
Curriculum vitae Gabriela Stoleriu 
 
✓ Conf. univ. Dr. Departamentul Clinic Medical, Facultatea de Medicină și Farmacie, 
Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați; cariera universitară de peste 23 ani. 
✓ Medic primar dermatovenerolog Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, 
Iași 
✓ Doctor în Medicină 
✓ Atestat: Competență în Dermato-Cosmetologie 
✓ Formator în dermato-cosmetologie 
 
Colaborări: 
✓ Derma Clinique, Iași 
✓ RORClinic, Galați 

Afiliere profesională: 
➢ Societatea Română de Dermatologie (SRD) 
➢ Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN) 
➢ Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM) 
➢ Societatea Româna de Dermato-Oncologie (SRDO) 
➢ European Academy of Dermato-Venerology (EADV) 
➢ International Dermoscopy Society (IDS) 
➢ World Academy of Medical Sciences (WAMS) 
➢ American Academy of Dermatology (AAD) 
➢ Membră a Comitetului Național al World Academy of Medical Sciences (WAMS) – 
Republica Moldova 
➢ Membră a WAMS General Council (The World Medical Sciences Council) 
 
✓ Autor și colaborator – numeroase articole şi volume de specialitate medicală: 

Dinamica interdisciplinarităţii în dermatologie în pandemia cu COVID-19, Lucrări 
practice pentru medicii rezidenţi, Dermatologia la interfața cu alte specialități. Echipe 
medicale multidisciplinare, Interdisciplinaritatea în dermatologie la superlativ, 
Provocări de diagnostic și tratament – Cazuri clinice, Patologia dermatologică la 
granița dintre specialități, Noi frontiere în dermatologie, Îngrijiri medicale calificate 
pentru asistenții medicali, Frontiere interdisciplinare în dermatologie, Dermatologia la 
interfața cu alte specialități, vol. I, Ghid pentru practica medicului de familie, vol. III, 
Medicina de familie – simptom, sindrom și boală, Ghid pentru practica medicului de 
familie, vol. II, Dermatology and sexually transmitted diseases, Factori de risc în 
bolile cronice și medicul de familie. 

✓ Organizator de proiecte educaționale și de formare medicală continuă şi membră a 
Comitetelor de organizare și științifice ale unor manifestări ştiintifice naţionale. 

✓ Recenzor pentru reviste ISI sau BDI din străinătate. 
✓ Participare efectivă la peste 240 manifestări științifice, naționale și internaționale 

(congrese, conferinţe cursuri): lector cu prezentări invitate, postere, participant. 


