”, contract nr. 3735/08.04.2013, 
proiect in colaborare cu Inspectoratul scolar judetean Alba – manager de proiect  

3.  „Adiponectinaca martor surogat al determinarii predictibilitatii pozitivea lipoabsorbtiei la 
pacienti HIV + cu lipodistrofie”, proiect finantat in cadrul Academiei Europene HIV/SIDA si de 
boli infectioase – director de grant 

4. Proiect: PN-II-PT-PCCA-2011–3.2–1536 - Akute leukemias: Translating molecular genetic 
and epigenetic diagnosis into a clinical reality, proiect eligibil conform 
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PARTENERIATE/Competite_2011/PCCA%202%20-
%20Eligibilitate%203.pdf, institutia solicitanta: Universitatea Bucuresti. Director de proiect
partener 2 - Universitatea din Oradea 

5. Contract nr.394/02.10.2007 CNCSIS, cod ID1186-Studiul pieţei asigurărilor private de 
sănătate din România- director de program - Armean Petru, - Membru în echipa de cercetare, 
2007-2010 

6. Contract nr.41058/2007 MEC, Centrul naţional de Management Programe PNCDI2- Proiect 
Chirurgia oncoplastică- Atitudine chirurgicală modernă în tratamentul complex al cancerului 
de sân- director de program- Grujic Daciana, - Membru în echipa de cercetare, 2007-2009 

7. Contract nr.41028/18.09.2007 MEC, Centrul naţional de Management Programe-Programe 
Parteneriate in domenii prioritare- Proiect- Eficientizarea tratamentului recuperator prin 
elaborarea şi implementarea de protocoale de kinetoterapie SOP şi optimizarea strategiilor 
terapeutice în recuperare – director de program - Lucian Galosi, - Membru în echipa de  
execuţie şi cercetare, 2007-2009 

8. Contract nr.3178/21.10.2005 în cadrul programului CEEX Modulul II- Proiect de dezvoltare a 
resurselor umane pentru cercetare- Noi strategii tolerogenice bazate pe celulele dendritice 
pentru inducerea tolerantei imunologice în transplantul de organ - director de program –
Lucian P. Jiga, - Membru în echipa de  cercetare, 2005-2007 

9. Program Socrates Erasmus Acţiunea 2.2- Granturi de mobilitate a cadrelor didactice, Contract 
instituţional 44253- Grant de mobilitate, activităţi didactice, Belgia, Universitatea Liege, -
Beneficiar, 2006 

10. Program Leonardo da Vinci, subprogram LINKING UP Norvegian Center for international 
cooperation in higher education, - Coordonator euroregional Bihor-Hajdubihar, 2002 

11. Contract Viasan nr.144, cod UOI- analiza genetica moleculara a carcinomului renal şi de 
prostată folosind tehnici de PCR în abordarea cromozomului şi genei candidat (carcigen-
PCR) - director de progran - Teodor T. Maghiar, - Membru în colectivul de  cercetare, 
2001-2004 
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Membru al asocia ţiilor 
profesionale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oradea, 31.05.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Din 2004    Asociaţia chirugilor plastici din România - Membru fondator                   

Din 1999    Societatea Română de Chirurgie Plastică şi Estetică - Membru activ 

Din 1999    Societatea Română de Microchirugie Reconstructivă - Membru activ 

Din 1998    Societatea Română de Chirurgie Estetică - Membru in Consililul Naţional 

Din 1998    New York Academy of Science - Membru activ 

Din 1998    Societatea Maghiară de Chirurgie Plastică - Membru activ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


