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Informații personale  

Nume / Prenume  PRADA Gabriel - Ioan  
 

 

 

 
  

  

  

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupațional 

 

Experiența profesională  

  

Perioada 2017 - în prezent 

Funcția sau postul ocupat medic șef secție - secție clinică 4, Sediul Central 

Activități și responsibilități principale Coordonator al activității medicale la nivelul secției (56 paturi pentru spitalizare continuă)  
Numele și adresa angajatorului Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", Str.Căldărușani, Nr.9, Sector 1, București, 

România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental - institut național de cercetare și asistență medicală în subordinea directă a 
Ministerului Sănătății   

 
Perioada 

 
2007 - 2016 

Funcția sau postul ocupat director medical 

Activități și responsibilități principale Coordonator al activității medicale la nivelul secției (580 paturi pentru spitalizare continuă și un 
ambulatoriu de specialitate 

Numele și adresa angajatorului Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", Str.Căldărușani, Nr.9, Sector 1, București, 
România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental - institut național de cercetare și asistență medicală în subordinea directă a 
Ministerului Sănătății   
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Perioada  
Funcția sau postul ocupat  

Activități și responsibilități principale  
 

Numele și adresa angajatorului  
 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat  

Activități și responsibilități principale  
 

Numele și adresa angajatorului  
 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

2015 - în prezent 
Profesor universitar geriatrie și gerontologie  
Șeful Disciplinei de Geriatrie și Gerontologie la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrice "Ana 
Aslan"  
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 
guvernamental - universitate medicală  
 
2009 -  2015 
Conferențiar universitar geriatrie și gerontologie 
Șeful Disciplinei de Geriatrie și Gerontologie la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrice "Ana 
Aslan"  
Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 
guvernamental - universitate medicală  
 
2005 - 2009  

Funcția sau postul ocupat  Șef de lucrări geriatrie și gerontologie 

Activități și responsibilități principale Șeful Disciplinei de Geriatrie și Gerontologie la Institutul Național de Gerontologie și Geriatrice "Ana 
Aslan"  

Numele și adresa angajatorului  
 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental - universitate medicală  

Perioada 2008 - 2010  

Funcția sau postul ocupat Reprezentant al României în PREDICT Consortium coordonat de Medical Economics and      
Research Center, Sheffield University, United Kingdom 

Activități și responsibilități principale Coordonator științific și profesional 

Numele și adresa angajatorului  Medical Economics and Research Center, Sheffield , United Kingdom 

Tipul activității sau sectorul de activitate cercetare, non-guvernamental 

Perioada 2009 - 2015 

Funcția sau postul ocupat Vicepreședinte al Comisiei de Geriatrie și Gerontologie 

Activități și responsibilități principale Coordonator al comisiei profesionale naționale  

Numele și adresa angajatorului Ministerul Sănătății, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental 

Perioada 2007 - 2008  

Funcția sau postul ocupat Președinte al Comisiei de Geriatrie și Gerontologie 

Activități și responsibilități principale Coordonator al comisiei profesionale naționale 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Sănătății, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental 

Perioada 2005 - 2007  

Funcția sau postul ocupat Co-președente al Comisiei de Geriatrie și Gerontologie 

Activități și responsibilități principale Coordonator al comisiei profesionale naționale 

Numele și adresa angajatorului Ministerul Sănătății, București, România 

Tipul activității sau sectorul de activitate guvernamental 
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Perioada 
                         Funcția sau postul ocupat 
          Activități și responsibilități principale 
                Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

Perioada 

2012 - în prezent 
Vicepreședinte al Comisiei de Geriatrie și Gerontologie  
Coordonator al activității profesionale naționale  
Colegiul Medicilor din România 
comisie profesională, non-guvernamentală 
 
2008 - 2012  

Funcția sau postul ocupat membru al Comisiei de Geriatrie și Gerontologie 

Activități și responsibilități principale Coordonator al activității profesionale naționale  

Numele și adresa angajatorului Colegiul Medicilor din România 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

organism profesional, non-guvernamental 

Perioada  
Funcția sau postul ocupat  

 
Activități și responsibilități principale 

Numele și adresa angajatorului 
 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat  

Activități și responsibilități principale  
 

Numele și adresa angajatorului  
Tipul activității sau sectorul de activitate  

 
Perioada  

Funcția sau postul ocupat  
Activități și responsibilități principale 

Numele și adresa angajatorului 
Tipul activității sau sectorul de activitate  

 

2008 - 2013 
LEAR pentru proiectul MARK-AGE - European Study to Establish Biomarkers of Human Ageing - FP7 
project reference No. 200880 
LEAR pentru proiect 
Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", Str.Căldărușani, Nr.9, Sector 1, București, 
România 
medical, cercetare științifică, academic 
 
2009 - 2012 
Investigator - în ERA-AGE 2 - European Research Area in Ageing - FP7 project reference No.235356 
Investigator - development and implementation of the framework for post-doctoral programme in 
geriatrics and gerontology 
The University of Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN, United Kingdom 
cercetare științifică, academic, non-guvernamental 
 
2009 - 2011 
Investigator - in FUTURAGE -A Road Map for Ageing Research - FP7 project reference No.235679 
Investigator - activități de networking; dezvoltarea agendei de cercetare 
The University of Sheffield, Western Bank, Sheffield S10 2TN, United Kingdom 
științific, academic, non-guvernamental 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat  

 

2008 - 2010 
Director de proiect din partea participanților din România la studiul FP7 Health research, grant number 
HEALTH-F4-2008-201917 of 2008 with title: "Increasing the PaRticipation of the ElDerly In Clinical 
Trials", acronim PREDICT, project coordinated by Medical and Economics Research Centre Sheffield, 
MERCS, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, United Kingdom 

Activități și responsibilități principale Coordonator al activității de cercetare științifică  
Numele și adresa angajatorului Medical and Economics Research Centre Sheffield, MERCS, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield, 

United Kingdom 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 
științific, academic, non-guvernamental 
 

Perioada 2000 - 2008  

Funcția sau postul ocupat  Investigator principal în cadrul studiului: HYVET – Hypertension in the Very Elderly Trial 

Activități și responsibilități principale Investigator principal pentru studiu internațional multicentric  

Numele și adresa angajatorului Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan", Str.Căldărușani, Nr.9, Sector 1, București, 
România 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

cercetare științifică  

Perioada 1999  

Funcția sau postul ocupat  student post-universitar 

Activități și responsibilități principale Curs post-universitar privind serviciile medico-sociaie pentru vârstnici în SUA 

Numele și adresa angajatorului United States Government - Department of Health and USAID 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

guvernamental 
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Perioada 1992 - 1993  

Funcția sau postul ocupat  Student post-universitar pentru obținerea titlului de Master of Science 

Activități și responsibilități principale cercetare științifică în domeniul clinic privind sindromul de neglect la vârstnici 

Numele și adresa angajatorului Department of Geriatric Medicine, University of Manchester, United Kingdom 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

cercetare științifică în domeniul clinic 

Perioada 1991 - 1993  

Funcția sau postul ocupat  Clinical Research Fellow 

Activități și responsibilități principale cercetare științifică în domeniul clinic privind sindromul de neglect la vârstnici 

Numele și adresa angajatorului Sandoz Research Fellowship at Department of Geriatric Medicine, University of Manchester, United 
Kingdom 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

cercetare științifică în domeniul clinic 

Perioada 1990 - 1991  

Funcția sau postul ocupat  Student post-universitar pentru obținerea Diplomei Postuniversitare în Gerontologie prin Curs de 
Lungă Durată 

Activități și responsibilități principale participarea la cursuri, seminarii, activitate practică; redactarea, depunerea și prezentarea în fața 
comisiei științifice a disertației de absolvire  

Numele și adresa angajatorului International Institute on Ageing INIA - United Nations and University of Malta 

Tipul activității sau sectorul de activitate  
 

guvernamental 

 
 

 

 

Educaţie şi formare  

  

Perioada 1998 - 2003  

Calificarea / diploma obţinută PhD - Doctor în Științe Medicale  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: "Implicații cardio-circulatorii ale efortului fizic solicitat de metodologia fizicalkinetică de 
recuperare la vârstnici cu leziuni de neuron motor central" 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

Post-universitar; pregătire terțiară de stadiu secund 

 
Perioada 

 
2003  

Calificarea / diploma obţinută Supraspecializare în Psihogeriatrie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

afecțiuni psihice ale vârstnicilor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de prim stadiu 

 
Perioada 

 
2003 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competență în Managementul Serviciilor de Sănătate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

managementul activităților din cadrul serviciilor de sănătate  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 
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Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de prim stadiu 

 
Perioada 

  
2000 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competență în Ultrasonografie Generală 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
investigații ultrasonografice generale inclusiv abdominale, de părți moi și evaluare vasculară  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de prim stadiu 

 
Perioada 

 
1995 - 2000  

Calificarea / diploma obţinută Medic primar geriatrie și gerontologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cel mai înalt grad profesional în domeniul geriatriei și gerontologiei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de stadiu secund 

 
Perioada 

 
1992 - 1997  

Calificarea / diploma obţinută Medic primar medicină internă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

cel mai înalt grad profesional în domeniul medicinei interne 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, 
București, România 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de stadiu secund 

 
Perioada 

 
1992 - 1993  

Calificarea / diploma obţinută titlul de Master of Science – în cadrul Facultății de Medicină 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Treatment of Neglect Syndrome by Means of an Electrical Contingency Stimulator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Department of Geriatric Medicine, Faculty of Medicine, "Victoria" University of Manchester, United 
Kingdom  

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de stadiu secund 

 
Perioada 

 
1990 - 1991  

Calificarea / diploma obţinută Diploma Postuniversitară în Gerontologie prin Studi de Lungă Durată  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

medico-social, demographic and economical aspect of ageing 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

INIA - International Institute on Ageing United Nations and University of Malta 

Nivel în clasificarea națională sau 
internațională 

pregătire terțiară de prim stadiu 

 
Perioada 

 
1978 - 1984  

Calificarea / diploma obţinută Doctor-medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

pregătire universitară în medicină generală 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila", Str.Dionisie 
Lupu, Nr.37, Sector 1, Cod 020022, București, România 

 
Nivel în clasificarea națională sau 

internațională 
pregătire universitară în medicină generală 

  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Altă(e) Limbă(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Franceza  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 

Germana  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 

Rusa  A2 
Utilizator 

elementar 
B1 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 

elementar 
A1 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 

elementar 

            

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

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă, activând frecvent în grupuri de cercetare științifică multidisciplinare și multicentrice; 
- capacitate bună de adaptare la medii multiculturale dobândită în urma desfășurării activității 
profesionale peste hotare (Malta, Marea Britanie, SUA);  
- capacitate bună de comunicare obținută în urma experienței ca educator în învățământul universitar și 
post-universitar;  
- bună capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri pe diferite teme profesionale. 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experiență bună de conducere fiind director medical timp de 10 ani la o instituție sanitară cu 580 de 
paturi și un ambulatoriu de specialitate; 
- experiență bună în organizarea, conducerea și finalizarea proiectelor de cercetare științifică; 
- bună capacitate de organizare fiind coordonator a 15 manifestări științifice naționale cu participare 
internațională. 

Competenţe şi aptitudini tehnice - experiență de peste 20 de ani în efectuarea investigațiilor ultrasonografice generale (abdominale, de 
părți moi, vasculare) 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Competențe digitale - utilizator experimentat; peste 25 de ani de utilizare a computerului, diverse 
programe; 

Competenţe şi aptitudini artistice - N/A 

Alte competenţe şi aptitudini - N/A 

Permis(e) de conducere Categoria B 

Informaţii suplimentare - peste 350 de articole publicate în reviste internaționale și naționale sau comunicate la manifestări 
științifice naționale și internaționale;  
- autor și co-autor a 14 monografii sau capitole de monografii științifice publicate în țară și peste 
hotare. 

 
 
 
                  20 Noiembrie 2019 
 


