CURRICULUM VITAE
Informaţii personale
Nume, Prenume
E-mail
Naţionalitate
Data şi locul naşterii
Starea civilă
Experienţă
profesională

OCTAVIAN GRAMA
grama.octavian@gmail.com
Republica Moldova
15 decembrie 1971, or. Soroca, R.Moldova
căsătorit
• 2015 septembrie – prezent: Deputat in Parlamentul RM,
vicepreședinte Comisia protecție socială, sănătate și familie
• 2012 aprilie – 2015 august: Viceministru Sănătăţii
• 2013 martie – 2015 octombrie: cercetător științific, Centrul
Național de Sănătate Publică
• 2012 august – 2013 iulie: Viceministru, Medic-şef sanitar de
Stat
• 2009 noiembrie – 2011 februarie: Viceministru Sănătăţii
• 2004 octombrie - 2009 noiembrie: Compania germană „Woerwag
Pharma”, director
• 2001 septembrie – 2004 aprilie: Compania „KRKA” (Slovenia),
Team manager (lider de echipă), medic consultant
• 1999 – 2001: Ministerul Securității Naționale, Direcţia medicomilitară a Trupelor de Grăniceri, ofițer-medic
• 1996 – 1999: Substaţia de Asistenţă Medicală de Urgenţă, sect.
Botanica, Chişinău, felcer
• 1995 – 1996: Spitalul Clinic Republican, secţia alergologie,
asistent medical
• 1991 – 1992: Staţia de Asistenţă Medicală de Urgenţă, or.
Tighina, asistent medical. Participant la acțiunile de luptă
pentru apărarea integrității și independenței Republicii
Moldova (1991-1992)
• 1989 – 1990: Spitalul raional Soroca, Staţia de Asistenţă
Medicală de Urgență, infirmier

Educaţie şi formare

• 2013 – prezent: doctorand, USMF „Nicolae Testemiţanu”,
catedra economie, management și psihopedagogie în medicină
• 2010 - 2013 februarie: Academia de Administrare Publică,
Master în ştiinţe politice, specializarea Administrare publică
• 1997 – 1998: internatura, AMT „Centru”, mun. Chișinău,
specialitatea medic de profil general (Medical Doctor)
• 1990 – 1997: USMF „Nicolae Testemiţanu”, facultatea
Medicină generală
• 1979 – 1989: Şcoala medie Nr.1, or. Soroca

Studii şi instruiri

• 2015 martie, Cursul de instruire, „Auditul Clinic”, iniţiativa
comună UE/OMS, Chişinău
• 2014 ianuarie, Atelier de lucru în parteneriat cu OMS şi UE
„Factorii care contribuie la plaţile directe şi informale din
buzunar în sectorul ocrotirii sănătăţii, şi cauzele ineficienţei în
Republica Moldova”
• 2013 17-19 decembrie, „High-Level Seminar on Global Health

•

•

•
•
•
•
•

Categoria de calificare

Mandate deţinute în
cadrul structurilor
internaţionale
Experienţă în organele
elective

Menţiuni

Diplomacy”, curs elaborat de The Graduate Institute, Geneva,
Elveția
2012 noiembrie, Studii „Rolul şi funcţiile principale ale
serviciilor de sănătate publica şi a instituţiilor publice în
prevenirea şi controlul problemelor de sănătate publică”,
Helsinki şi Karelia de Nord, Finlanda; Tallinn, Estonia
2012 septembrie, Studii „Fortificarea sistemelor de sănătate cu
accent pe controlul maladiilor netransmisibile” („9th Flagship
Course on Health Systems Strengthening Focus on NonComunicable Diseases”), World Bank Institute, Barcelona,
Regatul Spaniei
2012 iulie, Studii „Politici si Strategii în asistenţa medicala
primară”, Copenhaga, Danemarca
2010 august, Studii „E-Guvernare - reforma Administraţiei
Publice Centrale”, Singapore
2006 Training „Leadership Management”, Kiev, Ucraina;
2005 iunie, Training „Tehnici de prezentare”, Cluj-Napoca,
România
2002 ianuarie - februarie, „Curs introductiv de management şi
marketing în businessul farmaceutic”, or. Novo Mesto, Slovenia

• 2014 aprilie – 2019 aprilie: Medic specialist în management
sanitar, categoria superioară
• 2009 noiembrie - 2011 februarie, 2012 aprilie - 2015 august:
Coordonator Naţional din partea Republicii Moldova în cadrul
reţelei de sănătate din Europa de Sud-Est
• 2011 iunie – 2013 ianuarie: consilier raional, r-n Donduşeni,
Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
• 2007 iunie – 2011 iunie: consilier orăşenesc, or. Codru,
Chişinău, Comisia protecţie socială, sănătate şi familie
• Medalia „Crucea comemorativă. Participant la acţiunile de luptă
pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova
(1991-1992)”

Competenţe personale
Limba maternă

• Româna

Limbi străine cunoscute

• Rusa - fluent
• Engleza – intermediar

Competenţe informatice

• Toate aplicaţiile curente MS Office,
software/programe de statistică, Internet
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