
 

1 din 7 
 

    

 
 

 

 

 

Curriculum Vitae 
Europass 

  

INFORMAȚII PERSONALE  

Nume / Prenume  MACRI  Anca 

Adresa(e) Str. Moților nr 13A, bl A, ap 32, cod poștal 031521, sector 3, București 

Telefon(oane) +40213356910 int 1425 Mobil:0722307565  

Fax(uri) +40213351424 

E-mail(uri) ancamacri@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română  

Data naşterii 15.10.1964 

Sex Feminin 

  

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT / 

DOMENIUL OCUPAȚIONAL 

Șef de lucrări poziția 4, Disciplina de Pneumoftiziologie II Institutul de Pneumologie 
“Marius Nasta”, Departamentul de Patologie Cardio-Toracică, Facultatea de Medicină, 
UMF “Carol Davila” 

  

EXPERIENȚA 
PROFESIONALĂ 

 

Perioada Mai 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar pneumologie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Îngrijire pacienți 
Învățământ universitar și postuniversitar 
Cercetare științifică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Șos. Viilor nr. 90, sector 5 București 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină clinică, învățământ universitar, cercetare științifică 
Sănătate 

Perioada Mai 1995-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar catedra pneumologie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

învățământ universitar și postuniversitar  
cercetare științifică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

UMF „Carol Davila” București, Bd. Eroii Sanitari nr 8 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină clinică, învățământ universitar, cercetare științifică 

   Sănătate 

Perioada 2000-2006 

Funcţia sau postul ocupat Medic pneumolog coordonator al unității de Terapie Intensivă Respiratorie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Activitate medicală, îngrijire pacienți critici 
Învățământ postuniversitar, cercetare 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Șos. Viilor nr. 90, sector 5 București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină clinică, învățământ universitar, cercetare științifică 
Sănătate 

Perioada 1995-1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist pneumologie 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Îngrijire pacienți 
Învățământ universitar  
Cercetare științifică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Șos. Viilor nr. 90, sector 5 București 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină clinică, învățământ universitar, cercetare științifică 
Sănătate 

  

EDUCAȚIE ȘI FORMARE  

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Perioada 

2016 

Atestat de studii complementare în somnologie nivel I și II 

Competență în patologia somnului 

 

 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Șos. Viilor nr. 90, sector 5 București 

 

2015 

Calificarea/diploma obţinută Atestat de studii complementare în managementul clinic și terapeutic al tulburărilor 
respiratorii – ventilație noninvazivă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Competență în ventilație non-invazivă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Șos. Viilor nr. 90, sector 5 București 

Perioada 2000-2006 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în medicină PhD 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

„Posibilități de ameliorare a investigației bacteriologice în diagnosticul și urmărirea 
evoluției tratamentului tuberculozei pulmonare în România”  
Aprofundarea teoretică a tuturor aspectelor teoretice legate de subiect; evaluarea realistă a 
situației la nivel național; elaborarea de recomandări de ameliorare a deficiențelor existente 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

UMF „Carol Davila” București 

Perioada 27 ian-17 mar 2010 

Calificarea/diploma obţinută Controlul simptomelor în îngrijirea paliativă 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Cunoștințe necesare acordării îngrijirii pacienților terminali, pentru ameliorarea calității vieții 
și tratarea simptomelor acestora; utilizarea medicației opioide în managementul durerii; 
colaborare în echipă multidisciplinară; tehnici de comunicare cu pacientul și familia 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în domeniul Sanitar 
București; SMIP (Asociația Servicii Mobile de Îngrijire Paliativă) 

 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

7-9 oct 2010, Hanovra, Germania 

Curs internațional „NON-INVASIVE POSITIVE PRESSURE VENTILATION” 

Principii, tehnica, indicații și contraindicații VNI, utilizarea VNI în diferite patologii, alegerea 
ventilatorului, modului de ventilație, al interfeței; ghiduri și protocoale internaționale 

 

European Respiratory Society 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

2003-2004 

Certificat de competență în „Explorări funcționale respiratorii speciale” 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire teoretică și practică în explorări respiratorii 

Cunoștințe de bază și avansate în tehnica efectuării și interpretării rezultatelor explorării 
funcționale respiratorii 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București 

Centrul național de perfecționare postuniversitară a cadrelor medicale 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Perioada 

2003 

Curs de resuscitare cardio-pulmonară și cerebrală la adult 

Basic și advanced life-support; tehnica intubației oro-traheale, a ventilației pe balon, 
protocoale de resuscitare cardio-pulmonară; semnele de moarte cerebrală 

 

Spitalul Universitar de Urgență Sf. Pantelimon 

 
2000-2001 

Calificarea/diploma obţinută Certificat de competență în fibrobronhoscopie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Stagiu de pregătire teoretică și practică în fibrobronhoscopie 

Cunoștințe de bază în tehnica fibrobronhoscopiei în scop diagnostic  și pentru interpretarea 
rezultatelor prelevatelor bronhoscopice 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” București 

Centrul național de perfecționare postuniversitară a cadrelor medicale 
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Perioada 1991-1995 

Calificarea/diploma obţinută Medic secundar pneumolog, preparator universitar pneumologie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Toate capitolele de patologie pulmonară, medicină internă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Institutul de Pneumologie „Marius Nasta” 
UMF „Carol Davila” București 

Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

 

Alte cursuri de specialitate de 
scurtă durată  

 

 

Perioada 

Sep-nov1993 

Stagiu clinic de pneumologie generală 

Pneumologie generală, inclusiv fibrobronhoscopie 

 

 
  Service de Pneumologie, CHU Dijon, Franța (prof. Louis Jeannin) 

 

 
 

„Telemedicine in the context of the organizational and technological transformation of 
health”, 19-26 Apr 1998, Bertinoro Forli 

 „Salzburg Cornell Seminar: TB in Eastern Europe, 16-20 Jan 1999, Salzburg 

 

1989-1991 

Calificarea/diploma obţinută Medic stagiar 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Medicină internă, ginecologie, pediatrie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

Spitalul Județean Drobeta Turnu-Severin, SUUB 

Perioada 1983-1989 

Calificarea/diploma obţinută Studentă Facultatea de Medicină generală 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele 

profesionale dobândite 

Curricula universitară a Facultății de medicină generală București 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 

UMF „Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală 
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APTITUDINI ȘI 
COMPETENȚE PERSONALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROIECTE DE CERCETARE 
Membru in echipele de 

cercetare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STUDII CLINICE    
INTERNAȚIONALE 

MULTICENTRICE  
Membru în echipele de 

cercetare 
 

 

Competență somnologie nivel I și II (2016) 

Competența de ventilație non-invazivă (2015) 

Certificat actualizat de Good Clinical Practice (2015) 
Certificat „Communication skills program” (2010) 
Certificat Interpersonal skills program (2010) 
Pregătire în controlul simptomelor în îngrijirea paliativă (2010) 
Competența de explorări funcționale ventilatorii (2004) 
Curs de resuscitare cardio-pulmonară și cerebrală la adult (2003) 
Competența de fibrobronhoscopie (2001) 

 
 

Proiect CNCSIS 386A/2004: "Evaluarea tehnicilor moleculare (PCR) in diagnosticul 
tuberculozei paucibacilare. Epidemiologia moleculară a tuberculozei multirezistente în România" 
(2004-2006) – grant național obținut prin competiție (membru în colectivul de cercetare); au 
rezultat 2 articole publicate in reviste indexate ISI, 3 rezumate la congrese internaționale cu 
rezumate in reviste indexate ISI; carte de specialitate cu subsemnata prim autor.  

Director de proiect: Adriana Hristea. Valoare proiect: 752.350 lei 
 
Ancheta națională privind chimiorezistența Mycobacterium tuberculosis în România 

(2003-2004) desfășurată cu asistența tehnică din partea OMS și IUATLD. 
Articole rezultate: 1 rezumat la congres internațional cu rezumate în reviste indexate ISI, 1 

articol in extenso în revistă indexată Pubmed/CNCSIS, 1 prezentare la manifestare națională cu 
rezumat in revistă indexată BDI 

 
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2010-2013; “Calitate în 

serviciile medicale de pneumologie prin formare profesională continuă și flexibilitate 
organizațională” – contract POSDRU/81/3.2/S/58454, beneficiar: Societatea Română de 
Pneumologie, parteneri: Institutul de Pneumologie „M. Nasta”, SIVECO. Furnizor de 
curs:”Utilizarea noii aparaturi in ventilatia non-invaziva” adresat specialiștilor pneumologi din țară; 5 
locații de curs. Valoare totala: 5.894.127 lei. 

 
 
  DPM-CF-303: Long Term Administration of Inhaled Mannitol in Cystic Fibrosis – A Safety and     
Efficacy Trial in Adult Cystic Fibrosis Subjects (studiu de fază III) (2016) 
 
  Studiul MK-7655A-014 (Pneumonia nosocomiala) (2016-2017) 

 
BI Study Number 1237.44 – Non-interventional Study Protocol: Assessment of physical functioning 
and handling of Spiolto Respimat in patients with chronic onstructive pulmonary disease (COPD) 
requiring long-acting dual bronchodilatation in routine clinical practice; Boehringer-Ingelheim (2016) 
 
IC-Glossary: Intensive Care Global Study on severe acute respiratory infection; multicentre, 
prospective, observational stydy conducted by ESICM Trials Group to investigate the epidemiology, 
microbiology profile of ICU-SARI, commonly used treatments and monitoring strategies (2013-
2014) 
 
DORINOS3008; Phase 3, JNJ-38174942 (doripenem): A prospective, randomised, double-blind, 
double-dummy, multicenter study to assess the safety and efficacy of Doripenem compared with 
Imipenem in the treatment of subjects with Ventilator Associated Pneumonia (dec 2008-feb 2010), 
Johnson&Johnson Pharmaceutical 
 
ParinGenix PGX-ODSH-2006: An Open-Label Phase Followed by a Randomized, Double-Blind, 
Placebo-Controlled Phase to evaluate Intravenous 2-O, 3-O desulfated Heparin (ODSH) in 
Hospitalized Subjects with Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ParinGenix 
Inc (2008) 
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ACTIVITATE DIDACTICĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Instruire clinică practică, prezentări de cazuri și cursuri pentru studenți și pentru medici 
rezidenți în pneumologie și alte specialități 

 Coordonare a 3 lucrări de licență studenți anul VI 

 Cursuri de educație medicală continuă pentru MF și pneumologi (astm, BPOC, TB, VNI) 

 Cursuri de informare-educare pentru jurnaliști pe probleme de tuberculoză 

 Lector in cadrul programului PNEUMOAUDITORIUM (derulat de SRP 2015-2016) 

 Lector-formator la cursurile de obtinere a Atestatului de Ventilatie non-invaziva 

 Lector la Al XXIV-lea Congres al Societății Române de Pneumologie (Poiana Brașov, 5-
8 oct 2016)  

 Lector  în cadrul simpozionului „Protocols in Emergency Respiratory Medicine” (Vama, 
27-29 oct 2016) 

 Lector la Conferința Națională de Patologie Pleurală, Tg. Mureș 24-26 mar 2016 

 Lector la Prima Conferință de Pneumopatii Interstițiale Difuze (Timișoara, 9-10 oct 2015) 

 Lector la Prima Conferință Națională de boli pulmonare rare (Băile Felix, 2-4 apr 2015) 

 Lector la Simpozionul de reabilitare pulmonară: provocări, soluții (Brașov, 11 iun 2015) 

 Lector la Cursul precongres „Pneumopatiile interstițiale difuze: abord multidisciplinar (al 
23-lea Congres al SRP, Sibiu, 8-11 oct 2014) 

 Lector la A IV-a Conferință a rezidenților pneumologi, 19-20 dec 2014, Sibiu 

 Lector în cadrul Workshopului de ventilație non-invazivă - prezentare cu tema „Rolul 
ventilației non-invazive în afecțiunile restrictive ale cuștii toracice – cifoscolioze, 
pneumopatii interstițiale” (Constanța, 19 iun 2014) 

 Lector în cadrul simpozionului „Pneumopatii interstițiale și protocoale” (Vama, 24-26 oct 
2013) 

 Lector la Prima Conferință Națională de cancer pulmonar (București, 5-6 iul 2013) 

 Lector la Al XII-lea Congres Național de Medicină Internă (Călimănești, 28-31 mar 2012) 

 Lector la Al XXII-lea Congres al Societății Române de Pneumologie (Poiana Brașov, 30 
mai-2 iun 2012) 

 Lector la Al XXI-lea Congres al Societății Române de Pneumologie (București, 9-12 
iunie 2010)  

 Lector la cea de a V-a Conferință Națională de Bronhologie cu participare internațională 
(Timișoara, 12-14 nov 2009) 

 Lector în cadrul simpozionului „Protocols in Respiratory Medicine” (Vama, 17-19 oct 
2009) 

 Lector în cadrul Școlii de vară „Dezvoltarea capacității de prevenire și control a bolilor 
respiratorii în România” (15-19 sep 2008) 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar „Ventilația non-invazivă și insuficiența 
respiratorie acută – aplicații, aspecte practice”, în cadrul celui de al XX-lea Congres al 
Societății Române de Pneumologie (Constanța, 29-31 mai 2008) 

 Consultant in elaborarea unor ghiduri (Management medicamente antiTB, Ghid de 
diagnostic tuberculoza la copil, Indrumar pentru medicii pneumologi); Institutul de 
Pneumologie „Marius Nasta", Unitarea de Implementare a Programelor cu Fondul Global 
(2004-2006) 

 Lector în cadrul „The Big Picture” I si II – O nouă perspectivă în BPOC, program 
educațional pentru medicii de familie din Europa (sponsorizat de GlaxoSmithKline), nov-
dec 2009 
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PREMII SAU ALTE ELEMENTE 
DE RECUNOAȘTERE A 

CONTRIBUȚIILOR ȘTIINȚIFICE 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

LIMBA MATERNĂ 
 
 

Membru în societăți științifice: 

Membru al Societății Române de Pneumologie (din 1995) 
Redactor adjunct în colegiul de redacție al revistei Pneumologia (din 2005); anterior 
secretar de redacție la aceeași publicație din 1995 
Membru al European Respiratory Society (din 1999) 
Diplomă de excelență pentru contribuția adusă dezvoltării pneumologiei în România (2015, 
2016) 
Diplomă de onoare pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea revistei Pneumologia (2011) 
Citatii ISI,Pubmed, Scopus: 26 (din care 14 ISI) 

 
Română 

LIMBI STRĂINE 
CUNOSCUTE    

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 
 

Nivel european (*) 

 Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleză  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat 
B1  

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
C1  

Utilizator 
experimentat 

Franceză   
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
B2  

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2  

Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european comun de referinţă pentru limbi  

COMPETENȚE ȘI ABILITĂȚI 
SOCIALE 

Comunicativitate, adaptabilitate în medii sociale diferite, abilități pentru lucrul în echipă 
Responsabilitate 

COMPETENȚE ȘI 
APTITUDINI 

ORGANIZATORICE 

Șef secție cu delegație 2005-2008 în secția 2 a Institutului „Marius Nasta” 
Coordonator al Unității de Terapie Intensivă respiratorie 2000-2006 
Membru în colective cercetare de anvergură națională (Ancheta de chimiorezistență a M. 
Tuberculosis) 

COMPETENȚE ȘI 
APTITUDINI ȘTIINȚIFICE ȘI 

TEHNOLOGICE 

Efectuare fibrobronhoscopii, spirometrii, biopsii pleurale cu acul, resuscitare cardio-
respiratorie (basic și advanced life-support), ventilație non-invazivă, efectuare și 
interpretare poligrafii și polisomnografii 
Experiență didactică îndelungată, aprecieri pozitive ale cursanților 

 

COMPETENȚE ȘI 
APTITUDINI DE UTILIZARE 

A CALCULATORULUI 

 

 
Cunoștințe medii de utilizare a computerului (Word, Excel, Power Point, SPSS) 
Utilizare facilă a Internet-ului 

 

PERMIS DE CONDUCERE Permis de conducere categoria B din anul 1994 
 

ANEXE Listă lucrări științifice 

  

  

20.12.2016                                                                                            ANCA MACRI 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

