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INFORMAŢII PERSONALE Oana-Claudia Deleanu 

Strada Frunte Lată nr. 1, 050684 Bucure ti (România) ș

 oanadeleanu@yahoo.com 

Sexul Feminin | Data naşterii 08/10/1974 | Naţionalitatea română 

POZIŢIA ef de lucrări pozi ia 4, Departamentul Învă ământ Clinic 4 – Ș ț ț
Patologie Cardio-Toracică, disciplina Pneumoftiziologie II – Institutul 
de Pneumoftiziologie Marius Nasta, Bucure tiș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

02/2008–Prezent Asistent universitar (Ordin Ministerul Educa iei i Cercetării 4189/2004, 36123/Febț ș
2008)
Universitatea de Medicină i Farmacie “Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș

Activitate didactică cu studen ii i reziden ii (cursuri i lucrări practice, consiliere pentru prezentări de ț ș ț ș
cazuri, referate, elaborarea de prezentări tiin ifice, postere, publicarea de articole tiin ifice), ș ț ș ț
coordonarea lucrărilor de diplomă ale studen ilor. Membru in comisii de examen ocupare post, ț
comisia de examen de specialitate, ob inere atestate studii complementare: 11ț .

2012–Prezent Medic primar
Institutul de Pneumologie “Marius Nasta” 

Îngrijirea zilnică a pacien ilor, în spital i ambulatoriul de specialitate,ț ș  lucru în laboratorul de 
somnologie pentru diagnosticul i tratamentul patologiilor somnului (inclusiv activită i tiin iifice, cu ș ț ș ț
participarea la manifestări tiin ifice atât pentru a fi la curent cu ultimele noută i în domeniu, cât i ș ț ț ș
pentru a prezenta lucrările tiin ifice i a conferen ia).ș ț ș ț

2008–Prezent Membru în echipe de cercetare
Institutul de Pneumologie "Marius Nasta" 

Participare ca membru al echipei de cercetare în studii clince, proiecte, studii de licen ă i doctorale.ț ș

2007–2012 Medic specialist
Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”, Bucure ti (România) ș

Îngrijirea zilnică a pacien ilor, lucru în laboratorul de somnologie (incluzând activitate tiin ifică).ț ș ț

2004–2007 Medic rezident stagii pneumologie
Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”, Bucure ti (România) ș

Îngrijirea zilnică, sub observa ie, a pacien ilor.ț ț

2002–2004 Medic rezident stagii medicină internă i cardiologie sec ia cardiologieș ț
Spitalul Universitar de Urgen ă Bucure ti ț ș

Îngrijirea zilnică, sub observa ie, a pacien ilor.ț ț

2001–2002 Medic stagiar
Spitalul Universitar de Urgen ă Bucure ti, Bucure ti (România) ț ș ș
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Îngijirea zilnică (sub supraveghere) a pacien ilorț

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Certificat de studii complementare: Managementul General, clinic iș
terapeutic al bolilor respiratorii - Ventila ie Noninvazivă (nr. 38981)ț
Ministerul Sănătă ii în baza specializărilor/cursurilor europene precedenteț

19/05/2015 Doctor în Medicină (Ordin Ministerul Sănătă ii 3869/19.05.2015) ț
pentru teza „Particularităţi de evoluţie sub terapie la pacienţii cu 
sindrom de apnee obstructivă în somn care asociază hipertensiune 
arteriala esenţială şi hipertensiune arterială rezistentă"
Universitatea de Medicină i Farmacie “Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș

16/09/2014 Certificate of Somnologist - Expert in Sleep Medicine (Examen 
ESRS pentru Exper ii în Somnologie)ț
European Sleep Research Society, Tallin 

11/2013 Competen a în Somnologie, nivelul I (nr 34482) i nivelul I II (nr ț ș
34492)
Ministerul Sănătă ii în baza specializărilor/cursurilor europene precedenteț

2007–2012 Certificat de medic primar (Ordin Ministerul Sănătă ii nr 1296/Sept ț
2011, 3978/Ian 2012)
Ministerul Sănătă ii în baza promovării unui examenț

01/08/2010–31/08/2010 Stagiu de formare - Scrisoare de recomandare din partea Prof. dr. 
Randerath
Departamentul de Pneumologie i Alergologie Centrul pentru somn si medicina respiratorie medic ef,ș ș
Prof. Dr. med. Winfried J. Randerath, Solingen (Germania)

24/05/2007 Competen a în Bronhoscopie - seria C nr 019308/Iun 2007ț
Ministerul Sănătă ii în baza promovării unui examenț

20/12/2007 Atestat în Explorari functionale respiratorii (Ordinul Ministrului 
Sanatatii 418/2005)
Ministerul Sănătă ii în baza promovării unui examenț

2002–2007 Certificat de medic specialist (Ordin Ministerul Sănătă ii 1760/2006, ț
1152/Ian 2008)
Ministerul Sănătă ii în baza promovării unui examenț

1994–2000 Diploma de licen ă (Titlul lucrarii de licenta - ”Manifestarea clinica la ț
debutul sclerozei multiple” nota 10) serie S, nr 0015237/Ian 2001; 
media absolvirii: 9.74
Universitatea de Medicină i Farmacie “Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș
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1989–1993 Diploma de Bacalaureat seria K nr 37928, nota 9,03
Colegiul Na ional C. A. Rosetti, Bucure ti (România) ț ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză B2 B2 B2 B2 B2

germană A1 A1 A1 A1 A1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Competen e bune de comunicare ca urmare a anilor în care mi-am desfă urat activitatea de asistent ț ș
universitar (inclusiv cu predare în limba engleză). Deschidere către noile genera ii. ț Capacitatea de 
asimilare a noilor concepte 

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

- Pre edintele Sec iunii de Somnologie i Ventila ie Noninvazivă din cadrul Societă ii Române de ș ț ș ț ț
Pneumologie (2 mandate, 2013-2015 i 2015-prezent)ș

- Comitetul Societă ii Române de Pneumologie, 2 mandate, 2013-2015, 2015-prezent.ț

- Secretar al Sec iunii de Somnologie din cadrul Societă ii Române de Pneumologieț ț  (2011-2013)

- Membru fondator al Grupului de lucru pentru deficitul de alfa-1 antitripsină (2013) i al Grupului de ș
lucru pentru Cancerul Pulmonar (2009) 

- Organizator de cursuri, conferin e, simpozioane i workshopuri referitoare la medicina somnuluiț ș

- Membru comitet organizare pentru 1 manifestare interna ională i 29 manifestări na ionale ț ș ț

- Pre edintele comitetului tiintific al Conferin ei Na ionale de Somnologie, 2015ș ș ț ț

-Pre edintele comitetului tiin ific al Conferin ei Na ionala de Ventila ie Noninvazivă, 2014ș ș ț ț ț ț

Competenţe dobândite la locul de
muncă 

-Sus inerea cursurilor i lucrărilor practice pentru studen iț ș ț

-Sus inerea de cursuri tematice, precum i workshopuri practice pentru medicii reziden iț ș ț

-Coordonarea activită ii medicale ale medicilor reziden i pe parcursul reziden iatuluiț ț ț

-Îndrumarea lucrărilor de diplomă pentru studen iț

-Activitate în laboratorul de somn 

-Elaborarea de lucrări tiin ifice, proiecte de cercetareș ț

-Conferen iere în calitate de lector invitatț

Competenţă digitală AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

-Microsoft Windows

-Microsoft Office
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-Motoare de cautare pe internet, inclusiv in baze de date internationale cu articole medicale 

-SPSS

-Cunoasterea softurilor pentru poligrafii, polisomnografii, actimetrii (Respironics, Viasys)

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Conferinţe Participare la 173 conferin e cu diplome participare, 26 comitete.ț

- 185 conferin e na ionale,ț ț

- 129 conferin e na ionale cu participare interna ională, ț ț ț

- 35 conferin e interna ionaleț ț

Participare activă la conferin ele na ionale i interna ionale, incluzând ERS, ESRS, ATS, Chest.ț ț ș ț

Cursuri 1.Cursul de polisomnografie, Bucuresti, Institutul de Pneumologie "Marius Nasta", 01-04 dec 2007.

2.Curs: Screeningul in sindromul de apnee in somn, Oradea, Romania. 7 iun 2007. (seria BH 003808)

3.Tehnici cognitiv-comportamentale in terapia tabagismului. Bucuresti, 20-22 august 2008.

4.Curs de initiere in terapia tabagismului, Bucuresti, 14-15 dec 2007

5.Sleep Medicine, ERS School Course, Grenoble, Franta, 18-20 dec 2008

6.Pulmonary embolism, ERS School Course, Pisa, Italia, 13-15 mai 2008

7.Scoala de vara: Dezoltarea capacitatii de prevenire si control a bolilor respiratorii in Romania. 15-19 
sept 2008. Bucuresti, Romania (nr 4661)

8.Interpersonal Relationship Program, 25 oct 2008, Bucuresti, Romania.

9.Curs postuniversitar Ventilatia non-invaziva si insuficienta respiratorie acuta – aplicatii, aspect 
practice. 29 mai 2008, Constanta, Romania (seria CP12)

10. ERS school course on State of the art for nonsmall lung cancer. Leuven, Belgia, 27-29 nov 2008.

11. Comprehensive Systematic Review Training Programme (Module 1: Introduce to evidence based 
health care. Module 2: Appraising, extracting, pooling quantitative evidence. Module 3: Appraising, 
extracting, and pooling of evidence arising out of qualitative research. Module 5: Appraising, 
extracting, and pooling of evidence arising out of text, expert opinion and discourse. Bucuresti, 
Romania, dec 2008

12. Advanced clinical polysomnography, Budapesta, Ungaria, 7-11 dec 2009

13. Central Europe Sleep Training Course. Tulburarile respiratorii in timpul somnului. Apneea in somn 
de tip obstructive. Tehnici de diagnostic si tratament. Cluj, Romania, 9-10 oct 2009

14. Pathology for the clinician. Cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of the respiratory 
patient. European Respiratory Society Postgraduate Courses. Barcelona, Spania, 18-22 sep 2010.

15. Noninvasive pressure ventilation. ERS interactive school course. Hanover, Germania, 7-9 oct 
2010.

16. Sleep medicine II – teaching course at 20thcongress of the European Research Society. Lisabona,
Portugalia, 14-18 sep 2010.

17. Central European Sleep Advanced Training Course. Sebnitz, Germania. 22-26 noi 2010

18. Home respiratory care education program. Vama, Romania. 23 oct 2010

19. Good Clinical Practice for Clinical Research Professionals. Bucuresti, Romania. 15 oct 2010 (nr. 
30)

20. European Respiratory Society Postgraduate Course. Thoracic ultrasound for physicians. 
Amsterdam, Olanda. 24-28 sept 2011.

21. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 1: Course overview & overview of ICH GCP. Bucuresti, Romania. 10 dec 2012

22. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 2: Clinical investigator obligations & qualifications resources. Bucuresti, Romania. 11 
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dec 2012

23. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 3: Subject inform consent & protocol compliance. Bucuresti, Romania. 11 dec 2012

24. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 4: Investigational product randomization and unblinding & source documents and CRF 
completition. Bucuresti, Romania. 12 dec 2012

25. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 5: Safety resporting financial disclousure, study close-out, trial termination, record 
retention. Bucuresti, Romania. 12 dec 2012

26. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinica Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 6: Non-compliance, scientific misconduct, fraude, monitoring, preparing for audits and 
inspections. Bucuresti, Romania. 13 dec 2012

27. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinica Practice for Clinical Trial 
Sites. Module 7: European clinical trial directives. Bucuresti, Romania. 13 dec 2012

28. 2ndalpine sleep summer school, Ljubljana, Slovenia, 26-30 august 2013.

Proiecte Membru al echipei de cercetare în 7 proiecte:

-Pneumoauditorium: 2015-2016: program educa ional cu prezentarea celor mai noi date de cercetare ț
din domeniul pneumologiei sub forma unei biblioteci audio.

-Wake Up Bus: iunie-octombrie 2013: Proiect european desfă urat sub coordonarea European Sleep ș
Research Society ce i-a propus estimarea prevalen ei, determinan ilor i consecin ele a ipitului la ș ț ț ș ț ț
volan, cre terea con tientizării importan ei somnolen ei la volan în contextul existen ei sindromului de ș ș ț ț ț
apnee în somn, precum i necesitatea tratării acestui sindrom. Rezultate: activită i destinate publicului,ș ț
prezentări la congrese interna ionale, articol publicat JSR, întâlniri cu autorită ile na ionale concretizateț ț ț
cu directiva 2014/85/UE.

-Proiectul de Parteneriat Leonardo da Vinci cu numărul: LLP-LdV/PAR/2011/RO/129, intitulat 
"Introducing standards of the best practice in the medical care of patients with inherits Alpha-1 
Antitrypsin Deficiency in Central Eastern Europe". Acronim: Alfa-1-Qual, Număr de identificare: PL1 
LLP (FRSE) 2011-2013: proiect ce i-a propus cre terea con tientizării i a instruirii cadrelor medicale ș ș ș ș
române ti în privin a deficitului de alfa-1 antitripsină, cu scopul îmbunătă irii diagnosticului i ș ț ț ș
managementului terapeutic. Valoare proiect: 14.000 euro. Rezultate: Ghidul pentru Managementul 
Deficitului de alfa-1 antitripsină, prezentări la congrese interna ionale. Se continuă în prezent cu o ț
lucrare de doctorat.

-Programul de formare cu tema "Utilizarea noii aparaturi în ventilaţia noninvazivă", în cadrul Proiectului
„Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate 
organizaţională", cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial 
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza Contractului de finanţare cu numărul de 
identificare POSDRU 81/3.2/S/58451 . Descriere: obiectivul principal a fost reprezentat de cre terea ș
gradului de competen ă în activitate pentru grupul intă prin sporirea capacită ii de în elegere i ț ț ț ț ș
operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei. Valoare proiect: 5.894.127 lei din care 
5.772.893 lei fonduri nerambursabile.

-„Implementare strategii PAL in Romania"-„Studiu privind bolile obstructive cronice" (perioada de 
derulare 2008-2011). Descriere: Studiu publicat "Bolile Respiratorii Cronice – problemă de sănătate 
publică în România". 

-Programul Parteneriate In Domeniile Prioritare, Contract de finantare pentru executie de proiecte nr 
61-033/14.09.2007, Denumirea proiectului: „Studii complexe privind alternativele terapeutice 
(incluzand prototipuri protetice) pentru pacientii cu tulburari respiratorii in timpul somnului in scopul 
ameliorarii calitatii vietii si reintergrarii socio-profesionale (SASPROT)"; Perioada de derulare a 
proiectului: 18.09.2007 -30.09.2010. Descriere: crearea unui dispozitiv protetic autohton care să 
constituie o alternativă viabilă pentru pacien ii cu tulburări respiratorii în timpul somnului, în scopul ț
ameliorării calită ii vie ii i reintegrării socio-profesionale. Rezultate: un articol i mai multe lucrări ț ț ș ș
prezentate la congrese na ionale i interna ionale.ț ș ț  Valoarea proiectul: 2018.750, valoarea contractului:
1.905.000. 

-Proiectul de înfră ire PHARE 2006 Întărirea sistemului integrat de asisten ă medicală, psihologică i ț ț ș
socială a consumatorilor de droguri din România (derulat în 2008-2009). Metodele de prevenire a 
consumului de droguri la copii si adolescenti - proiect comun între SRP i Agentia Antidrog . ș
Descriere: Realizarea unui raport de cercetare care cuprinde o analiză sistematică a literaturii i o ș
colectare de bune practici din domeniul asisten ei bio-psiho-sociale destinate consumatorilor de ț
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droguri la nivel na ional i european (Recommendations based on systematic literature reviews and ț ș
search for good practice). 

Studii clinice Participarea ca subinvestigator i coordonator de studiu în 17 studii clinice randomizate interna ionale ș ț
pentru astm sau BPOC din 2007 până în prezent:

1. CHIESI – Protocol CCD-0605-PR-0021 (Phase III)

2. NOVARTIS – Protocol CQMF 149B2201 (Phase II)

3. Chiesi "MART 2" – Protocol No CCD-0804-PR-0034 (Phase III b)

4. Oxagen Trial Protocol No OC000459/012/08 (Phase II b)

5. Medlmmune Protocol No MI-CP199 (Phase IIa)

6. GSK – HZA106837 (Phase III)

7. Edmond Pharma ERD-01-08/EP (Phase III)

8. TEVA C38072-3083 (Phase III)

9. TEVA C38072-3085 (Phase III)

10. GSK – SUMMIT HZC113782 (Phase III)

11. Novartis - CQMF149F2202 (Phase II)

12. Teva - FpS-AS-202 (Phase II)

13. Novartis CQVA149A2318 (Phase IIIB)

14. TEVA C38072-AS-30025 (Phase III)

15. CQVM 149B2302 (Phase III)

16. CQVA 149A2316 (Phase III)

17. MBCT206 (Phase IIA)

Publicaţii 34 articole in extenso (5 ISI)

154 abstracte publicate (82 ISI, 72 ISSN)

Editor a 3 căr i publicate în edituri na ionaleț ț

Prim autor sau coautor a 21 capitole de carte 

Coautor a 2 monografii

39 citări

Activitate redac ionalăț Membru în colectivul editorial al Revistei Somnologia Pediatrică

Peer-reviewer al revistelor Pneumologia (CNCSIS) i The Clinical Respiratory Journal (IF 2.147)ș

Premii i burseș Câstigător a 6 burse/premii în cadrul conferin elor interna ionale (ERS, ESRS, ATS):ț ț

1. „Smoking (active and former) among factors influencing severity of both pathologies in a population 
with obstructive sleep apnea (OSA) and chronic obstructive bronchopneumopathy (COPD)" Annual 
Congress ERS Barcelona/ Spain 18-22 September 2010, E2071 (e-communication): ERS gold 
bursary

2. „The difference between patiens with refractory hypertension and patiens with controlled values of 
blood pressure in a population with arterial hipertension (HT) and obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS)" Sleep and Breathing – An international conference organised by the European Respiratory 
Society (ERS) and the European Sleep Research Society (ESRS), Prague 31 march - 2 april 2011: 
bursary

3. "The role of medical treatment on arterial hypertension (HT) in a population with association of 
obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)" Sleep and Breathing – An international conference 
organised by the European Respiratory Society (ERS) and the European Sleep Research Society 
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(ESRS), Prague 31 march - 2 april 2011: bursary

4. "Role Of Socio-Demographical, Psychological And Medical Factors In Quitting Smoking – A 
Questionnaire Based Study On A Romanian Population" - ATS 2013 : International Trainee 
Development Scholarship Award From American Thoracic Society

5."Differences between controlled and resistant hypertension in an obstructive sleep apnea population
regarding CPAP values". Sleep and Breathing, The 2nd International Conference Organised by ERS 
and ESRS, 11-13 April 2013 Berlin: bursary

6. "Long term reduction of blood pressure in young and elderly hypertensive patients with sleep apnea
syndrome treated with CPAP" - Annual Congress ERS Barcelona/ Spain 7-11 September 2013, 
P2557: ERS silver bursary

Distincţii 5 diplome de excelen ă oferite de Societatea Română de Pneumologie pentru contribu iile aduse în ț ț
dezvoltarea pneumologiei, a endoscopiei bron ice, tuberculozei, deficitului de alfa-1 antitripsină i ș ș
pentru sprijinul adus sec iunii de asisten i a Societă ii.ț ț ț

Referinţe Prof. Walter McNicholas, 
President of European Sleep Research Society, Vice-president of European Respiratory 
Society
Newman Professor, University College Dublin 
St. Vincent's University Hospital, 
Elm Park, Dublin 4, Ireland. Tel: +35312214000, Fax: +35312214001

Prof. Philippe Peigneux 
Former president of European Sleep Research Society
UR2NF - Neuropsychology and Functional Neuroimaging Research Group Center for 
Research in Cognition & Neurosciences Université Libre de Bruxelles Avenue F. Roosevelt, 
50 CP 191 1050 Bruxelles tel : +32 (0)2 650 26 31 (research)/45 81 (academic) 
mail: philippe.peigneux@ulb.ac.be

Prof. Liborio Parrino
Chair, ANSS Executive Commitee (European Sleep Research Society)
Chair, World Sleep Commitee (World Sleep Day Society)
Azienda Ospedaliere di Parma Integrata con l'Universita, Via Gramsci 14, 43100 Parma, Tel: 
0521/991111-259111
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   ECV 2014-03-11T19:30:16.335Z 2017-01-11T09:05:04.585Z V3.3 EWA Europass CV true                            Oana-Claudia Deleanu    Strada Frunte Lată nr. 1 050684 București  RO România  oanadeleanu@yahoo.com    F Feminin   română   position POZIŢIA  Șef de lucrări poziția 4, Departamentul Învățământ Clinic 4 – Patologie Cardio-Toracică, disciplina Pneumoftiziologie II – Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta, București     true  Asistent universitar  (Ordin Ministerul Educației și Cercetării 4189/2004, 36123/Feb 2008) <p>Activitate didactică cu studenții și rezidenții (cursuri și lucrări practice, consiliere pentru prezentări de cazuri, referate, elaborarea de prezentări științifice, postere, publicarea de articole științifice), coordonarea lucrărilor de diplomă ale studenților. Membru in comisii de examen ocupare post, comisia de examen de specialitate, obținere atestate studii complementare: 11.</p>  Universitatea de Medicină și Farmacie  “Carol Davila”    București  RO România    true  Medic primar <p>Îngrijirea zilnică a pacienților, în spital și ambulatoriul de specialitate, lucru în laboratorul de somnologie pentru diagnosticul și tratamentul patologiilor somnului (inclusiv activități științiifice, cu participarea la manifestări științifice atât pentru a fi la curent cu ultimele noutăți în domeniu, cât și pentru a prezenta lucrările științifice și a conferenția).</p>  Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”    true  Membru în echipe de cercetare <p>Participare ca membru al echipei de cercetare în studii clince, proiecte, studii de licență și doctorale.</p>  Institutul de Pneumologie "Marius Nasta"     false  Medic specialist <p>Îngrijirea zilnică a pacienților, lucru în laboratorul de somnologie (incluzând activitate științifică).</p>  Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”    București  RO România     false  Medic rezident stagii pneumologie <p>Îngrijirea zilnică, sub observație, a pacienților.</p>  Institutul de Pneumologie “Marius Nasta”    București  RO România     false  Medic rezident stagii medicină internă și cardiologie secția cardiologie <p>Îngrijirea zilnică, sub observație, a pacienților.</p>  Spitalul Universitar de Urgență București     false  Medic stagiar <p>Îngijirea zilnică (sub supraveghere) a pacienților</p>  Spitalul Universitar de Urgență București    București  RO România   Certificat de studii complementare: Managementul General, clinic și terapeutic al bolilor respiratorii - Ventilație Noninvazivă (nr. 38981)  Ministerul Sănătății în baza specializărilor/cursurilor europene precedente    false Doctor în Medicină (Ordin Ministerul Sănătății 3869/19.05.2015) pentru teza „Particularităţi de evoluţie sub terapie la pacienţii cu sindrom de apnee obstructivă în somn care asociază hipertensiune arteriala esenţială şi hipertensiune arterială rezistentă"  Universitatea de Medicină și Farmacie  “Carol Davila”    București  RO România    false Certificate of Somnologist - Expert in Sleep Medicine (Examen ESRS pentru Experții în Somnologie)  European Sleep Research Society    Tallin    false Competența în Somnologie, nivelul I (nr 34482) și nivelul I II (nr 34492)  Ministerul Sănătății în baza specializărilor/cursurilor europene precedente     false Certificat de medic primar (Ordin Ministerul Sănătății nr 1296/Sept 2011, 3978/Ian 2012)  Ministerul Sănătății în baza promovării unui examen     false Stagiu de formare - Scrisoare de recomandare din partea Prof. dr. Randerath  Departamentul de Pneumologie și Alergologie Centrul pentru somn si medicina respiratorie medic șef, Prof. Dr. med. Winfried J. Randerath, Solingen (Germania)    false Competența în Bronhoscopie - seria C nr 019308/Iun 2007  Ministerul Sănătății în baza promovării unui examen    false Atestat în Explorari functionale respiratorii  (Ordinul Ministrului Sanatatii 418/2005)  Ministerul Sănătății în baza promovării unui examen     false Certificat de medic specialist (Ordin Ministerul Sănătății 1760/2006, 1152/Ian 2008)  Ministerul Sănătății în baza promovării unui examen     false Diploma de licență (Titlul lucrarii de licenta - ”Manifestarea clinica la debutul sclerozei multiple” nota 10) serie S, nr 0015237/Ian 2001; media absolvirii: 9.74  Universitatea de Medicină și Farmacie  “Carol Davila”    București  RO România     false Diploma de Bacalaureat seria K nr 37928,  nota 9,03  Colegiul Național C. A. Rosetti    București  RO România      ro română    en engleză  B2 B2 B2 B2 B2   de germană  A1 A1 A1 A1 A1  <p>Competențe bune de comunicare ca urmare a anilor în care mi-am desfășurat activitatea de asistent universitar (inclusiv cu predare în limba engleză). Deschidere către noile generații. Capacitatea de asimilare a noilor concepte </p>  <p>- Președintele Secțiunii de Somnologie și Ventilație Noninvazivă din cadrul Societății Române de Pneumologie (2 mandate, 2013-2015 și 2015-prezent)</p><p>- Comitetul Societății Române de Pneumologie, 2 mandate, 2013-2015, 2015-prezent.</p><p>- Secretar al Secțiunii de Somnologie din cadrul Societății Române de Pneumologie (2011-2013)</p><p>- Membru fondator al Grupului de lucru pentru deficitul de alfa-1 antitripsină (2013) și al Grupului de lucru pentru Cancerul Pulmonar (2009) </p><p>- Organizator de cursuri, conferințe, simpozioane și workshopuri referitoare la medicina somnului</p><p>- Membru comitet organizare  pentru 1 manifestare internațională și 29 manifestări naționale  </p><p>- Președintele comitetului știintific al Conferinței Naționale de Somnologie, 2015</p><p>-Președintele comitetului științific al Conferinței Naționala de Ventilație Noninvazivă, 2014</p>  <p>-Susținerea cursurilor și lucrărilor practice pentru studenți</p><p>-Susținerea de cursuri tematice, precum și workshopuri practice pentru medicii rezidenți</p><p>-Coordonarea activității medicale ale medicilor rezidenți pe parcursul rezidențiatului</p><p>-Îndrumarea lucrărilor de diplomă pentru studenți</p><p>-Activitate în laboratorul de somn </p><p>-Elaborarea de lucrări științifice, proiecte de cercetare</p><p>-Conferențiere în calitate de lector invitat</p>  <p>-Microsoft Windows</p><p>-Microsoft Office</p><p>-Motoare de cautare pe internet, inclusiv in baze de date internationale cu articole medicale </p><p>-SPSS</p><p>-Cunoasterea softurilor pentru poligrafii, polisomnografii, actimetrii (Respironics, Viasys)</p>  C C B B B    conferences Conferinţe <p>Participare la 173 conferințe cu diplome participare, 26 comitete.</p><p>- 185 conferințe naționale,<br /></p><p>- 129 conferințe naționale cu participare internațională, </p><p>- 35 conferințe internaționale</p><p><br /></p><p>Participare activă la conferințele naționale și internaționale, incluzând ERS, ESRS, ATS, Chest.</p>   courses Cursuri <p>1.Cursul de polisomnografie, Bucuresti, Institutul de Pneumologie &#34;Marius Nasta&#34;, 01-04 dec 2007.</p><p>2.Curs: Screeningul in sindromul de apnee in somn, Oradea, Romania. 7 iun 2007. (seria BH 003808)</p><p>3.Tehnici cognitiv-comportamentale in terapia tabagismului. Bucuresti, 20-22 august 2008.</p><p>4.Curs de initiere in terapia tabagismului, Bucuresti, 14-15 dec 2007</p><p>5.Sleep Medicine, ERS School Course, Grenoble, Franta, 18-20 dec 2008</p><p>6.Pulmonary embolism, ERS School Course, Pisa, Italia, 13-15 mai 2008</p><p>7.Scoala de vara: Dezoltarea capacitatii de prevenire si control a bolilor respiratorii in Romania. 15-19 sept 2008. Bucuresti, Romania (nr 4661)</p><p>8.Interpersonal Relationship Program, 25 oct 2008, Bucuresti, Romania.</p><p>9.Curs postuniversitar Ventilatia non-invaziva si insuficienta respiratorie acuta – aplicatii, aspect practice. 29 mai 2008, Constanta, Romania (seria CP12)</p><p>10. ERS school course on State of the art for nonsmall lung cancer. Leuven, Belgia, 27-29 nov 2008.</p><p>11. Comprehensive Systematic Review Training Programme (Module 1: Introduce to evidence based health care. Module 2: Appraising, extracting, pooling quantitative evidence. Module 3: Appraising, extracting, and pooling of evidence arising out of qualitative research. Module 5: Appraising, extracting, and pooling of evidence arising out of text, expert opinion and discourse<a target="_blank"></a>. Bucuresti, Romania, dec 2008</p><p>12. Advanced clinical polysomnography, Budapesta, Ungaria, 7-11 dec 2009</p><p>13. Central Europe Sleep Training Course. Tulburarile respiratorii in timpul somnului. Apneea in somn de tip obstructive. Tehnici de diagnostic si tratament. Cluj, Romania, 9-10 oct 2009</p><p>14. Pathology for the clinician. Cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of the respiratory patient. European Respiratory Society Postgraduate Courses. Barcelona, Spania, 18-22 sep 2010.</p><p>15. Noninvasive pressure ventilation. ERS interactive school course. Hanover, Germania, 7-9 oct 2010.</p><p>16. Sleep medicine II – teaching course at 20<sup>th</sup>congress of the European Research Society. Lisabona, Portugalia, 14-18 sep 2010.</p><p>17. Central European Sleep Advanced Training Course. Sebnitz, Germania. 22-26 noi 2010</p><p>18. Home respiratory care education program. Vama, Romania. 23 oct 2010</p><p>19. Good Clinical Practice for Clinical Research Professionals. Bucuresti, Romania. 15 oct 2010 (nr. 30)</p><p>20. European Respiratory Society Postgraduate Course. Thoracic ultrasound for physicians. Amsterdam, Olanda. 24-28 sept 2011.</p><p>21. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. Module 1: Course overview &amp; overview of ICH GCP. Bucuresti, Romania. 10 dec 2012</p><p>22. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. Module 2: Clinical investigator obligations &amp; qualifications resources. Bucuresti, Romania. 11 dec 2012</p><p>23. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. Module 3: Subject inform consent &amp; protocol compliance. Bucuresti, Romania. 11 dec 2012</p><p>24. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. Module 4: Investigational product randomization and unblinding &amp; source documents and CRF completition. Bucuresti, Romania. 12 dec 2012</p><p>25. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinical Practice for Clinical Trial Sites. Module 5: Safety resporting financial disclousure, study close-out, trial termination, record retention. Bucuresti, Romania. 12 dec 2012</p><p>26. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinica Practice for Clinical Trial Sites. Module 6: Non-compliance, scientific misconduct, fraude, monitoring, preparing for audits and inspections. Bucuresti, Romania. 13 dec 2012</p><p>27. Introduction to the clinical drug development process. ICH Good Clinica Practice for Clinical Trial Sites. Module 7: European clinical trial directives. Bucuresti, Romania. 13 dec 2012</p><p>28. 2<sup>nd</sup>alpine sleep summer school, Ljubljana, Slovenia, 26-30 august 2013.</p>   Proiecte <p>Membru al echipei de cercetare în 7 proiecte:</p><p>-Pneumoauditorium:  2015-2016: program educațional cu prezentarea celor mai noi date de cercetare din domeniul pneumologiei sub forma unei biblioteci audio.</p><p>-Wake Up Bus: iunie-octombrie 2013: Proiect european desfășurat sub coordonarea European Sleep Research Society ce și-a propus estimarea prevalenței, determinanților și consecințele ațipitului la volan, creșterea conștientizării importanței somnolenței la volan în contextul existenței sindromului de apnee în somn, precum și necesitatea tratării acestui sindrom. Rezultate: activități destinate publicului, prezentări la congrese internaționale, articol publicat JSR, întâlniri cu autoritățile naționale concretizate cu directiva 2014/85/UE.</p><p>-Proiectul de Parteneriat Leonardo da Vinci cu numărul: LLP-LdV/PAR/2011/RO/129, intitulat &#34;Introducing standards of the best practice in the medical care of patients with inherits Alpha-1 Antitrypsin Deficiency in Central Eastern Europe&#34;. Acronim: Alfa-1-Qual, Număr de identificare: PL1 LLP (FRSE) 2011-2013: proiect ce și-a propus creșterea conștientizării și a instruirii cadrelor medicale românești în privința deficitului de alfa-1 antitripsină, cu scopul îmbunătățirii diagnosticului și managementului terapeutic. Valoare proiect: 14.000 euro. Rezultate: Ghidul pentru Managementul Deficitului de alfa-1 antitripsină, prezentări la congrese internaționale. Se continuă în prezent cu o lucrare de doctorat.<br /></p><p>-Programul de formare cu tema &#34;Utilizarea noii aparaturi în ventilaţia noninvazivă&#34;, în cadrul Proiectului „Calitate în serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă şi flexibilitate organizaţională&#34;, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în baza Contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU 81/3.2/S/58451 . Descriere: obiectivul principal a fost reprezentat de creșterea gradului de competență în activitate pentru grupul țintă prin sporirea capacității de înțelegere și operare cu noile tehnologii utilizate în domeniul pneumologiei. Valoare proiect: 5.894.127 lei din care 5.772.893 lei fonduri nerambursabile.</p><p>-„Implementare strategii PAL in Romania&#34;-„Studiu privind bolile obstructive cronice&#34; (perioada de derulare 2008-2011). Descriere: Studiu publicat &#34;Bolile Respiratorii Cronice – problemă de sănătate publică în România&#34;. </p><p>-Programul Parteneriate In Domeniile Prioritare, Contract de finantare pentru executie de proiecte nr 61-033/14.09.2007, Denumirea proiectului: „Studii complexe privind alternativele terapeutice (incluzand prototipuri protetice) pentru pacientii cu tulburari respiratorii in timpul somnului in scopul ameliorarii calitatii vietii si reintergrarii socio-profesionale (SASPROT)&#34;; Perioada de derulare a proiectului: 18.09.2007 -30.09.2010. Descriere: crearea unui dispozitiv protetic autohton care să constituie o alternativă viabilă pentru pacienții cu tulburări respiratorii în timpul somnului, în scopul ameliorării calității vieții și reintegrării socio-profesionale. Rezultate: un articol și mai multe lucrări prezentate la congrese naționale și internaționale. Valoarea proiectul: 2018.750, valoarea contractului: 1.905.000. </p><p>-Proiectul de înfrățire PHARE 2006 Întărirea sistemului integrat de asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri din România (derulat în 2008-2009). Metodele de prevenire a consumului de droguri la copii si adolescenti - proiect comun între SRP și Agentia Antidrog . Descriere: Realizarea unui raport de cercetare care cuprinde o analiză sistematică a literaturii și o colectare de bune practici din domeniul asistenței bio-psiho-sociale destinate consumatorilor de droguri la nivel național și european (Recommendations based on systematic literature reviews and search for good practice). </p>   Studii clinice <p>Participarea ca subinvestigator și coordonator de studiu în 17 studii clinice randomizate internaționale pentru astm sau BPOC din 2007 până în prezent:<br /></p><p>1. CHIESI – Protocol CCD-0605-PR-0021 (Phase III)</p><p>2. NOVARTIS – Protocol CQMF 149B2201 (Phase II)</p><p>3. Chiesi &#34;MART 2&#34; – Protocol No CCD-0804-PR-0034 (Phase III b)</p><p>4. Oxagen Trial Protocol No OC000459/012/08 (Phase II b)</p><p>5. Medlmmune Protocol No MI-CP199 (Phase IIa)</p><p>6. GSK – HZA106837 (Phase III)</p><p>7. Edmond Pharma ERD-01-08/EP (Phase III)</p><p>8. TEVA C38072-3083 (Phase III)</p><p>9. TEVA C38072-3085 (Phase III)</p><p>10. GSK – SUMMIT HZC113782 (Phase III)</p><p>11. Novartis - CQMF149F2202 (Phase II)</p><p>12. Teva - FpS-AS-202 (Phase II)</p><p>13. Novartis CQVA149A2318 (Phase IIIB)</p><p>14. TEVA C38072-AS-30025 (Phase III)</p><p>15. CQVM 149B2302 (Phase III)</p><p>16. CQVA 149A2316 (Phase III)</p><p>17. MBCT206 (Phase IIA)</p>   Publicaţii <p>34 articole in extenso (5 ISI)</p><p>154 abstracte publicate (82 ISI, 72 ISSN)</p><p>Editor a 3 cărți publicate în edituri naționale</p><p>Prim autor sau coautor a 21 capitole de carte </p><p>Coautor a 2 monografii<br /></p><p>39 citări</p>   Activitate redacțională <p>Membru în colectivul editorial al Revistei Somnologia Pediatrică<br /></p><p>Peer-reviewer al revistelor Pneumologia (CNCSIS) și The Clinical Respiratory Journal (IF 2.147)</p>   Premii și burse <p>Câstigător a 6 burse/premii în cadrul conferințelor internaționale (ERS, ESRS, ATS):</p><p>1. „Smoking (active and former) among factors influencing severity of both pathologies in a population with obstructive sleep apnea (OSA) and chronic obstructive bronchopneumopathy (COPD)&#34;  Annual Congress ERS Barcelona/ Spain 18-22 September 2010, E2071 (e-communication): ERS gold bursary<br /></p><p>2. „The difference between patiens with refractory hypertension and patiens with controlled values of blood pressure in a population with arterial hipertension (HT) and obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)&#34; Sleep and Breathing – An international conference organised by the European Respiratory Society (ERS) and the European Sleep Research Society (ESRS), Prague 31 march - 2 april 2011: bursary</p><p>3. &#34;The role of medical treatment on arterial hypertension (HT) in a population with association of obstructive sleep apnea syndrome (OSAS)&#34; Sleep and Breathing – An international conference organised by the European Respiratory Society (ERS) and the European Sleep Research Society (ESRS), Prague 31 march - 2 april 2011: bursary</p><p>4. &#34;Role Of Socio-Demographical, Psychological And Medical Factors In Quitting Smoking – A Questionnaire Based Study On A Romanian Population&#34; - ATS 2013 : International Trainee Development Scholarship Award From American Thoracic Society</p><p>5.&#34;Differences between controlled and resistant hypertension in an obstructive sleep apnea population regarding CPAP values&#34;. Sleep and Breathing, The 2nd International Conference Organised by ERS and ESRS, 11-13 April 2013 Berlin: bursary</p><p>6. &#34;Long term reduction of blood pressure in young and elderly hypertensive patients with sleep apnea syndrome treated with CPAP&#34; - Annual Congress ERS Barcelona/ Spain 7-11 September 2013, P2557: ERS silver bursary</p>   honors_awards Distincţii <p>5 diplome de excelență oferite de Societatea Română de Pneumologie pentru contribuțiile aduse în dezvoltarea pneumologiei, a endoscopiei bronșice, tuberculozei, deficitului de alfa-1 antitripsină și pentru sprijinul adus secțiunii de asistenți a Societății.</p>   references Referinţe <blockquote>Prof. Walter McNicholas, <br />President of European Sleep Research Society, Vice-president of European Respiratory Society<br />Newman Professor, University College Dublin <br />St. Vincent&#39;s University Hospital, <br />Elm Park, Dublin 4, Ireland. Tel: &#43;35312214000, Fax: &#43;35312214001<br /><br />Prof. Philippe Peigneux <br />Former president of European Sleep Research Society<br />UR2NF - Neuropsychology and Functional Neuroimaging Research Group Center for Research in Cognition &amp; Neurosciences Université Libre de Bruxelles Avenue F. Roosevelt, 50 CP 191 1050 Bruxelles tel : &#43;32 (0)2 650 26 31 (research)/45 81 (academic) <br />mail: philippe.peigneux&#64;ulb.ac.be<br /><br />Prof. Liborio Parrino<br />Chair, ANSS Executive Commitee  (European Sleep Research Society)<br />Chair, World Sleep Commitee (World Sleep Day Society)<br />Azienda Ospedaliere di Parma Integrata con l&#39;Universita, Via Gramsci 14, 43100 Parma, Tel: 0521/991111-259111<br /> </blockquote> 

