
  

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cavache Alina 
Adresă(e) Bd. Basarabia nr. 21 sector 2 Bucuresti 

Telefon(oane) +40 21-3232230   
E-mail(uri) alina.cavache@spitalgomoiu.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

  
  

 

 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

medicina umana 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada martie 2012-prezent 
Funcţia sau postul ocupat medic specialist pediatru 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" 
Perioada februarie 2012-prezent 

Funcţia sau postul ocupat medic specialist pediatru 
Numele şi adresa angajatorului Medicover Bucuresti 

Perioada ianuarie-noiembrie 2011 
Funcţia sau postul ocupat medic pediatru 

Numele şi adresa angajatorului "Family Clinic" Pipera, Ilfov 
Perioada 2007-2011 

Funcţia sau postul ocupat medic rezident pediatrie 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bucuresti 

Perioada septembrie - decembrie 2006 
Funcţia sau postul ocupat medic scolar 

Numele şi adresa angajatorului Dispensarul scolar nr. 7 Constanta 
Perioada mai - august 2006 

Funcţia sau postul ocupat medic scolar 
Numele şi adresa angajatorului Dispensarul scolar nr.2, Medgidia 

Perioada ianuarie - decembrie 2005 
Funcţia sau postul ocupat medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenta Constanta 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
                      Educaţie şi formare 

 Perioada                                        
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare  
 
 
 

medicină umană 
 
 
 
 
  2016 
  Atestat de studii complementare in Cardiologie pediatrica,  
  Cardiologie pediatrica 
 
  Ministerul Sanatatii 
 
 
 
 



                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
 
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
                                                   Perioada   
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                               
                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
                Disciplinele principale studiate / 
          competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /      
                              furnizorului de formare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  aprilie - noiembrie 2015 
  program de formare profesionala, proiect POSDRU, ID 151188 
  cardiologie pediatrica 
  Competitivitate pentru inima copiilor: cardiologie si chirurgie cardiovasculara si conexe 
  Universitatea de Medicina si Farmacie Tirgu Mures si Colegiul Judetean al Medicilor Mures 
 
 
  
  2015 
   Competenta ecocardiografie generala, MS  
   ecocardiografie 
 
   Institutul de Boli Cardio-Vasculare "C.C.Iliescu", Bucuresti 

 
 

2013- prezent 
doctorand 
medicină umană "Modificările cardiace n Distrofia Musculară Duchenne" 
 
Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" Bucuresti 
 
 
2013-2015 
Curs in vederea obtinerii atestatului in cardiologie pediatrica 
Cardiologie pediatrica 
 
Institutul de Boli Cardio-Vasculare si Transplant, Targu Mures 
 
 
2007-2011 
medic specialist, (sesiunea octombrie 2011) 
pediatrie  
 
Ministerul Satatatii 
 
 
2006-2007 
Master, 
gastroenterologie 
 
Universitatea "Ovidius" Constanta, Facultatea  de Medicina Generala 
  
 
1998-2004 
medic medicina generala, 
medicina generala 
 
Universitatea "Ovidius" Constanta, Facultatea de Medicina Generala 
 
1994-1998 
bacalaureat 
informatica 
atestat ajutor analist programator 
Colegiul National "Mircea cel Batran", Constanta 
 
 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba  maternă romana 
  

Limbi  străine  cunoscute  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat C1 experimentat 

Limba greaca  B2 independent B2 independent C1 experimentat B2 independent B2 independent 

Limba franceza  B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent B2 independent 
  
  

Informaţii suplimentare 
              Membru al asociatiil profesionale 
 

 
           Membru al Colegiului Medicilor din Romania 
           Membru al Societatii Romane de Pediatrie 
            

Cursuri 
 

2015 - Conferinta "Nutritia copilului sanatos si bolnav. Strategii actuale si de perspectiva", Bucuresti 
31.10; 14.11, 28.11.2015 
2015 - Certificat de absolvire curs "Ecocardiografie fetala", Tirgu Mures 17-18 aprilie 2015 
2014 - 9th European Echocardiography Course On Congenital Heart Disease, October 15th – 18th , 
2014, in Timișoara, Romania. 
2014 - Basic Course of Echocardiography, 27th – 29th March 2014 at the University Children's 
Hospital Zurich 
2013 - Curs in vederea obtinerii atestatului de cardiologie pediatrica Tg Mures  
2013 - Curs "Genetica in boli cardiovasculare", IBCV "C.C. Iliescu" 

 

2011 - Curs S.T.A.B.L.E. 
2007 - Curs PALS - Spitalul IOMC Bucuresti 
2006 - Curs Managementul durerii  
2005 - Curs aritmii cardiace 

  
Congrese participari la congrese si simpozioane de specialitate 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

   buna stapanire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel,  PowerPoint); Internet 
   (absolvent liceu -clasa de informatica cu atestat ajutor analist programator) 

  
Permis(e) de conducere Categoria B 

 


