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CURICULUM VITAE 

 
Nume şi prenume: SCARLAT MIHAI-ALIN 

 

Adresa: str. Ramurei nr. 2, Ploieşti, jud. Prahova, tel. 0244/591.300 

 

Stare civilă: căsătorit, doi copii 

 

Starea sănătăţii: foarte bună 

 

Date personale:  - naţionalitate şi cetăţenie română 

                           - Data naşterii : 4 Iunie 1956  

         - Locul naşterii : Bătrâni , Prahova 

         - Părinţii : Aurelian şi Aurelia 

 

Educaţie şi formare: 

 1976: absolvent al Liceului Teoretic „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, media de 

Bacalaureat 9,83 

 1981: studii şi cercetări asupra speciei Veronica officinalis L;  

 1982: publicarea lucrării de diplomă Medicamente cu acţiune antiulceroasă, 

conducător ştiinţific Şandor Vlaicu, IMF Cluj-Napoca 

 1982: absolvent al Facultăţii de Medicină Generală IMF Cluj-Napoca cu media la 

Examenul de Diplomă: 10 (zece) 

 1988: obţine brevetul de invenţie nr. 95622 pentru „Produs medicamentos destinat 

tratamentului ulcerului gastric” 

 1990-1994: cursuri de specializare în  

 medicină internă la Spitalul Universitar Bucureşti – Clinica III Medicală – sub 

îndrumarea prof. univ. dr. Leonida Gherasim – clinică specializată în probleme 

de cardiologie 

 ecografie generală 

 endoscopie digestivă 

 1994: curs gastroenterologie 

 1980-2007: peste 550 de articole publicate în ţară şi în străinătate(7) pe teme medicale 

în diverse editoriale şi reviste 

 1999: publică prima ediţie a cărţii „Ghid de terapie naturistă”, 405 pg. 

 2001: publică a doua ediţie a cărţii „Ghid de terapie naturistă”, 436 pg 

 2003: Autor al volumelor „Mic Tratat de Fitomedicină” (vol. I (922 pg) şi II (685 

pg), Editura NVA World Galaxy Trading – Ploieşti;  

 2003: doctorand: „Fitomedicina în afecţiunile cardio-vasculare”, UMF „Iuliu 

Haţieganu” Cluj-Napoca 

 2004: curs de perfecţionare post-universitară „Plante medicinale şi fitoterapie”, 45 ore, 

1.04 – 30.06.2004, Catedra de Botanică Farmaceutică, UMF Cluj-Napoca 
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 2005: curs de perfecţionare post-universitară „Uleiuri volatile medicinale”, 40 ore, 

1.02.2005 – 31.03.2005, Catedra Farmacognozie-Fitoterapie, UMF Cluj-Napoca 

 2005: Autor al volumului „Dicţionar medical” în cadrul „Dicţionarului Enciclopedic 

de Mediu”, Editura Monitorul Oficial, Bucureşti; coordonator ştiinţific prof. univ. dr. 

Constantin Pârvu; Premiul Academiei Oamenilor de Ştiinţă 

 octombrie 2004 – martie 2006: CURSURI DE MASTERAT în specializarea 

Management şi strategie pentru o administraţie europeană, Facultatea de Litere şi 

Ştiinţe, UPG Ploieşti 

 mai 2007: Obţine titlul de DOCTOR ÎN ŞTIINŢE MEDICALE cu distincţia Cum 

laudae - UMF Cluj-Napoca 

 2009: curs de perfecţionare „Business Presentations Program”, TMI, Bran, 15 mai 

 iunie 2009: Autor al volumului „Bazele Fitoterapiei”, 636 pg, Editura „World 

Galaxy” – Ploieşti 

 2010: curs de perfecţionare „Business Presentations Program”, TMI, Poiana Braşov, 

februarie 

 Noiembrie 2010 publica „Cheia Longevității”, 423 pg, editura Minerva, București, 

reeditata in 2012, editura Cuvantul Info, Ploiesti 

 Noiembrie 2011 publica „Factorii de risc in cancer”, 430 pg, editura Minerva, 

Bucuresti. 

 2012 Brevet de inventie „Produs medicamentos imunostimulator antitumoral”  

 2012 Brevet de inventie „Produs medicamentos antiviral hepatoprotector” 

 iunie 2013 publica volumul „Cum prevenim cancerul”, 289 pg,  Editura „Cuvantul 

Info”, Ploiesti 

 

 

Experienţă profesională:   

 1994-1996: medic şef secţie exterioară , Spitalul Municipal 1 , Ploieşti 

 1996-2000: medic şef Policlinica Ministerului de Interne Prahova 

 1998: devine medic primar în medicină internă în urma examenului de primariat 

 2000-2009: director adjunct al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament 

Ambulatoriu al Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ploieşti  

 2001: avansat la gradul de COLONEL-MEDIC în cadrul Ministerului de Interne 

 2009-2011: director al Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu al 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ploieşti  

 2012- in prezent: consultatii de specialitate in cadrul CMI ” Dr. Scarlat Mihai-Alin” 

 

Limbi străine cunoscute: limba franceză – nivel mediu 

                    limba engleză – nivel mediu 

 

Aptitudini şi competenţe tehnice:  

 - utilizare PC, nivel mediu 

 - ecografie 

 - endoscopie 
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