
 

 

Conf. Univ. Dr. Camelia DIACONU 

 

Având o experiență practică în domeniul medical de peste 25 de ani, doamna 

Dr. Camelia Diaconu este conferențiar universitar în cadrul Universității de 

Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină și 

își desfășoară activitatea ca medic primar de medicină internă și cardiologie 

în cadrul Clinicii de Medicină Internă a Spitalului Clinic de Urgență 

București, spital recunoscut pentru complexitatea cazurilor tratate. Este 

conducător de doctorat în cadrul Universității de Medicină și Farmacie 

“Carol Davila” București din anul 2017, fiind tutore și mentor pentru 

numeroase generații de studenți la medicină, medici rezidenți și doctoranzi. Este medic specialist și 

primar de medicină de familie, medicină internă și face parte din comisiile de examen de mai mulți 

ani. 

 

Are o activitate profesională și științifică recunoscută la nivel internațional, fiind aleasă în anul 2016 

ca Președinte al Uniunii Medicale Balcanice, una dintre cele mai vechi organizații profesional-

științifice a medicilor din țările balcanice, înființată în 1932 la București și membru de onoare 

(Fellow) a celor mai importante societăți profesional-științifice internaționale: Societatea Europeană 

de Cardiologie, Societatea Americană de Cardiologie, Societatea Americană de Medicină Internă, 

Societatea Europeană de Medicină Internă. În anul 2019 a fost aleasă, prin votul unanim al membrilor 

Academiei Naționale de Medicină a Franței, membru corespondent al acestei prestigioase instituții 

academice, o importantă recunoaștere internațională a întregii sale activități profesionale. 

 

A publicat 16 cărți ca autor, 100 de capitole de cărți, 500 de articole în reviste științifice 

internaționale, este editor-șef la două reviste medicale internaționale și membru in board-ul editorial 

pentru 22 reviste științifice internaționale. Pe lângă activitatea publicistică, a organizat în calitate de 

președinte 4 congrese internaționale și a fost membru în comitetul științific/de organizare la 19 

congrese internaționale și 49 naționale. A susținut numeroase prezentări în plenul unor congrese 

internaționale si peste 270 de prezentări în cadrul unor congrese naționale. De asemenea, a fost 

distinsă cu 26 de premii internaționale și 56 de premii naționale. 

 

În ultimii ani, dna Conferențiar Universitar Dr. Camelia Diaconu a organizat și susținut în calitate de 

director de curs 81 de cursuri de perfecționare postuniversitară creditate EMC de către Colegiul 

Medicilor din România, cu o tematică variată, pentru medici din diverse specialități. La începutul 

anului 2020, a înființat platforma de e-learning a Uniunii Medicale Balcanice, www.umbalk.ro, care 

oferă medicilor din România acces gratuit la cursuri creditate EMC, cu teme diverse și de mare 

actualitate. 

 

http://www.umbalk.ro/

