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                  Europass  
curriculum vitae 

 

 
 

Informatii personale  
 

Nume/Prenume  PĂUN DIANA LORETA 

Adresă  Bucureşti,  

Telefon  (40-21) 3170607 Mobil: (40-072) 22516096  

Fax  (40-21) 3170607 

E-mail  dianaloreta_paun@yahoo.com 

 

Naţionalitate  Română 

 

Data naşterii  01.02.1968 

 

Gen  feminin 

 
Locul de muncă vizat  MANAGER 

 
Experienţa profesională 

 
 

Perioada   1999-2008; 2008-2015 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar, Şef de lucrări, Conferenţiar Universitar  la Catedra de Endocrinologie  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, Disciplina de 
Endocrinologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate universitară şi de cercetare ştiinţifică 

Cursuri şi lucrări practice susţinute la studenţii de anul IV de la  Facultatea de Medicină în 
cadrul modulelor de endocrinologie  

Cursuri de “Comportamente” susţinute la studenţii de anul II de la Facultatea de Medicină 

Pregătire teoretică şi practică a rezidenţilor în endocrinologie 

Îndrumător ştiinţific a 32 de lucrări de diplomă finalizate de absolvenţi ai Facultăţii de 
Medicină  

Cursuri de supraspecializare a rezidenţilor 

Membru al Comisiilor de examen la examenele de specialitate, primariat. 
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Perioada   2006-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Manager al Institutului Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon” Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate managerială, Ordonator de credite, Reprezentant legal    

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon”, Bucureşti, Bdul. Aviatorilor, 34-36 sect. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate managerială 

 

Perioada   1993-prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic endocrinolog (medic rezident, specialist, primar) 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de prestări servicii medicale 

Numele şi adresa angajatorului  Institutul Naţional de Endocrinologie “C.I.Parhon”, Bucureşti, Bdul. Aviatorilor, 34-36 sect. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate medicală. 

 

Perioada   2009-2010, 2011, 2013 

Funcţia sau postul ocupat  Doctorand  in domeniul „Informaţii şi Securitate Naţională”, din anul 2013; Titlul tezei de 
doctorat: „MODERNIZAREA LEGISLAŢIEI NAŢIONALE  ÎN DOMENIUL SANITAR ŞI IMPLICAŢII 
ASUPRA SECURITĂŢII NAŢIONALE” 
 
Cursul „Colegiului Naţional de Informaţii” la Academia Naţională de Informaţii „Mihai 
Viteazul” în perioada 26 sept-09 dec. 2011   
 
Studii universitare de masterat cu durata de 3 semestre, „Managementul educaţional în 
cultura de securitate” , la Academia Națională de Informații anul universitar 2009-2010 
 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Masterand, Cursant, Doctorand 

Numele şi adresa angajatorului  Academia Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul” 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sector public, activitate universitară şi de cercetare ştiinţifică 

                                     Perioada  2004-2007 

Calificarea/ Diploma obţinută  Diplomă de master în Management Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate 

Discipline principale 
studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 Program de studii aprofundate: 

1. Master în „Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate” 
organizat de Catedra de Sănătate Publică şi Management a Universităţii de 
Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – sustinerea lucrarii de dizertatie, 
feb. 2007 şi atestat in Sanatate Publica si  Managementul Serviciilor de Sanatate 
– mai 2007 

 

2. Absolventă a cursului de „Management Spitalicesc” organizat de Şcoala 
Naţională de Sănătate Publică şi Management sanitar în perioada 19.06. 2006-11. 
08. 2006 
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3. Studii postuniversitare de specializare în „Management Sanitar” cu durata de 1 
an - Academia de Studii Economice, Bucureşti – 2004 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 1. Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” 
Bucureşti 

2. Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Mangement Sanitar  
3. Academia de Studii Economice 

Perioada  2009-2011 

Calificarea/ Diploma obţinută  Diplomă  

Discipline principale 
studiate/competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

 

 Cursuri postuniversitare cu durata de 3 luni în specializarea „Introducere în securitate 
naţională” la Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” -  Colegiului National de 
Aparare, aprilie-iunie 2009 

 

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” 

 

 
 

Perioada 

 

 

 

Discipline principale 
studiate/competenţe 

profesionale dobândite 

 2006 
1998-2003 
1994-1998 
1993-1994 
 
Doctor în medicină -  specialitatea endocrinologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila” Bucureşti, titlul tezei de doctorat: “Particularităţi clinice şi evolutive în tumorile 
APUD sporadice şi familiale“, 2006 
 
Medic primar endocrinolog in urma examenului de primariat sesiunea iunie 2003, cu media 
10 
Medic specialist endocrinolog în urma examenului de specialitate sesiunea octombrie 
1998, cu media 9,90 
Medic rezident în specialitatea endocrinologie (în urma concursului de rezidenţiat din 
sesiunea octombrie 1993) la Institutul de Endocrinologie „C.I.Parhon” Bucureşti în perioada 
01.01.1994 – 31.12.1998 
Medic stagiar al Spitalului Clinic „Prof.Dr.Th.Burghele” Bucureşti în perioada 1993 – 1994 
 
Absolventă promoţia 1992 a Facultăţii de Medicină din Universitatea de Medicină şi 
Farmacie „Carol Davila” – Bucureşti 
 

Calificarea/ Diploma obţinută   Diplomă de medic, Diplomă de doctor în medicină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare  

 Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti 

Master şi cursuri postuniversitare de management la UMF “Carol Davila” şi Academia de 
Studii Economice Bucureşti 
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Abilităţi şi competenţe 

personale  
 

Limba materna  Româna 

 

Limbi străine cunoscute 

Self-assessment  Înţelegere Vorbire Scriere 

 European level (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs  

 

Engleza  C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator 

independent 
C1 Utilizator  

experimentat 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

Franceza  A2 Utilizator 
elementar 

A2 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

A1 Utilizator 
elementar 

(*) Common European Framework of Reference (CEF) level 
 

Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipă: experienţa muncii în echipă, delegare de responsabilităţi şi decizii după 
consultarea întregii echipe de conducere. Consolidarea acestei experienţe s-a realizat atat 
în cursul activităţii manageriale cât şi în cadrul participării  în proiectele de cercetare ale 
Institutului in calitate de conucător de proiect sau membru în echipă 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice  
 Experienţă în management obţinută în cursul celor 9 ani de conducere a unei instituţii 

publice cu peste 300 de angajaţi  
 

Competenţe şi aptitudini tehnice  Obţinute în timpul activităţii de cercetare experimentală atât în ţară cât şi în cadrul unei 

burse de studii în laboratorul experimental al Institutului Max Planck din Munchen 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 
 Operare în Word, Excel, Power Point, Corel Draw etc. 

 
Competenţe şi aptitudini artistice  Participare la emisiuni televizate cu subiect medical şi managerial, articole în reviste de 

specialitate medicale, în reviste de largă circulaţie pe teme de informare a populaţiei 
 

Alte competenţe şi aptitudini  Comunicări la congrese medicale naţionale şi internaţionale, emisiuni televizate cu subiect 
medical, apariţia în reviste de popularizare 

 
Permis de conducere  Categoria B 

 
Informaţii suplimentare  Pot fi incluse la cerere 

 
Anexe  Lista de cursuri absolvite în domeniul managementului, supraspecializări, apartenenţă la 

societăţi de profil, activitate didactică şi de cercetare 
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Anexă 

Mastere, programe de perfecţionare, cursuri absolvite în domeniul managementului sanitar şi domenii conexe:  

 
1. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare cu durata de 80 de ore pentru ocupaţia: „Asistent relaţii publice şi 

comunicare”  organizat de Romanian Soft Company (NR. 00237/14.11.2012) 
2. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare cu durata de 40 de ore pentru ocupaţia: „Comunicare în limba 

engleză” organizat de Romanian Soft Company (Nr. 000238/14.11.2012) 
3. Certificat de absolvire programului de perfecţionare cu durata de 100 de ore pentru ocupaţia: „Competenţe informatice” 

organizat de Romanian Soft Company (Nr. 000239/14.11.2012) 
4. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Metodologia de acreditare a spitalelor” – cu durata de 24 ore, 

desfăşurat în perioada 17.02- 19.02. 2012  - organizat de PMA Consulting 
5. Certificat de participare la Conferinţa Naţională „Administrarea privată a asigurărilor de sănătate - de la 

complementaritate la exclusivitate” – desfăşurată în perioada 1-4 martie, Sinaia – organizat de Fundaţia Amfiteatru 
6. Diploma de participare la Forumul naţional: „Practica implementării sistemului de control intern managerial”, Bucureşti, 

4 mai 2012 
7. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Auditor în domeniul calităţii” – avizat CNFPA, cu durata de 40 ore, 

desfăşurat în perioada iulie 2011 - organizat de Fundaţia Amfiteatru - eliberat în 21.07. 2012 
8. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Metodologia de acreditare a spitalelor” – cu durata de 24 ore, 

desfăşurat în perioada 17.02- 19.02. 2012  - organizat de PMA Consulting 
9. Certificat de participare la Conferinţa Naţională „Administrarea privată a asigurărilor de sănătate - de la 

complementaritate la exclusivitate” – desfăşurată în perioada 1-4 martie, Sinaia – organizat de Fundaţia Amfiteatru 
10. Diploma de participare la Forumul naţional: „Practica implementării sistemului de control intern managerial”, Bucureşti, 

4 mai 2012 
11. Certificat de absolvire a programului de perfecţionare “Auditor în domeniul calităţii” – avizat CNFPA, cu durata de 40 ore, 

desfăşurat în perioada iulie 2011 - organizat de Fundaţia Amfiteatru - eliberat în 21.07. 2012 
12. Cursul „Colegiului Naţional de Informaţii” la Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul” în perioada 26 sept-09 dec. 

2011  
13. Studii universitare de masterat cu durata de 3 semestre, „Managementul educaţional în cultura de securitate” la Academia 

Naţională de Informaţii “Mihai Viteazul”, anul universitar 2009-2010 
14. Certificat de absolvire a programului Eepert achitiţii publice - cu durata de 42 de ore, acreditat CNFPA, dec 2011 - PMA 

Consulting  
15. Certificat de absolvire a programului de educaţie medicală continuă „Managementul Calităţii în domeniul sanitar”, 

desfăşurat în perioada 28.06 - 4. 07. 2011 la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în 
Domeniul Sanitar   

16. Certificat de absolvire a programului Manager resurse umane,  cu durata de 40 de ore, acreditat CNFPA, iulie 2011 
17. Certificat de absolvire a programului Manager de proiect, acreditat CNFPA, feb 2011 
18. Certificat de absolvire a programului de educaţie medicală continuă „Perfecţionarea profesională pentru managerii 

spitalelor publice”, desfăşurat în perioada 27.01-04.02. 2011 la Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi 
Perfecţionare în Domeniul Sanitar   

19. Certificat ca Evaluator în cadrul Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor, în urma absolvirii programului de perfecţionare 
„Procesul de Evaluare a Spitalelor” – dec. 2010 

20. Certificat de absolvire a cursului de perfecţionare pentru managerii spitalelor publice – organizat de SNSPMS în perioada 
9.11-11.12. 2009  

21. Program de perfecţionare pentru Auditor intern organizat de Expert Audit Group SRL în perioada 06-09 aug. 2009, 
Constanţa 

22. Curs „Calitatea colectarii si codificarii datelor clinice”– Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, per 
15.09-16.09. 2009  

23. Program de perfecţionare – „Managementul Spitalelor – Standardizare şi Proceduri” – organizat de PMA consulting în 
perioada 23 – 27. 09. 2009 cu durata de 30 de ore 

24. Program de initiere cu durata de 120 de ore pentru ocupatia de FORMATOR (cod COR 241205) organizat de FUNDATIA 
ERGOROM 99, nov. 2009 

25. Program de specializare cu durata de 40 de ore pentru ocupatia de FORMATOR (cod COR 241205) organizat de PMA 
Consulting SRL, dec. 2009 

26. Cursuri postuniversitare cu durata de 3 luni în specializarea „Introducere în securitate naţională” la Universitatea Naţională 
de Apărare „Carol I” -  Colegiului National de Aparare, aprilie-iunie 2009 
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27. Programul  Management Spitalicesc – Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management sanitar – 2 sapt: 28 sept- 2 oct 
si 27 oct – 1 nov. 2008  

28. Programul de Perfectionare „Managementul Spitalelor”– Modul II – Contractarea serviciilor medicale – cu durata de 30 de 
ore in organizarea PMA consulting, 17-21. 10. 2008, Sinaia 

29. Programul de Perfectionare „Managementul Spitalelelor”, cu durata de 42 de ore, in organizarea PMA Consulting, 
desfasurat in perioada 27. 06-03.07.2008, Busteni 

30. Master în „Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate” organizat de Catedra de Sănătate Publică şi 
Management a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti – sustinerea lucrarii de dizertatie, feb. 2007 

31. Obţinerea atestatului in Sanatate Publica si Managementul Serviciilor de Sanatate – mai 2007 
32. Certificat de absolvire  a cursului de „Management Spitalicesc” organizat de Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi 

Management sanitar în perioada 19.06. 2006-11. 08. 2006 
33. Studii postuniversitare de specializare în „Management Sanitar” cu durata de 1 an - Academia de Studii Economice, 

Bucureşti – 2004 
 

Participare la simpozioane şi comunicări ştiinţifice în domeniul securităţii naţionale:  
 
 - Conferinţa Ştiinţifică a şcolilor doctorale, „Cercetări doctorale în domeniul justiţie şi afaceri interne”, 30 mai 2014 

Lucrarea:„Modificarea legislaţiei naţionale în domeniul sanitar şi implicaţii asupra securităţii naţionale”, , Studii de 
Securitate Publică, volumul 3, 2014, ediţie specială (Mai 2014), Sitech, Bucureşti, România, ISSN 2284-8592, pp. 546-551 
- Conferinţa Ştiinţifică a Şcolii Doctorale „Informaţii şi Securitate Naţională” a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul, , cu 
tema ”Studiul complexităţii, dinamicii şi perspectivei securităţii europene”, ediţia I, 18 iunie 2014, 

Comunicare: „Sistemul de sănătate din România în context european – implicaţii asupra securităţii naţionale” CD-ul 
conferinţei, Editura ANIMV, Bucureşti, România, ISBN 978-606-532-115-1. 
- A XVI-a Sesiune de Comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” –
„Intelligence pentru secolul XXI - Analiză şi Decizie strategică într-un mediu de securitate complex” 

Comunicare: „Limitarea migraţiei personalului medical – problemă de securitate naţională” – CD-ul de rezumate (ISBN 
978-606-532-031-4) 
 - A XVII-a Sesiune de Comunicări ştiinţifice cu participare internaţională a Academiei Naţionale de Informaţii „Mihai Viteazul” – „Putere 
şi Cunoaştere: Intelligence in Era Informaţională” 

Comunicare: „Protecţia datelor personale în sistemele informatice din sănătate” - CD-ul de rezumate (ISBN 978-606-
532-061-1) 
 

 
Participare la simpozioane în domeniul managementului sanitar şi domenii conexe: 

1. Conferința Internațională de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale, Editia III cu tema: “Dreptul între modernizare și 
tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrtivă și de ordine publică.” București, 21-23 aprilie 2015 cu 
lucrarea „Migrația personalului sanitar din Romania in contextul aderării la Uniunea Europeană.” (volumul conferinței, ISBN 
978-606-27-0222-9, pg.701) 

2. Conferinţa Internaţională: „Uniformizarea dreptului  - efecte juridice şi implicaţii sociale, politice şi administrative” cu lucrarea 
„Sistemul sanitar românesc în context european – aspecte legislative şi organizatorice”, publicată în volumul conferinţei, 23-
25 oct. 2014, Editura Hamangiu, Iaşi, România,  ISBN 978-606-27-0138-3, pp. 464-469.  

3. Conferinţa Naţională de Management Medical Modern, Ediţia XXVI-a, Predeal, aprilie 2014 
4. Conferinţa „Malpraxis Medical, cauze şi soluţii juridice”, Bucureşti, 31 octombrie 2013 
5. Conferinţa Naţională de Management Medical Modern, Ediţia XXVI-a, Predeal, 8-10 noiembrie 2013 
6. Participare la Conferinţa de Management Medical Modern, Ediţia a XXIV-a, 28-30 sept. 2012, Poiana Braşov, Organizat de 

Oameni şi Companii  
7. Participare la Forumul naţional: „Practica implementării sistemului de control intern managerial”, Bucureşti, 4. mai 2012 
8. Participare la Conferinţa Naţională „Administrarea privată a asigurărilor de sănătate - de la complementaritate la exclusivitate” 

– desfăşurată în perioada 1-4 martie 2012, Sinaia – organizat de Fundaţia Amfiteatru  
9. Participare la simpozionul „Management Medical Modern”, Ediţia IX, 25-27 martie 2011, Hotel Mara, Sinaia 
10. Participare la acţiunea „Sistemul Medical Bucureştean – Oameni şi soluţii Medicale”, Piaţa Constituţiei, 7-10 aprilie 2011 
11. Simpozionul: „Implementarea şi certificarea sistemelor calităţii în spitale – pârghie de gestionare a cerinţelor legale şi de 

reglementare conform standardelor Conas şi a OMFP 946”, 29.06.2010, Bucureşti 
12. Conferinţa Naţională pentru „Management Medical Modern” ediţia V, 8-10 mai 2009, Sinaia, România 
13. E-Health Congress 2009, 26-27 mai, Bucureşti, Hotel Hilton 
14. Forum Invest Sănătate 2009 – 30-sept-1 oct. Hotel Raddison 



 

Page  - Curriculum vitae of 

Surname(s) First name(s) 

 For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

7 

15. „Acreditarea spitalelor – un pas decisiv in vederea îndeplinirii obiectivelor de calitate şi siguranţă a îngrijirilor medicale” – 5-7. 
12. 2008, Sinaia 

16. Simpozionul „Performanţă şi calitate în sistemul sanitar” – 30 sept 2008, Marriott Grand Hotel 
17. Forum Invest – Ediţia a III-a a Conferinţei Internaţionale SĂNĂTATE, 23-25 sept. 2008, Bucureşti 
18. Conferinta “Politici si mecanisme de business in sistemul de sanatate din Europa Centrala si de Sud-Est” editia a 2a, 

Bucuresti, 25-27 sept 2007 
19. Simpozionul International Abordari moderne in managementul si economia organizatiei – Bucuresti, nov. 2006, Academia de 

Studii Economice  
20. Conferinţa “Politici şi mecanisme de business în sistemul de sănătate din Europa Centrală şi de Sud Est” – Bucureşti, 19-21 

sept. 2006 
 
Lucrări management publicate in reviste de specialitate: 

1. “Romanian Health system reform – certainties and expectation” - Diana Loreta Păun - Analele Universității Titu 
Maiorescu, Drept, Serie nouă, 2015, anul XIV, număr special, Editura Hamangiu, 2015, p. 231, Indexata HeinOnLine, SSRN, 
ISSN: 1584-4781, drept@utm.ro, anale.drept@utm.ro 

2. „Diagnosis related groups – hospital performance and financing impact” – Diana Păun - Revista de Management 
Comparat Internaţional, nr. 2/2009. Ed. ASE (ISSN 1582-3458) 

3. „DRG-ul australian – performanţă medicală şi implicaţii financiare în endocrinologie” – Diana Păun – Volumul de 
Rezumate al Congresului Naţional de Endocrinologie cu participare internaţionala – Ediţia a XVII-a Sinaia, 29-31 octombrie 
2009  (ISBN 973-7912-75-6) 

4. “Plan de imbunatatire a managementului Institutului de Edocrinologie” – volumul de rezumate al Simpozionului 
international “Abordari moderne in managementul si economia organizatiei” – Bucuresti,  nov. 2006, Academia de Studii 
Economice 

 
Supraspecializări: 

- competenţă în ECOGRAFIE ENDOCRINĂ din 1999 
- supraspecializare in DIABETOLOGIE din 2004 
- supraspecializare in PATOLOGIE OSOASĂ HORMONO-METABOLICĂ din 2005 

 
Afiliere la Societăţi de Profil: 
    În ţară: 

- membru al Societăţii Române de Endocrinologie, 1996 
- membru fondator al Societăţii Române de Osteoporoză, 1997   
- membru al Societăţii Române de Ginecologie Endocrinologică, 1998  
- membru al Societăţii de senologie, 2005 
- membru  fondator şi trezorier (2005-2006) al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, 2005  
    În străinătate: 
- membru al Societăţii Germane de Endocrinologie, 2002 
- membru al Societăţii Europene de Endocrinologie (ESE), 2006 
- Presedintele al Chapterului din Romania al AACE (American Association of Clinical Endocrinologists), 2011-2012 
 
Activitate didactică: 
- în cadrul Disciplinei de Endocrinologie a Facultăţii de Medicină UMF „Carol Davila, Bucureşti am desfăşurat o activitate susţinută 
constând din: lucrări practice la modulele de studenţi, cursuri pentru studenţi, cursuri de perfecţionare postuniversitară pentru medicii 
rezidenţi, prezentări de articole, pregătire şi formare de rezidenţi în specialitatea endocrinologie şi de alte specialităţi, în cadrul stagiului 
de endocrinologie 
-  îndrumător stiinţific şi participarea activă la realizarea de lucrări de diplomă pentru studenţi 
- membră în Comisiile de examene de admitere la Facultatea de Medicină, Comisia pentru examen de medic specialist şi primar, 
Comisia de concurs pentru asistenţi universitari, Comisia de concurs pentru ocupare de posturi de medici specialişti şi pentru admitere 
în doctorat precum şi pentru examene de competenţe şi atestate. 
 
Activitate de cercetare: 
1. Articole în extenso publicate în reviste de specialitate cotate ISI Thompson Reuters: 14, dintre care 12 în ultimii 5 ani (după ultima 
promovare) 
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2. Articole publicate în reviste de specialitate indexate în baze de date internaţionale (BDI, PubMed, CNCSIS B+): 35, dintre care 32 in 
ultimii 5 ani (după ultima promovare) 
3. Studii publicate în rezumat în reviste cotate ISI Thompson Reuters: 40, dintre care 37 în ultimii 5 ani (după ultima promovare) 
4. Studii publicate în rezumat în reviste şi volumele unor manifestări ştiinţifice cu ISBN/ISSN: 153, dintre care 49  în ultimii 5 ani (după 
ultima promovare) 
 
Citari ISI si BDI: 11 
Membru în conducerea unor structuri profesionale ştiinţifice internaţionale: 1 
Membru in conducerea unor structuri profesional stiintifice nationale: 19 

Membru în colective editoriale (de redacţie): 3 

Recenzor (reviewer) pentru reviste CNCSIS (cel putin categoria B) sau reviste cotate ISI/BDI: 2 

Premii/distinctii internationale: 4 

Premii/distincţii nationale: 17 

Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintifice internationale: 4 

Prezentari invitate in plenul unor manifestari stiintifice nationale: 61 

Membru comitet de organizare manifestari stiintifice nationale: 12 

 

Granturi/ proiecte  câştigate prin competiţie: 

Grant/proiect internaţional – director/responsabil: 

Responsabil naţional şi Membru al Comitetul Director european (Management Committee) al Acţiunii e-COST (European 
Cooperation in Science and Technology) BM1105 – GnRH deficiency: „Elucidation of the neuroendocrine control of human 
reproduction”. Domeniul: Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS). 2012-2015.  Valoare financiară: 118 000 euro 

http://www.cost.eu/domains_actions/bmbs/Actions/BM1105 

Grant/proiect internaţional – membru în echipa de cercetare: 

Membru în echipa MEDIGENE – „Genetic and environmental factors of insulin resistance syndrome and its long-term 
complications in immigrant Mediterranean population” – FP7-279171 – HEALTH. 2011.2.4.3-4 

Grant/proiect naţional – director/responsabil: 

1. Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, Proiectul nr. 918/ cod SMIS – CSNR 14045, intitulat: 
”Laboratorul de cercetări de endocrinologie moleculară, celulară şi structurală” în cadrul POSCCE-A2-O.2.2.1.-2009-4. 
Organism intermediar: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiintifică. Valoarea totală a proiectului: 45.433.476,00 lei. 
Contract de finanţare nr. 431/21.12.2012 – Manager de proiect: Dr. Diana Păun 

2. Program „Parteneriate în domeniile prioritare” cu finanţare de la bugetul de stat: „Detectarea satelitară a gradienţilor 
termici generaţi de schimbările climatice globale pe teritoriul României prin „insule de căldură”, inclusiv soluţii de 
atenuare a efectelor acestora”. Autoritate subcontractantă: Universitatea de ştiinţe agronomice şi medicină veterinară 
Bucureşti. Valoarea totală a proiectului: 286500 lei. Subcontract 31-007/18.09.2007. Responsabil proiect subcontractor 
(Institutul de Endocrinologie C.I.Parhon): Dr. Diana Păun. 

3. Program „Parteneriate în domenii prioritare” cu finanţare de la bugetul de stat: „Cercetări clinice şi experimentale privind 
poluanţii organici persistenţi cu funcţie de disruptori endocrini în medii biologice umane şi animale şi implicarea în 
determinismul insulinorezistenţei/sindromului metabolic” – Coordonator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţeganu” Cluj-Napoca, Valoarea subcontractului 1000 lei. Contract finantare nr. 46-068/ 18.09.2007. Director partener 
(Institutul de Endocrinologie C.I.Parhon): Dr. Diana Păun  

 
Grant/proiect naţional – membru în echipa de cercetare: 

 

1. Proiect cofinanțat din Fondul Social European POS DRU 2007-2013, Axa Prioritară 1: Educația și formarea în sprijinul 
creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Domeniul major de intervenție 1.5. Programe doctorale și 
doctorale în sprijinul cercetării CERO - PROFIL DE CARIERĂ: CERCETĂTOR ROMÂN Contract de finanțare POS 
DRU/159/1.5/S/135760.  Expert 

2. Program „Parteneriate în domeniile prioritare” cu finanţare de la bugetul de stat: „Markeri moleculari ca predictori ai 
evoluţiei post-terapeutice şi prognosticului în managementul carcinomului tiroidian diferenţiat” – PCCA2 nr. 
135/2012, PN-II-PT-PCCA-2011-3. Director proiect: Dr. Corin Badiu. Valoarea contractului: 2919000 lei 
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3. Program „Parteneriate în domeniile prioritare” cu finanţare de la bugetul de stat: „Contribuţii privind detectarea precoce a 
feocromocitomului la adult, cu evidenţierea potenţialului malign utilizând markeri biomoleculari neinvazivi” – proiect 
finanţat de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învaţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI, 
2008-2011. Director proiect: Dr. Ana-Maria Ştefănescu. Valoarea contractului: 2000000 lei  

4. Program „Parteneriate în domeniile prioritare” cu finanţare de la bugetul de stat: „177-Lu-Neurotensina, radiofarmaceutic 
pentru radioterapia ţintită a cancerului. Interacţii agonist şi antagonist de neurotensină cu receptori peptidici 
implicate în evaluarea radiofarmacologică şi radioterapeutică. Contractor principal: Institutul Naţional de cercetare-
dezvoltare pentru fizică şi inginerie nucleară „Horia Hulubei. Responsabil proiect subcontractor (Institutul de Endocrinologie 
C.I.Parhon): Dr. Mariana Purice. Valoarea contractului: 150 000 lei. Subcontract nr. 41-080/14.09.2007 

5. Program „Cercetare de excelenţă” cu finanţare de la bugetul de stat (autoritate contractantă – Centrul Naţional al 
Managementului de Programe): „Optimizarea factorilor nutriţionali pentru obţinerea oului de consum îmbogăţit în acizi 
graşi polinesaturaţi omega 3, aliment funcţional nou pe piaţa românească”. Contractor: Institutul de Biologie şi Nutriţie 
Animală Baloteşti. Responsabil proiect: Dana Manda. Valoarea totală a proiectului:  1750000 lei. Contract 22/10.10.2005 

6. Program „Cercetare de excelenţă” cu finanţare de la bugetul de stat (autoritate contractantă – Academia de Ştiinţe Medicale): 
„Genetica proceselor de îmbătrânire asociată cu modificările endocrine, metabolice şi cognitive la om” Responsabil 
proiect: Olga Ianăş. Valoarea totală a proiectului: 1500000 RON. Contract 100/2006 

7. Program „Cercetare de excelenţă” cu finanţare de la bugetul de stat (autoritate contractantă – Academia de Ştiinţe Medicale): 
„Model experimental pentru studiul biodisponibilităţii unor factori nutriţionali (Ca, B, fitosteroli) şi influenţa lor 
asupra mineralizării osului la porc, suport ştiinţific în studiul osteoporozei” Director proiect: Prof. Dr. Constantin 
Dumitrache. Valoarea totală a proiectului: 1430000 RON. Contract 100/2006 

8. Program VIASAN cu finanţare de la bugetul de stat: „Studii clinice, biochimice, hormonologice şi genetice în 
sindroamele de neoplazie endocrină multiplă”. Director proiect: Dr. Constantin Dumitrache. Valoarea totală a proiectului:  
770 000 000 lei. Contract 336/2004 

9. Program VIASAN cu finanţare de la bugetul de stat: „Adrenomedulina: implicaţii biochimice în fiziopatologia 
feocromocitomului la adult”. Director proiect: Chim Dr.Ana-Maria Ştefănescu. Valoarea totală a proiectului:  900 000 000 
lei. Contract 377/2004 

10. Program CNCSIS de cercetare finanţat de la bugetul de stat (A): „Analiza genetică a protooncogenei RET în carcinomul 
medular tiroidian sporadic şi familial”. Director de grant: Prof. Dr. C. Dumitrache. Valoarea totală a proiectului: 120 000 lei. 
Contract 656/2005. Cod CNCSIS 1005. 

11. Program CNCSIS de cercetare finanţat din bugetul de stat (A): „Studii clinice şi imunohistochimice privind determinările 
cutaneo-mucoase în menopauză”, în perioada 2001-2003. Conducător de grant: Prof. Dr. Sanda Popescu 

12. Program CNCSIS de cercetare de tip B: Bază de Cercetare cu Utilizatori Multipli (BCUM): „Centru de cercetări clinice şi 
biologice în osteoporoză”, 1999-2001. Conducător de grant: Prof. Dr. C. Dumitrache. Valoare totală a grantului: 435 000 
USD. 

13. Program CNCSIS de cercetare de tip D: Program de studii aprofundate şi Doctorat (PSAD). „Studii clinice, hormonale şi de 
biologie moleculară asupra activităţii 5-alfareductazei în maladii androgen dependente”. Cod CNCSIS: 172, 2000-
2002. Conducător de grant: Prof. Dr. C. Dumitrache. Valoare totală a grantului: 245 000 USD, cu finanţare parţială de la 
Banca Mondială 

14. Program CNCSIS de cercetare finanţat din bugetul de stat (A): „Particularităţi etiopatogenice, evolutive şi individualizări 
diagnostice şi terapeutice în procesul de neoplazie endocrină”, cod CNCSIS: 52/409, 1999-2001. Conducător de grant: 
Prof. Dr. C. Dumitrache Valoare totală 250 000 mii lei. 

 
Studii clinice internaţionale – coordonator: 
1. Studiul clinic internaţional multicentric: „A Randomized Double –blind Study to evaluate the Efficacy and Safety of Cabozatinib 

(XL 184) a 60 mg/Day Compared to 140 mg/Day in Progressive Metastatic Medullary Thyroid Carcer Patients”. Protocol 
XL184-401.Exelisis Inc. Coordonator de studiu 

Studii clinice internaţionale - membru în echipa de cercetare: 
1. Studiul observaţional internaţional multicentric B3D-VI-B005, Observational Study of Forteo - desfăşurat în perioada 

oct. 2004-feb. 2007 la Institutul de Endocrinologie C.I.Parhon. Sponsor: Eli Lilly and Company. Coinvestigator 
2. Studiu clinic internaţional multicentric: ZACTIMA 068, D4200C00068, desfăşurat în perioada 2006-2008 la Institutul 

de Endocrinologie C.I.Parhon. Sponsor: Compania Farmaceutică Astra-Zeneca. Coinvestigator 
3. Studiu clinic internaţional multicentric: ZETA (ZACTIMA 058), D4200C00058 desfăşurat la Institutul de 

Endocrinologie C.I.Parhon. Sponsor: Compania Farmaceutică Astra-Zeneca. Coinvestigator  
4. Studiul clinic internaţional multicentric: „Efficacy and Safety of oral Octreolin in patients with acromegaly who are 

currently receiving parenteral somatostatin analogs”. Study code: CH-ACM-01. Subinvestigator. 
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5. Studiul clinic internaţional multicentric: SEASCAPE Study – „An open-label, multicenter, expanded access study of 
pasireotide s.c. in patients with Cushing disease”, Nr. Protocol: CSOM230B2406, 2011-2013. Subinvestigator 

 
Proiecte educaţionale şi de formare continuă – membru: 
1. Formator în cadrul proiectului Proiectul POSDRU 81/3.2/S/59915 “Formare profesională pentru personalul medical şi 

manageri din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii şi actualizarea cunoştinţelor în domeniul 
economiei sanitare” 

2. Formator în cadrul proiectului Proiectul POSDRU 63/3.2/S/20264  MEDAS: “Instruirea medicilor şi asistentelor medicale 
din spitale în management şi utilizarea noilor tehnologii” 

3. Expert invitat în cadrul Proiectului „O şansă pentru dezvoltarea carierei pentru femeile din domeniul sanitar” – proiect 
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
„Investeşte în oameni” POSDRU/97/6.3/S/50247 

 
Distincţii/medalii primite: 
1. Premiul pentru implicare în activitatea de cercetare (diverse surse de finanțare) la Gala Sănătății 2015 
2. Diplomă de excelenţă în cadrul Congresului Anual al Asociaţiei Medicale Romane, Bucureşti, 10-12 aprilie 2014 Sesiunea 

Postere Varia pentru posterul: „Corelations between waist circumference and hormones in metabolic syndrome”- 
Sabina Oros, Alexandra Bănică, Elena Bobeică, Olga Ianăş, Roxana Roşca, Oana Popa, Dana Manda, Suzana Vlădoiu, 
Elena Neacşu, Mihaela Giurcăneanu, Diana Păun, Rucsandra Dănciulescu-Miulescu, Constantin Dumitrache  

3. Diplomă de excelenţă în cadrul Congresului Anual al Asociaţiei Medicale Romane, Bucureşti, 10-12 aprilie 2014 Sesiunea 
Postere Varia pentru posterul: „Prolactin levels in diabetic patients with chronic kidney disease” – Rucsandra 
Dănciulescu, Marius Cristian Neamţu, Andrei Pănuş, Cristian Serafinceanu, Diana Păun, Denisa Margină, Roxana Roşca  

4. Premiul Constantin Parhon pentru lucrarea ştiinţifică: „Raportul cortizol/DHEA şi riscul cardiovascular”  - Sabina Oros, 
Olga Ianăş, Andra Caragheorgheopol, Oana Popa, Sorina Schipor, Suzana Vlădoiu, Dana Manda, Roxana Roşca, Diana 
Loreta Păun, C. Dumitrache la Al IX-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, 03-06 septembrie 
2014, Sibiu 

5. Premiul Marcela Eugenia Pitiş pentru lucrarea ştiinţifică: „Occult ectopic ACTH-secretion- one of the most intriguing 
challenges to the clinical endocrinologist” – Elena Bobeică, Alexandra Bănică, Anda Dumitraşcu, D. Hortopan, Emilia 
Stan, C. Dumitrache, Diana Păun  la Al IX-lea Congres al Asociaţiei de Endocrinologie Clinică din România, 03-06 
septembrie 2014, Sibiu 

6. Premiul Ştefan Milcu pentru lucrarea ştiinţifică „Expresia genelor metiltransferazelor în carcinomul tiroidian diferenţiat” 
– acordat la Congresul AECR, 4-7 sept 2013, Cluj-Napoca 

7. Premiul Ligia Simionescu pentru lucrarea ştiinţifică „Rolul inhibinei alpha, melan A şi MNF 116 în diferenţierea 
adenoamelor corticosuprarenale nesecretante” – acordat la Congresul AECR, 4-7 sept 2013, Cluj-Napoca 

8. Diplomă de excelenţă în semn de recunoştinţă pentru eforturile depuse şi rezultatele de excelenţă, spre binele pacienţilor şi în 
slujba sistemului de sănătate din România – Asociaţia Naţională pentru protecţia pacienţilor, 2013 

9. Premiul de excelenţă pentru activitatea de cercetare – Gala Medical Manager 2013 
10. Distinţia „Pentru Merit – Clasa Argint”, oferită de conducerea AECR sept embrie 2012, Bucureşti 
11. Premiul Maria Brisse pentru lucrarea ştiinţifică „Factori de prognostic şi supravieţuire în carcinomul medular tiroidian” la 

Congresul al VII-lea al AECR, 5-8 sept 2012, Bucureşti 
12. Premiul Marcela Eugenia Pitiş pentru lucrarea ştiinţifică „Evaluarea copiilor şi adolescenţilor cu talie înaltă – dinamica 

secreţiei de GH în testul de hiperglicemie provocată” la Congresul al VII-lea al AECR, 5-8 sept 2012, Bucureşti 
13. Premiul Ştefan Milcu pentru lucrarea ştiinţifică „Ateroscleroza subclinică la copii şi adolescenţii obezi” la Congresul al 

VII-lea al AECR, 5-8 sept 2012, Bucureşti 
14. Placheta jubiliară „Patrie, Onoare, Demnitate – Rezervistul Militar” acordată de Asociaţia Naţională a cadrelor în rezervă şi în 

retragere „Alexandru Ioan Cuza” şi Comitetul Naţional de Iniţiativă Român cu ocazia Zilei rezervistului Militar, 2011  
15. Diploma de onoare a Romanian Biographic Institute cu titlul onorific de OMUL ZILEI pentru sprijinul şi contribuţia personală la 

realizarea la nivel Naţional a proiectului Biografic Contemporan „Dicţionarul Personalităţilor din România”, Biografii 
Contemporane 

16. Diploma şi Titlul de „Prieten de Onoare” şi medalie la aniversarea a 180 de ani de existenţă a Spitalulului Universitar de 
Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” 

17. Diploma de Excenţă şi medalia cu ocazia celei de a 65-a aniversari a Institutului Naţional de Endocrinologie C.I.Parhon 
18. Atestat şi Medalia si Diploma „Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă” acordată de Comitetul Naţional de iniţiativă cu prilejul 

zilei Rezervistului Român 
19. Diploma de excelenţă la categoria discipol acordată pentru realizări deosebite în domeniul nuclear de către Agenţia Nucleară 
20. Placheta jubiliară: „Endocrinologia – priorităţi româneşti” acordată de preşedintele AECR, 2009 



 

Page  - Curriculum vitae of 

Surname(s) First name(s) 

 For more information go to http://europass.cedefop.eu.int 

© European Communities, 2003 

 

11 

21. Premiul Ligia Simionescu pentru lucrarea „Noi orientări pentru standardizarea şi optimizarea diagnosticului, 
tratamentului şi monitorizării în carcinomul medular tiroidian.” Susţinută cu ocazia celui de-al IV-lea Congres al AECR, 
Constanţa 2-5 sept. 2009 

22. Diplomă de excelenţă şi medalie cu ocazia celei de-a 60-a aniversări a Institutului de Endocrinologie C.I.Parhon, nov. 2006 
 

 
Data:  23. 04. 2015       Semnatura: Diana Loreta  Paun 

 
 
 


