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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stogrea Adrian-Constantin 

Adresă(e) Str. Pacurari 143 

Telefon(oane) 0728109112   

E-mail(uri) adrian.stogrea@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01.07.1976 
  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

  Psihoterapeut  de Familie si Cuplu 
  Trainer 
  

  

  

Experienţa profesională                                                                                                                                                    
 

Perioada   iulie 2012 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Manager clinica oftalmologica 

Activităţi şi responsabilităţi principale  organizarea si supervizarea lucrarilor de proiectare, construire si amenajare interioara 
 achizitionarea echipamentelor de specialitate si a dotarilor de specialitate 
 recrutarea si formarea profesioanala a angajatilor  
 activitati de marketing 
 supervizarea operatiunilor financiare 

Numele şi adresa angajatorului   GIA LENS CLINIC, Braila 

  

Perioada aprilie 2009 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consultant chirurgie refractiva                                     

Activităţi şi responsabilităţi principale Specialist operare lasere cu excimeri 
 informare, consiliere şi orientare a pacientilor 
 supervizarea functionarii in parametri a laserelor cu excimeri 
 crearea protocoalelor operatorii 

Numele şi adresa angajatorului Clinica OFTAPROF Iaşi 

  

Perioada ianuarie 2005 – iunie 2014  

Funcţia sau postul ocupat Strategic Account Manager Surgicals (zona de Est) 

Activităţi şi responsabilităţi principale    Specialist echipamente de inalata tehnologie pentru chirurgia oftalmologica 
 training in sala de operatie pentru chirurgi si personal mediu 
 promovarea echipamente chirurgicale si dispozitive medicale 
 creare proiecte dezvoltare noi centre de microchirurgie 
 analiza pe piaţa chirurgiei oftalmologice 
 coordonarea cu echipa de vanzari zonala 
 activitati de team building si PR 

Numele şi adresa angajatorului    SC ALCON ROMANIA SRL 

  

 
Perioada 

 
mai 2003  – decembrie 2004 

Funcţia sau postul ocupat Glaucoma Specialist (Moldova) 

mailto:adrian.stogrea@yahoo.com
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       Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
 
 

 promovarea produselor oftalmologice 
 identificarea zone cu potential de creare noi centre 
 realizarea proiecte specifice pentru implementarea noilor produse 
 prezentari, mese rotunde 
 participare la congrese si cursuri de specialitate 

 

                Numele şi adresa angajatorului SC ALCON ROMANIA SRL 

  

  

Perioada    ianuarie 2001 – aprilie 2003  

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant Medical 

Activităţi şi responsabilităţi principale  promovare produse multidisciplinare 
 asigurarea disponibilitatii produselor in zona de promovare 

Numele şi adresa angajatorului Beaufour Ipsen International 

  

  

Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic Stagiar Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola 

Activităţi şi responsabilităţi principale Stagiatura Medicina 

Numele şi adresa angajatorului SPITALUL DE PSIHIATRIE SOCOLA,  IASI 

  

  

  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada mai 2011 – mai 2014 

Calificarea / diploma obţinută Formare  în psihoterapie  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Psihoterapie sistemică de cuplu si familie 
Psihoterapeut în supervizare  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

SSF Iaşi 
Formatori Adina Karner-Huțuleac, Diana Ciubotariu 

  

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută    Master 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Managementul marketingului 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea Tehnica  "Ghe. Asachi" Iaşi 

  

Perioada 2001 - 2002 

Calificarea / diploma obţinută    Stagiatura 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Medic Spitalul de Psihiatrie Iasi 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Spitalul de Psihiatrie Socola 

  



3 
CV Stogrea Adrian-Constantin 

Perioada 1994 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Studii universitare, UMF Iasi 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina Generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicina, UMF „Gr.T.Popa”, Iasi 

 Cursuri şi formări în 
Psihoterapie, Consiliere şi 

Evaluare psihologică  

  

 

 Curs introductiv Terapia de Cuplu Centrata pe Emotii (aprilie 2014) 
 Workshop de cuplu EFT, „Hold me tight” (sept 2013) 
 Cursuri de psihologie transpersonala (2011-2013) 
 Constelații familiale (septembrie 2012) 
 Workshop terapie cuplu, „Crearea realtiei constiente” (feb 2012) 
 Psihologie medicala (2000) 
 Curs de sexologie (1999-2000) 

Cursuri şi formări în Terapii 
complementare 

 Terapeut Bowen (Curs absolvit iulie 2014) 
 Retreat tehnici meditatie si terapie corporala (Amritapuri, India, dec 2013) 
 Noua Medicina Germanica (iunie-dec 2014) 
 Tehnici terapeutice samanice (2012-2014) 
 Curs Astrologie natala, relationala, previzionala (2012-2014) 
 City retreat Rune Heivang 
 Cursuri şi workshop-uri de Tai Chi  si Yoga  

 Reiki Usui, gr III 

 

Cursuri  de specialitate 

 

 Glaucoma Specialist Traning,  Atena 2004 
 Ophthalmic Surgical Training,  Istanbul 2006  
 Surgical Specialist Course, Malta 2007 
 Market Surveillance Course, Berlin 2008 
 Galucoma Surgery TtT, Ancona 2010 
 Cataract Specialist Course, Newcastle 2011 

 

       Publicaţii, redactare de 
articole şi proiecte  

 

 
 „Managementul pacientului cu astigmatism miopic”, in colaborare cu Prof.dr. D.Chiselita si 

Dr.Alina Cantemir, ESCRS Barcelona 2010 

 
Limba maternă 

 
Limba română 

Limbi străine cunoscute   

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   Avansat  Avansat  Mediu  Mediu  Mediu 

Limba franceză   Începător  Mediu  Începător  Începător  Începător 

  

Competenţe şi abilităţi sociale    Sociabilitate, răbdare în lucrul cu oamenii, empatie, comunicare interpersonală, spirit de echipă 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   Capacitate de organizare, gandire analitica, perseverenţă, atenție la detalii, seriozitate     

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Internet 
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