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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Tatu Alin Laurenţiu 

Adresă(e) nr. 39, Strada Alexandru Ioan Cuza, 8000101, Galaţi, România  

Telefon(oane) +40-236-415705   Mobil: +40-728267435 

Fax(uri) +40-236-415705    

E-mail(uri) dralin_tatu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 29/11/1968 
  

Sex masculin 
  

Domeniul pentru care se solicită 
conducerea de doctorat 

Medicină 

  

Experienţa profesională  
 

  

Perioada 2003-2017 

Funcţia sau postul ocupat Şef de Lucrări  Universitatea Dunărea de Jos Galaţi- Facultatea de Medicină si 
Farmacie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

▪ Curs şi Lucrări Practice de dermato-venerologie la Universitatea “Dunărea de Jos”, 
Facultatea de Medicină si Farmacie ;  

▪ Curs şi Lucrări Practice de dermato-venerologie la Universitatea “Dunărea de Jos”, din 
Galaţi, Colegiul Universitar medical Galaţi si Facultatile/Specializarile de Asistenţă 
Medicală, Medicină Dentară. Farmacie,Moase,Medicina Generala 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Dunărea de Jos, Facultatea de Medicină şi Farmacie Galaţi  
(http://www.fmfgl.ro/) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Invăţământ superior medical 

  

Perioada 2000-2017 

Funcţia sau postul ocupat Medic Titular Primar Dermato-Venerolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

▪ Consultaţii şi tratamente Dermato-Venerologice (80000 pacienţi) 

Numele şi adresa angajatorului C.M.I. Dermato-Venerologic Dr. Tatu Alin ( http://dermatologie-dr-tatu.ro ) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină; Dermatologie-Venerologie 
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Perioada 2009-2017 

Funcţia sau postul ocupat Membru în Comisia Judeţeană   de Jurisdicţie Profesională şi Deontologie Medicală a 
Colegiului Medicilor Galaţi  
 
Membru în Comisia Judeţeană   Profesional Stiintifica  a Colegiului Medicilor Galaţi  

Membru în Comisia Judeţeană   de strategii si studii de dezvoltare a Colegiului 
Medicilor Galaţi 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

▪ Analiza şi dezbaterea argumentată a reclamaţiilor depuse de pacienţi la adresa 
medicilor din judeţul Galaţi; propunerea de sancţionare sau nu a medicilor în cauză. 

Numele şi adresa angajatorului Poziţie onorifică neremunerată la nivelul Colegiului Judeţean al Medicilor Galaţi 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină; Jurisdicţie şi Deontologie Medicală 

  

Perioada 2008-2017 

Funcţia sau postul ocupat Medic în echipa de cercetare clinică a medicamentelor dermatologice 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cercetare clinică 

Numele şi adresa angajatorului C.M.I. Dermato-Venerologic Dr. Tatu Alin ( http://dermatologie-dr-tatu.ro ) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină; Cercetare clinică 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2005-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor în Ştiinţe Medicale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

▪ Dermatologie şi Dermoscopie; Titlul Lucrării de Doctorat: “Manifestări cutanate 
pigmentare în legătura cu sarcina”. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti - România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Doctorat 

  

Perioada 2005 

Calificarea / diploma obţinută Medic Primar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

▪ Dermatologie-Venerologie. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara  - România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Locul 1 la nivel national la Examenul de Medic Primar Dermato-Venerolog 
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Perioada 1999 

Calificarea / diploma obţinută Medic Specialist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

▪ Dermatologie-Venerologie. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  Carol Davila Bucureşti  - România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Locul 1 la examenul de confirmare ca Medic Specialist Dermato-Venerolog 

  

Perioada 1994 

Calificarea / diploma obţinută Medic rezident 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

▪ Dermatologie-Venerologie. 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  Carol Davila Bucureşti  - România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Examen national de intrare in Rezidentiat 

  

Perioada 1988-1994 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de doctor-medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

▪ Medicină generală. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie  Carol Davila Bucureşti  - Facultatea de 
Medicină Generală  - România 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Diploma de Licenta in Medicina si media generala 9,84 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale  

  

Limba maternă Română 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba engleză  C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceză  
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale O foarte bună capacitate de comunicare şi capacitate de adaptare la medii 
multiculturale obţinută prin activitatea didactică şi participarea activă cu lucrări 
ştiinţifice (vezi Anexa 1) şi ca speaker la congrese, simpozioane, workshop-uri 
interne şi internaţionale (vezi Anexa 2) precum şi prin participarea activă în cadrul 
Clubului Rotary International. si ca Board Director al Societatii Internationale de 
Dermatologie 

 
 

 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Elemente relevante pentru capacitatea manageriala:  
- Eficienta in coordonarea activitatilor de cercetare si administrative.  
- Selectia corecta a membrilor echipei in acord cu competentele impuse de 
obiectivele si activitatile de cercetare si administrative.  
- Antrenarea studentilor in activitatea de cercetare.  
- Apreciere corecta a bugetului si utilizarea eficienta a fondurilor. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel) 

 
 
 

 

Competenţe şi aptitudini artistice  

 
 
 

 

Alte competenţe şi aptitudini  

 
 
 
 

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
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Informaţii suplimentare 

 

 

a)informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus în calitate 
de director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte 
sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare şi volumul finanţării; 

 
Proiect de cercetare stiintifica cu terti  Universitatea Dunarea de Jos Galati: 
 
1.Director de proiect -Proiect nr 689 din 26.09.2016- Studiu privind identificarea 
elementelor clinice,imagistice,dermatoscopice si a microbiomului cutanat in 
Rozacee(5000 RON) 

 
2. Director de proiect -Proiect nr 690 din 28.09.2016- Dermatita faciala indusa de 
utilizarea indelungata a steroizilor topici-aspecte clinice,dermatoscopice si 
parazitologice;surse de initiere,motive de utilizare,metode de tratament si stopare a 
corticodependentei(5000RON) 
 
3.Grant castigat prin competitie nationala de cercetare stiintifica UMF Carol Davila 
Bucuresti 
Obtinerea de grant pentru studii postdoctorale prin competitie nationala in cadrul  
Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), 
finanţat din Fondul Social European şi Guvernul României prin contractul nr. 
POSDRU/159/1.5/S/137390;Titlul proiectului- Cercetarea doctorală şi postdoctorală 
prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc) Axa Prioritară 1 „Educaţia 
şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe 
cunoaştere”, Domeniul Major de Intervenție 1.5 – “Programe doctorale şi post-doctorale 
în sprijinul cercetării”Numărul de identificare al contractului: 
POSDRU/159/1.5/S/137390:iunie 2014-decembrie 2015; Beneficiari:Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti in colaborare cu Universitatea 
Politehnica Bucuresti si Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu-Mureș-
membru al grupului tinta 
 Proiectul: Studiul corelatiilor clinice,dermoscopice,paraclinice si histopatologice privind 
rolul Demodex Folicullorum,al Bacilus Oleronius si nivelului seric al Riboflavin fosfatului 
in etiopatogenia Rozaceei si a dermitei faciale poststeroidiene,a castigat prin competitie 
nationala grantul constand in obtinerea unei burse postdoctorale in perioada iunie2014-
decembrie2015 in total in valoare de74000ron. 
 
 4.Director de Proiect-Contract de finantare ,,Programul operational de competitivitate” 

NR.150/07.11.2016-P_34_499 cu titlul ,,Infiintarea unui centru de cercetare pentru 
materiale avansate si membrane polimerice nanostructurate”.Durata contractului-
15.01.2017-30.11.2019.Finantator SC Grupul de  Masuratori  si Diagnoza 
SRL.Valoare contractuala conform CIM nr 1/2017-30 ron/ora./maxinm 8 ore /zi 
maxim 10 zile/luna 

 

5.Membru Proiect 700.31.03.2017 castigat prin competitie,Studiu asupra beneficiului 
sau riscului administrarii suplimentelor alimentare de multivitamine si minerale.(3000 
Ron,Finantator S.C Myosotis S.R.L ) cu Universitatea Dunarea de Jos Galati;31-
.03.2017-01.04.2018) 
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  b) Patru premii : 
1Steroid Induced Facial Dermatitis - A dermoscopic point of view” prezentare orală. A 
fost prezentată si premiata în cadrul celui de al 23-lea Congres Mondial de 
Dermatologie, 8-13 iunie 2015, Vancouver, Canada în cadrul sesiunii FC03 - 
Dermoscopy and Skin Imaging, Vancouver Convention Center East, 8&15, ora 
8.15.Premiu din partea organizatorilor 
2.Steroid Induced Facial Dermatitis - A dermoscopic point of view” prezentare orală. A 
fost prezentată si premiata în cadrul celui de al 23-lea Congres Mondial de 
Dermatologie, 8-13 iunie 2015, Vancouver, Canada în cadrul sesiunii FC03 - 
Dermoscopy and Skin Imaging, Vancouver Convention Center East, 8&15, ora 
8.15.Premiu din partea International Leagues of Dermatology Societies ILDS 
 
3)premiul pentru depasirea indicatorului prezentari stiintifice obtinute, 
 
4)premiul de excelenta  
pentru lucrari stiintifice (articole, prezentari, postere) care au obtinut distinctii/premii in 
cadrul  Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
(POSDRU), finanţat din Fondul Social European şi Guvernul României prin contractul 
nr. POSDRU/159/1.5/S/137390;Titlul proiectului- Cercetarea doctorală şi postdoctorală 
prioritate a învăţământului superior românesc (Doc-Postdoc)Numărul de identificare al 
contractului: POSDRU/159/1.5/S/137390.Noiembrie –decembrie 2015 
5) Diploma de excelenta pentru participarea activa la simpozionul Principii de baza si 
avansate in dermatoscopie coordonat de Dr Aimilios Lallas,Universitatea 
Aristotel,Salonic,Grecia 2016. 
 
 

 

    c) o sinteză a principalelor realizări:  

teza (Manifestari cutanate pigmentare in legatura cu sarcina );  

nr cărţi publicate în edituri naționale : 

4 cărţi publicate în edituri naționale 

nr capitole de cărți publicate în edituri internaționale: 

1 capitol de cărte publicat în edituri internaționale 

14 lucrări indexate ISI 

25 lucrări indexate BDI 

26 lucrări în volumele conferințelor  
98 de participari efective  la manifestari stiintifice cu lucrari(poster,oral,speaker) 

nr brevete 

 


