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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume COMAN OANA ANDREIA 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

UMF „Carol Davila”, Facultatea de Medicina, Disciplina de Farmacologie si 
Farmacoterapie 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale „Dr. Victor Babes”, Bucuresti, 
Departamentul Dermatovenerologie, medic primar dermatovenerologie cu ½ 
norma clinica 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - 2010 – Conducător științific studii doctorale  
- 2009 -  Profesor universitar la UMF “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de 
Medicină, Disciplina de Farmacologie şi Farmacoterapie. 8, B-dul Eorilor 
Sanitari, Bucuresti, Romania 

- 2000 – Conferenţiar universitar la UMF “Carol Davila” Bucuresti 
- 1995 – Şef de Lucrări la UMF “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de 
Medicină, Catedra de Farmacologie şi Farmacoterapie.  
- 1995 – Medic specialist dermatovenerologie cu o jumătate normă clinică la 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Dr. Victor Babes„ Bucureşti, Romania 
-1990- asistent universitar la UMF “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de 
Medicină, Catedra de Farmacologie şi Farmacoterapie  
-1988-1990 – medic stagiar Medicină Generală 

 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada - 2000 – Medic primar Farmacologie Clinică 
- 1999 – Medic primar Dermatovenerologie 
- 1997 – Doctor în Ştiinţe Medicale, specialitatea Farmacologie, titlu obţinut la    
UMF “Carol Davila”. 
- 1994 – confirmat ca specialist Dermatovenerologie  
- 1991 – admis ca rezident în Dermatovenerologie   
- 1982-1988 – Facultatea de Medicină Bucureşti (media generală de absolvire 
10) 

 
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
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Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza 

Limba  B2 franceza B2 franceza B2 franceza B2 franceza B2 franceza 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Director de proiect în cadrul Programului Naţional VIASAN, cu Proiectul 
nr.329/2004 intitulat: “Obţinerea unei noi generaţii de preparate din 
Plantago sp. in vederea valorificării în terapia umană”, desfăşurat în 
perioada 2004-2006. 

- Director de proiect (din partea UMF) în cadrul Programului National 
CEEX, cu Proiectul nr.51/2005 intitulat: “Noi structuri cu posibilă acţiune 
antidiabetică/antiobezitate din clasa agoniştilor receptorilor beta-3 
adrenergici; cercetări multidisciplinare”, desfăşurat în perioada 2005-2007. 

- Director de proiect (din partea UMF) în cadrul PNCDI 2 cu Proiectul 
nr.11-063/2007 intitulat: „Sistem complex multidisciplinar pentru 
eficientizarea managementului si a diseminarii informatiilor anti-aging” – 
Ageing Nice, desfăşurat în perioada 2007-2010. 

- Director de proiect (din partea UMF) în cadrul PNCDI 2 cu Proiectul   
nr.62-070/2008 intitulat „Conceperea şi dezvoltarea unor biotehnologii 
inovative de obţinere a nanopreparatelor din Monascus sp. cu aplicaţii 
potenţiale în terapie”, aflat în curs de desfăşurare în perioada 2008-2011. 

- Membru în echipa de cercetare în cadrul Programului Naţional CEEX în 
proiectul nr. 169/2006 intitulat „Compuşi anti-Alzheimer din clasa 
antagoniştilor receptorilor de N-metil D aspartat (NMDA), derivaţi de 
amantadină; cercetări multidisciplinare”, desfăşurat în perioada 2006-
2008. 

- Membru în echipa de cercetare în cadrul Programului Naţional CEEX în 
proiectul nr. 177/2006 intitulat  „Nanopreparate terapeutice pe bază de 
iridoide izolate din specii vegetale indigene”, desfăşurat în perioada 2006-
2008. 

- Membru în echipa de cercetare în cadrul PNCDI 2 în proiectul nr. 14-
303/2008 intitulat : „Dezvoltarea şi perfecţionarea terapiei laser 
antiinflamatorii prin studiul radiaţiei laser la nivel molecular şi celular. 
Standardizarea metodei de tratament”, desfăşurat în perioada 2008-2011. 

- Director de proiect (din partea UMF Carol Davila) in cadrul  PNII in 
proiectul nr 1686/2014 intitulat : Prelungirea vieții active pentru o 
imbătrânire independentă și sănătoasă – Proactive ageing, desfășurat în 
perioada 2014-2017.  

- Investigator în studiul clinic internaţional pilot nr. CB-03-01/09 intitulat 
“Efficacy and safety of CB-03-01 1% cream in the treatment of facila acne 
vulgaris. A randomized, double-blind, comparative, pilot study versus 
Retin A 0.05% cream and versus placebo cream” desfăşurat în perioada 
august 2008-august 2009. 

- Investigator în studiul clinic observațional nr.  P12-165: “Effectiveness 
of Adalimumab (HUMIRA®) in the Treatment of Scalp and Nail Affection in 
Patients with Moderate to Severe Plaque Psoriasis in Routine Clinical 
Practice” desfășurat în perioada sep 2010 – mai 2013. 

- Investigator în studiul clinic observațional nr.  IMM11-0138: “ALIGN – 
Multi-country, cross sectionAL study to determine patient specIfic 
and General beliefs towards medicatioN and their treatment compliance to 
selected systemic therapies in chronic inflammatory diseases (IMID)” 
desfășurat în perioada sep 2012 – sep 2013. 
 

 Membru in Consiliul Profesoral al Facultății de Medicină. 

 Președinte al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității la nivelul Facultății 
de Medicină al UMF Carol Davila, București, 2014-2015. 
 

 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice  Evaluator ştiinţific în competiţia VIASAN C4/2004. 

 Expert evaluator în competiţiile CEEX 2006. 

 Expert Evaluator în cadrul CNCSIS 2008. 

 Monitor Ştiinţific pentru Academia de Ştiinţe Medicale pentru proiecte de cercetare 
Viasan şi CEEX (2005-2008) 

 Expert evaluator pentru Proiecte de Cercetare - Planul Naţional de Cercetare, 
Dezvoltare şi Inovare PN 2 - 2007 şi 2008. 

 Membru în Comitetul de Peer review al revistei ACTA ENDOCRINOLOGICA 
(revistă indexată ISI Thomson). 

 Membru în Colegiul Ştiinţific al revistei Dermatovenerologie din 2008 (revista 
indexată BDI, acreditată CNCSIS B). 

 Membru în Consiliul Editorial de Specialitate al Revistei Medicina Modernă 
(revista indexată BDI, acreditată CNCS B+) și al Romanian Journal of Clinical & 
Experimental Dermatology. 

 Membru in Comisia de Acordare a burselor ERASMUS pentru studenții Facultății 
de Medicina. 

 
Lu  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizare programe standard de birotica (Microsoft Office). Navigare internet 

  

  
  

Alte competenţe şi aptitudini - 1993-1993 – Grant de farmacologie experimentală la  Laboratorul  de 
Farmacochimie U66 INSERM – Paris, condus de  Prof. B.P. Roques 

- 1995 – Grant PEC-TEMPUS de formare şi reciclaj pe probleme de 
învăţământ şi cercetare la Universitatea Paris – Sud şi la Laboratorul  de 
Farmacochimie U66 INSERM – Paris. 

- 1995 - Grant de farmacologie experimentală la  Laboratorul  de 
Farmacochimie U66 INSERM – Paris, condus de  Prof. B.P. Roques 

- 1996 – Participare la cursurile CEFOR în disciplina Farmacologie 
organizate de TEMPUS, CNRS şiINSERM Franţa 

- 1998 - Stagiu PEC-TEMPUS de formare şi reciclaj pe probleme de 
învăţământ şi cercetare la Universitatea Paris – Sud şi la Laboratorul  de 
Farmacochimie U66 INSERM – Paris. 

- 1999 - Grant în Farmacologie Clinică la Unitatea de Farmacologie Clinică 
– Groupe Hospitalier Cochin, Paris. 

- 2000, 2001, 2007, 2008 - Cursuri de perfecţionare în specialitatea 
dermato-venerologie – Noţiuni de laserterapie şi mică chirurgie 
dermatologică, Dermatoscopie, organizate de UMF Carol Davila 
 

 
  

Permis(e) de conducere Permis conducere cat. B 
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Recunoaștere a activității 
științifice 

(ISI) Factor cumulat de impact autor principal – 15 
Indice Hirsch Google Scholar 7 
Indice Hirsch Scopus 6 
Indice Hirsch Web of Science 5 
 
 
Membra in: 

 Societatea Română de Dermatologie 

 Societatea Română de Farmacologie şi Toxicologie 

 EACPT (European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics) 

 Societatea Internațională de Medicină și Chirurgie Regenerativă (SIMCR) – 
funcție de Secretar General 

 EADV (European Academy of Dermatology and Venereology) 

 
Invenții, premii și distincții: 
 

 Premiul I la Sesiunea de Postere organizată în cadrul la Conferinţei Naţionale 
de Dermatologie, Sinaia, 2004 pentru lucrarea intitulată “Elidel (Pimecrolimus) 
în tratamentul dermatitei atopice”, autor Coman Oana. 

 Ianculescu M., Parvan M., Coman O.A., (2009), MEDICA ACADEMICA Prize 
for Romanian Medical Excellency awarded for the project ”Multidisciplinary 
Complex System for the Efficient Management of the Anti-Aging Information” 
at “Chronic Disease Management; Health - Redesigning Health Systems for 
the 21st Century” conference, October 7. 2009, Bucharest  

 Coman O., Ianculescu M. & Co., (2010), Diploma for excellence in E-Health 
for 2009 for the ”Information Centre of Dermatology”; awarded at the E-Health 
Congress 2010 “E-Health Revolution-The impact on medical practice and 
economy”; 5h Edition, May. 2010, Bucharest  

 Coman O., Ianculescu M. & Co. (2011), ORDA - National Register of 
Computer Programs - "Informational Centre of Dermatology- CID” Certificat 
S5001505 No. 04669/22.03.2011 - appendix 1 pos. 3. 

 Coman O., Ianculescu M. & Co. (2011), ORDA - National Register of 
Computer Programs - „Multidisciplinary Complex System for the Efficient 
Management of the Anti-Aging Information - AgingNice” No. 7170/02.05.2011. 

 H Paunescu, Uliana Turcan, Oana Andreia Coman, I Fulga. Studiu 
experimental privind interactiunile dietilamina-metamizol sodic in testul tail 
flick la sobolan. Poster la al XIII-lea Congres National pentru Studenti si Tineri 
Medici, Decembrie 2009. 
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Lucrări științifice 
elaborate și publicate 

26 articole publicate in extenso în reviste cotate ISI Thomson, 40 articole publicate în extenso în 
reviste de specialitate cotate în baze de date internaţionale (BDI), 72 articole publicate în extenso în 
reviste cu ISSN sau ISBN, indexate CNCSIS. 
2 cărți publicate ca unic autor 
15 carți publicate ca autor principal , coordonator sau co-autor 

Teze de doctorat finalizate 4 teze de doctorat finalizate: 
1. Corina Daniela Nicolae (Ene): Rolul unor factori moleculari în aprecierea răspunsului terapeutic 

la pacienții cu melanom malign cutanat (2014) 
2. Cosmin Victor Ene: Influența tratamentului medicamentos asupra diferiților factori moleculari în 

hipertrofia benignă de prostată (2014) 
3. Mihnea Viorel Voiculescu: Cercetări experimentale privind profilul psiho-farmacologic al cafeinei 

și posibile interacțiuni cu sistemul dopaminergic (2015) 
4. Elena Rodica Dragu: Cercetări privind mecanismnele de acține și efectele utilizării toxinei 

botulinice la animale de laborator și subiecți umani (2016) 
 

Teze de doctorat în curs de 
finalizare 

5 teze de doctorat în curs de finalizare 

 


