
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Florica andru Ș

POZIŢIA Pozi ia 6, Disciplina Dermatologie Oncologică, Spitalul Universitar deț
Urgen ă Elias, Departamentul Clinic 3, Facultatea de Medicină, UMFț
Carol Davila (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 
1400/26.11.2019, partea III)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2018–Prezent Medic primar dermatovenerologie (Ordin MS 988/2017)
Spitalul Universitar de Urgen ă Elias, Bucure ti (România) ț ș

2016–Prezent Asistent Universitar ( Decizie nr. 41208/29.02.2016)
Catedra de Dermatovenerologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias, Departamentul 3 
Clinic, UMF Carol Davila, Bucure ti (România) ș

2012–Prezent Medic specialist dermatovenerologie (Ordin MS 1297/2012) i Coordonator studii ș
clinice
Centrul Medical Euromed, Bucure ti (România) ș

2012 Doctor în medicină (Ordin nr. 6149/07.11.2012)
Universitatea de Medicină i Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș

2007–2012 Medic rezident dermatovenerologie
Spitalul Universitar de Urgen ă Elias, Bucure ti (România) ț ș

2007–2010 Director medical
Centrul Medical Euromed, Bucure ti (România) ș

2005–2012 Medic medicină generală i Coordonator studii cliniceș
Centrul Medical Euromed, Bucure ti (România) ș

2004–2005 Reprezentant medical
ORGANON, Bucure ti (România) ș

2003–2004 Medic stagiar
Sec ia dermatologie, Spitalul Clinic Municipal, Timi oara (România) ț ș

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2015–Prezent Reziden iat a doua specialitate Chirurgie plastică, estetică i ț ș
microchirurgie reconstructivă
Spitalul Universitar de Urgen ă, Bucure ti (România) ț ș
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2007–2012 Reziden iat dermatovenerologieț
Spitalul Universitar de Urgen ă Elias, Bucure ti (România) ț ș

2006–2012 Doctorat în dermatovenerologie, coordonator tiin ific Prof. Dr. Dan ș ț
Forsea - Tema: „Infec ia genitală externă cu human papilloma virus ț
(HPV)-aspecte epidemiologice, diagnostice, clinice i terapeutice”ș

2006–2008 Master în specializarea Managementul Sănătă ii Publice i al ț ș
Serviciilor de Sănătate
Universitatea de Medicină i Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș

1996–2002 Absolvent al Facultă ii de Medicină Generalăț
Universitatea de Medicină i Farmacie „Victor Babe ”, Timi oara (România) ș ș ș

1992–1996

Absolvent al Liceului Teoretic „Vasile Goldi ”, Arad (România) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C2 C2 C1

franceză B2 B2 B2 B1 B2

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   

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Cursuri de specialitate 1. 13-14.07.2018- Curs „Tehnici chirurgicale în patologia unghială”. Bucure ti, Româniaș

 

2.  2.03.2017-Advanced Dermoscopy Course. AAD Annual Meeting, Orlando, Florida

 

3.  14-15.03.2016- Curs „Abordarea pacientilor cu risc de cancere cutanate în practica medicală 
ambulatorie”, Prof. Dr. Călin Giurcăneanu, Conf. Dr. Ana-Maria Forsea. Universitatea de Medicină i ș
Farmacie Carol Davila, Bucure ti.ș

 

4.  21.11.2015 - Curs „Injectarea cu acid hialuronic i tratamentele cu microneedeling” Societatea ș
Română de Dermatologie, Bucure ti, Româniaș

 

5.  24-25.10.2014 – Curs teoretic i practic de tratamente injectabile estetice, Dr. Adrian Avram, Q ș
Clinic, Cluj Napoca

 

6.  14.02.2014 – Curs tratamente injectabile faciale, Allergan, Bucure tiș

 

7.  12.11.2012 – Curs de reconstruc ie i restructurare facială cu Toxina botulinică i fillere cu acid ț ș ș
hialuronic – AMAA, Ana Maria Oproiu, Bucure tiș
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8.  9- 11.03.2011 – Curs de dermatoscopie- „ Dermatoscopia- metodă de screening preven ie i ț ș
diagnostic precoce în cancerele cutanate- UMF „Carol Davila” Bucure ti – 15 credite EMCș

 

9.  20-24.07.2010- Curs interna ional de Dermatoscopie.ț   Departamentul Dermatologie al Universitatii
de Medicină, Graz

 

10.  2009-2010- Curs „Sistem de perfectionare si instruire in terapia si aplicatiile laser in domeniul 
medical”- SPIRAL MED- Bucuresti.

 

11.  27.03.2009 – Curs „Laser-Tratamente Combinate în Medicina Estetică”, Bucure ti.ș

 

12.  16.06.2009 – Curs „Lasere Vasculare” organizat de Asocia ia pentru Mezoterapie, Bucure tiț ș

 

13.  25-27.06.2009 – „Virusul Papiloma Uman-Boli associate, preventive i tratament”, Curs organizat ș
de Institutul Na ional de Boli Infec ioase „Matei Bal ”, CMR, SROG, Bucure ti, Româniaț ț ș ș

 

14.  27-28.03.2008- Curs „Terapii bazate pe lumina inteligenta- actualitati” 9 EMC- Bucuresti

 

15. 10.03-14.03.2008- Curs postuniversitar de perfec ionare „ Dermatologie Chirurgicala" UMF. „Iuliu ț
Hatieganu” Cluj-Napoca

 

16. 18.09-11.11.2006- Curs „Management spitalicesc” coala Na ională de Sănătate Publică i Ș ț ș
Management Sanitar- Bucuresti

 

17.  17.03.2006- Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecology ,,First Romanian Ian Donald 
School” Bucuresti. 10 EMC

 

18.  17.03.2006- Cursul Fundatiei de Medicină Fetală despre ,,Screeningul de Prim Trimestru” 
Bucuresti UMF „Carol Davila” Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

 

19.  2006 – Curs de ecografie in Obstetrica-Ginecologie: first Romanian Ian Donald School

 

Granturi de cercetare i proiecteș
educa ionaleț

1.      Proiect „Achizi ionarea de aparatură medicală pentru diagnosticarea bolilor de piele” finan at de ț ț
către Agen ia de Dezvoltare Regională în cadrul programului opera ional regional 2007-2013, axa ț ț
prioritară: 4. Sprijinirea mediului de afaceri regional i local, cod proiect 1048, beneficiar S.C Centrul ș
Medical Euromed, cu un buget total 759.513,80 lei. Director de Proiect Mihai Cristian Dumitra cu, ș
Asistent de Proiect Florica andru.Ș

 

2.      Proiect „Sănătatea pe primul plan-pregătirea profesioni tilor din sistemul medical în jude ul ș ț
Dâmbovi a”, COD SMIS109746, finan at de Programul Na ional Capital Uman, axa prioritară 4, ț ț ț
incluziunea socială i combaterea sărăciei, Domeniul major de interven ie: îmbunătă irea nivelului de ș ț ț
competen e al profesioni tilor din sectorul medical. Cf. contract nr. POCU/91/4/8/109746. Proiect ț ș
implementat de către Spitalul Jude ean de Urgen ă Târgovi te în parteneriat cu Societatea Română ț ț ș
de Dermatologie, desfă urându-se pe o perioadă de 3 ani, între anii 2018-2020, cu un buget total de ș
10.858.809,10 lei. Coordonator de proiect Dr. Maria Magdalena Constantin, Membru proiect Dr. 
Florica andru.Ș

 

Studii clinice 1.      Studiu multicentric, international, de fază 3 randomizat, dublu-orb, controlat placebo i active, ș
pentru a evalua eficacitatea i siguran a administrării zilnice, orale de Piclidenson (CF101) la pacien i ș ț ț
cu psoriazis in plăci formă moderată-severă, desfă urat în perioada 2019-prezent. CTG Cardiomed ș
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CRO (subinvestigator).

 

2.      Studiu multicentric, international, randomizat, în regim dublu-orb, controlat activ i cu placebo ș
pentru investigarea eficacită ii i a siguran ei medicamentului ligelizumab (CQGE031C2303), în ț ș ț
tratamentul urticariei spontane cronice (USC) la pacien ii adolescen i i adul i cu răspuns neadecvat laț ț ș ț
tratamentul cu antihistaminice-H1, în perioada Sep. 2018-Iun. 2020, Novartis Pharma (investigator 
principal).

 

3.      Studiu de  cercetare clinică de fază III, multicentric, internat ional, cu indica ia de fibromatoză ț ț
uterină, desfă urat în perioada ș  2018-2020, Covance Clinical and Periapproval Services 
Limited (subinvestigator).

 

4.      Studiu multicentric, na ional pentru evaluarea torelabilită ii produsului Cleanance Fluid SPF ț ț
50+,  aplicare topică la pacien ii cu acnee, desfă urat în perioada 5 iulie-5 august 2019, Magna ț ș
Pharm (investigator principal).

 

5.      Studiu clinic interna ional, multicentric intitulat ”SPIRIT 2: An International Phase 3 Randomized ț
Double-Blind, Placebo-Controlled Efficacy and Safety Study to Evaluate Relugolix administered with 
and withoud Low-Dose Estradioland Norethindrone Acetate in Women with Endometriosis-Associated
Pain” – MVT-601-3102, cu rolul Subinvestigator, desfă urat în perioada Februarie 2017-Iulie 2020.SC ș
PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCOATES ROMANIA SRL (subinvestigator).

 

6.      Studiu clinic M15-574, cu titlul “Studiu de fază 4, multicentric, interna ional, dublu-orb, ț
randomizat, controlat cu placebo, pentru evaluarea siguran ei i eficacită ii Adalimumab în asociere cuț ș ț
tratamentul chirurgical la subiec i cu forme moderate pana la severe de hidrosadenită ț
supurativă,desfă urat în perioada ș  2017-2019, ABBVIE PHARMA (subinvestigator).

 

7.      Studiu de cercetare non-interven ional, fază IV, multicentric, interna ional de evaluare a ț ț
siguran ei endometrială la bolnave în urma tratamentului cu ESMYA, desfă urat în perioada ț ș  2017-
2019, ICON Clinical Resarch GmbH (subinvestigator).

 

8.      Studiu multicentric, interna ional, prospectiv, nerandomizat, în regim deschis pentru evaluarea ț
efectului de piele curată asupra rezultatelor privind calitatea vie ii din perspectiva sănătă ii la 16 i 52 ț ț ș
de săptămâni la pacien ii cu psoriasis în plăci moderat până la sever trata i cu secukinumab în doză ț ț
de 300 mg subcutanat sau fără expunere anterioară la terapie sistemică” (CAIN457A3401), 
desfă urat în perioada Oct. 2016-Oct. 2018, Novartis Pharmaș  (subinvestigator).

 

9.      Studiu “Evaluarea Eficacită ii i Tolerabilită ii Produsului Flugenil 600 în vederea tratăriiț ș ț
    simptomatologiei determinate de Candida Albicans”, desfă urat în perioada august 2016-ianuarie ș
2017, PHARMALINK (subinvestigator).

 

10.   Studiu multicentric international, fază III, randomizat, dublu orb, efectuat pe grupuri paralele, de 
comparare a aplicării topice, de două ori / zi a M 518101, Daivonex i a substan ei vehicul la pacien ii ș ț ț
cu psoriazis în plăci, desfă urat în perioada Mar. 2014-Iun. 2015, Protocol M518101 – EU ș
04/321106BS, BIOSKIN – Maruho Europe Limited (subinvestigator).

 

11.   Studiu prospectiv, randomizat, multicentric, interna ional, simplu orb, controlat cu două bra e ț ț
pentru confirmarea i verificarea performan ei dispozitivului intrauterin sferic cu Cu IUB TMSCU 300 A ș ț
în compara ie cu dispozitivele intrauterine contraceptive, TCu 380 IUD. Protocol OML – 04, OCON ț
MEDICAL LTD, desfă urat în perioada Ian 2014-2015, CTG Cardiomed CROș  (subinvestigator).

 

12.   Studiul 1707-CL-0011, studiu de fază 2, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, la femei cu 
durere pelvină asociată cu endometrioza, care evaluează eficacitatea, siguran a i rela ia doză-ț ș ț
răspuns în cazul tratamentului cu ASP1707 timp de 12 săptămâni, urmat de o extindere cu durata de 
12 săptămâni în regim dublu-orb fără control placebo, incluzând un grup tratat cu acetat de 
leuprorelina în regim deschis timp de 24 saptamani, pentru evaluarea densită ii minerale osoase, ț
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desfă urat în perioada 2013-2015, Astellas, INC Research Romaniaș  (subinvestigator).

 

13.   Studiu multicentric, interna ional fază III, dublu orb pentru evaluarea eficacită ii PGL 4001 pe ț ț
termen lung în reducerea simptomelor cauzate de fibromul uterin (Pearl IV), Protocol PGL 11006, 
desfă urat în perioada 2012-2015, ICON Clinical Researchș  (subinvestigator).

 

14.   Studiu multicentric, interna ional fază II, randomizat, grupuri paralele, dublu orb, placebo controlatț
asupra inhibitorului PGL 2001 a steroid sulfatazei in administrarea concomitenta cu NETA pentru 
tratamentul simptomelor asociate endometriozei, desfă urat în perioada Nov. 2012-Mar. 2014, ș
THEOREM CLINICAL RESEARCH, Comac Medical (subinvestigator).

 

15.   Studiu multicentric, interna ional, non comparativ cu privire la eficacitatea contraceptiă, siguran a ț ț
i Tolerabilitatea Drospirenonei pe durata a 13 cicluri, desfă urat în perioada 2012-2014, Laboratorios ș ș

Leon Farma, SCOPE INTERNATIONAL (subinvestigator).

 

16.   Studiul CF111-302,  multicentric, interna ional, cu privire la eficacitatea contraceptivă, siguran a siț ț
tolerabilitatea a LF111 (Drospirenonei) pe durata a 9 cicluri, în compara ie cu Desogestrel 0.075mg, ț
desfă urat în perioada 2012-2013. Laboratorios Leon Farma, SCOPE ș
INTERNATIONAL (subinvestigator).

 

17.   Studiu multicentric, international, fază II/III, randomizat, dublu-orb, placebo controlat pentru 
evaluarea eficacită ii i siguran ei a CF 101 în administrarea orală la pacien ii cu psoriazis în plăci ț ș ț ț
moderat severe. Protocol CF 101-202 PS, desfă urat în perioada aprilie 2011-aprilie 2015, CTG ș
Clinical Trials Group (subinvestigator).

 

18.   Studiu clinic dublu-orb, randomizat controlat activ i placebo, în grupuri paralele multicentric, ș
interna ional, privind eficacitatea i siguran a BIA 9-1067 la pacien ii cu boală Parkinson idiopatică cu ț ș ț ț
fenomen de deteriorare la sfar it de doză, trata i cu Levodopa plus, un inhibitor de dopa ș ț
decarhoxilază(DDCI) desfă urat în perioada 2011-2012, Bial Pharma,ș   SCOPE 
INTERNA IONALȚ  (subinvestigator).

 

19.   Studiu de faza III, randomizat cu grupe paralele, dublu-orb, controlat placebo, multicentric, 
interna ional , de evaluare a eficacită ii i siguran ei administrării PGL 4001(ulipristal) versus placebo ț ț ș ț
în tratamentul preoperator a fibroamelor uterine simptomatice. (Pearl III), desfă urat în perioada 2010-ș
2011. ICON Clinical Research (subinvestigator).

 

20.   Studiu observa ional, multicentric deschis, interna ional, non interven ional pentru evaluarea ț ț ț
tolerabilită ii locale i eficacită ii Ketospray 10%, spray cutanat, solu ie, desfă urat în perioada 2009-ț ș ț ț ș
2010, Cyathus (subinvestigator).

 

21.   Studiu multicentric interna ional dublu orb, randomizat, placebo controlat, în grupuri paralele ț
pentru evaluarea eficacită ii i siguran ei Eslicarbazepine Acetate (BIA-2-093) ca terapie pentru ț ș ț
pacien ii cu neuropatie post-herpetica (Neuropatia post herpetica), desfă urat în perioada 2007-2009, ț ș
Bial Pharma,  SCOPE INTERNA IONALȚ  (subinvestigator).

 

22.   Studiu faza II/III multicentric, interna ional, dublu orb în grupuri paralele, placebo controlat si ț
randomizat privind eficacitatea dependentă de doză în ameliorarea durerii si tolerabilită ii locala a ț
Clorhidratului de Ambroxol spray 10 mg/puf în tratamentul durerii de gât, desfă urat în perioada 2007-ș
2008, CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH (subinvestigator).

 

23.   Studiu multicentric, interna ional, randomizat dublu-orb, controlat activ i placebo, cu bra e ț ș ț
paralele, de faza III cu ajustare controlată a dozei pentru evaluarea eficien ei i siguran ei CG5503 cu ț ș ț
eliberare prelungită la subiec ii cu durere cronică, moderată până la severă din cauza artrozei de ț
genunchi. Grunenthal, desfă urat în perioada 2007-2008, SCOPE ș
INTERNATIONAL (subinvestigator).
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24.   Studiu multicentric, interna ional, randomizat, cu grupuri paralele, controlat placebo, dublu orb, ț
pentru evaluarea eficacită ii i siguran ei a 80 mg izoflavone din soia ( Zavital) în controlul sindromului ț ș ț
climacteric la femeile aflate in post menopauza, desfă urat în perioada 2006-2007, Zambon ș
Grup (subinvestigator).

 

25.   Studiu de cercetare clinică de fază III, multicentric, interna ional, dublu-orb, placebo controlat, ț
pentru a demonstra eficacitatea tratamentului continuu combinat 0,5 mg estradiol i 2,5 mg ș
dydrogestrone în tratamentul simptomelor vasomotorii la femeile în post menopauza în compara ie cuț
placebo. Solvay Pharmaceuticals, desfă urat în perioada 2005-2008, SCOPE ș
INTERNATIONAL (subinvestigator).

 

Activitate publicistică Tratate în edituri na ionale-Coordonator: ț 3

Monografie-Prim autor: 1

Monografie-Coautor: 1

Capitole în tratate i monografii-Autor unic: ș 11

Capitole în tratate i monografii-Coautor: ș 27

Articole publicate în jurnale indexate ISI cu factor de impact: 11 (8-autor principal)

Articole publicate în jurnale indexate ISI fără factor de impact: 5

Articole publicate în jurnale interna ionale i na ionale indexate în bazele de date interna ionale (BDI): ț ș ț ț
82 (67-autor principal)

Rezumate publicate în reviste indexate ISI: 2

Rezumate publicate în reviste cu ISBN/ISSN: 12

(vezi lista completă de lucrări)

 

Premii i distinc iiș ț 1.      Premiul Na ional pentru tiin ă i Cercetare pentru calitatea articolelor tiin ifice publicate in ț Ș ț ș ș ț
Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal) în anul 2019. Editura Medicala Amaltea.ISSN
1220-5478, e-ISSN2069-606X, ISSN-L 1220-5478.

 

2.       Premiul Special la sesiunea de postere pentru lucrarea cu titlul „Tumoră Buschke-Lowenstein 
gigantă neglijată”,  R. Olteanu, B. Giurcă, . Bucur, Ș F. andruȘ , MM Constantin, din cadrul „Al 18-lea 
Congres Na ional de Dermatologie cu participare interna ională”, 25-28 septembrie 2019, Sinaia, ț ț
România.

 

3.      Premiul Special la sesiunea de postere pentru lucrarea cu titlul „Un caz clinic rar: Papuloza 
limfomatoidă de tip B”,  F. andruȘ , C. Beiu, MM. Constantin, M. Dumitra cu, A. Popa, T. Tebeică, C. ș
Giurcăneanu, din cadrul „Al 18-lea Congres Na ional de Dermatologie cu participare interna ională”, ț ț
25-28 septembrie 2019, Sinaia, România.

 

4.      Premiul Na ional pentru tiin ă i Cercetare pentru calitatea articolelor tiin ifice publicate in ț Ș ț ș ș ț
Revista Practica Medicală (Romanian Journal of Practical Medicine) în anul 2019. Editura Medicală 
Amaltea. ISSN 451-454, e-ISSN 2069-6108, ISSN-L 1842-8258.

 

5.      American Academy of Dermatology 2017 Annual Meeting Registration Scholarship Grant, 
acordat de American Academy of Dermatology, World Congress, pentru participarea la „ 75 th Annual 
Meetinf of The American Academy of Dermatology” 3-7 Martie 2017, Orlando, Florida.

 

Participări manifestări tiin ificeș ț 75 de participări.

(vezi lista completă de lucrări)
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Recenzor (reviewer) pentru
reviste CNCSIS sau reviste cotate

ISI/BDI

1.      Peer-reviewer pentru revista Romanian Journal of Clinical Research în anul 2019. ISSN 2602-
0467.

 

2.      Peer-reviewer of Romanian Journal of Medical Practice in 2019. Editura Medicală Amaltea. 
ISSN 451-454, e-ISSN 2069-6108, ISSN-L 1842-8258.

 

3.      Peer-reviewr pentru revista Medical Image Database în anul 2019. ISSN 2602-0459.

 

4.      Membru în BOARD OF REVIEWERS al revistei Journal of Surgical Sciences. 2019. ISSN 
2360-3038.

 

5.      Peer-reviewer of Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal) în anul 2019. Editura 
Medicala Amaltea. ISSN 1220-5478, e-ISSN2069-606X, ISSN-L 1220-5478.

 

Membru în colective editoriale (de
redac ie)ț

1.      Membru în colectivul editorial (de redac ie) al revistei Medical Image Datebase. ISBN 2602-ț
0452.

 

2.      Membru în colectivul editorial (de redac ie) al revistei Romanian Journal of Clinical Research. ț
ISBN 2602- 0467.

Membru comitet de organizare
manifestari tiin ificeș ț

Membru Comitet Organizare al XVII – lea Congres na ional cu participare interna ională al Societatii ț ț
Romane de Dermatologie, Sinaia, 25-28 Semptembrie 2019

Membru în organiza ii tiin ifice iț ș ț ș
profesionale

▪ Societatea Română de Dermatologie

▪ European Academy of Dermatology

▪ European Association of Dermato-Oncology

▪ Asocia ia Română de Dermatologie pediatricaț

▪ International Dermoscopy Society
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   ECV 2018-12-21T11:49:37.255Z 2020-02-05T11:50:00.288Z V3.4 EWA Europass CV true                        Florica Șandru    Str.Aurel Vlaicu, Nr. 35, 020993 București (România) Bucuresti  RO România  florysandru@yahoo.com   position POZIŢIA  Poziția 6, Disciplina Dermatologie Oncologică, Spitalul Universitar de Urgență Elias, Departamentul Clinic 3, Facultatea de Medicină, UMF Carol Davila (publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1400/26.11.2019, partea III)     true  Medic primar dermatovenerologie (Ordin MS 988/2017)  Spitalul Universitar de Urgență Elias    București  RO România    true  Asistent Universitar ( Decizie nr. 41208/29.02.2016)  Catedra de Dermatovenerologie a Spitalului Universitar de Urgenta Elias, Departamentul 3 Clinic, UMF Carol Davila    București  RO România    true  Medic specialist dermatovenerologie (Ordin MS 1297/2012) și Coordonator studii clinice  Centrul Medical Euromed    București  RO România    false  Doctor în medicină (Ordin nr. 6149/07.11.2012)  Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false  Medic rezident dermatovenerologie  Spitalul Universitar de Urgență Elias    București  RO România     false  Director medical  Centrul Medical Euromed    București  RO România     false  71f09c8b-a172-408c-b9e7-32e580e39ff6 Medic medicină generală și Coordonator studii clinice  Centrul Medical Euromed    București  RO România     false  ab762f91-d737-485f-a85c-67cab92dee01 Reprezentant medical  ORGANON    București  RO România     false  Medic stagiar  Secția dermatologie, Spitalul Clinic Municipal    Timișoara  RO România     true Rezidențiat a doua specialitate Chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă  Spitalul Universitar de Urgență    București  RO România     false Rezidențiat dermatovenerologie  Spitalul Universitar de Urgență Elias    București  RO România     false Doctorat în dermatovenerologie, coordonator științific Prof. Dr. Dan Forsea - Tema: „Infecția genitală externă cu human papilloma virus (HPV)-aspecte epidemiologice, diagnostice, clinice și terapeutice”     false Master în specializarea Managementul Sănătății Publice și al Serviciilor de Sănătate  Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false Absolvent al Facultății de Medicină Generală  Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”    Timișoara  RO România     false  Absolvent al Liceului Teoretic „Vasile Goldiș”    Arad  RO România      ro română    en engleză  C1 C1 C2 C2 C1   fr franceză  B2 B2 B2 B1 B2    Cursuri de specialitate <p>1. 13-14.07.2018- Curs „Tehnici chirurgicale în patologia unghială”. București, România</p><p> </p><p>2.  2.03.2017-Advanced Dermoscopy Course. AAD Annual Meeting, Orlando, Florida</p><p> </p><p>3.  14-15.03.2016- Curs „Abordarea pacientilor cu risc de cancere cutanate în practica medicală ambulatorie”, Prof. Dr. Călin Giurcăneanu, Conf. Dr. Ana-Maria Forsea. Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București.</p><p> </p><p>4.  21.11.2015 - Curs „Injectarea cu acid hialuronic și tratamentele cu microneedeling” Societatea Română de Dermatologie, București, România</p><p> </p><p>5.  24-25.10.2014 – Curs teoretic și practic de tratamente injectabile estetice, Dr. Adrian Avram, Q Clinic, Cluj Napoca</p><p> </p><p>6.  14.02.2014 – Curs tratamente injectabile faciale, Allergan, București</p><p> </p><p>7.  12.11.2012 – Curs de reconstrucție și restructurare facială cu Toxina botulinică și fillere cu acid hialuronic – AMAA, Ana Maria Oproiu, București</p><p> </p><p>8.  9- 11.03.2011 – Curs de dermatoscopie- „ Dermatoscopia- metodă de screening prevenție și diagnostic precoce în cancerele cutanate- UMF „Carol Davila” București – 15 credite EMC</p><p> </p><p>9.  20-24.07.2010- Curs internațional de Dermatoscopie.  Departamentul Dermatologie al Universitatii de Medicină, Graz</p><p> </p><p>10.  2009-2010- Curs „Sistem de perfectionare si instruire in terapia si aplicatiile laser in domeniul medical”- SPIRAL MED- Bucuresti.</p><p> </p><p>11.  27.03.2009 – Curs „Laser-Tratamente Combinate în Medicina Estetică”, București.</p><p> </p><p>12.  16.06.2009 – Curs „Lasere Vasculare” organizat de Asociația pentru Mezoterapie, București</p><p> </p><p>13.  25-27.06.2009 – „Virusul Papiloma Uman-Boli associate, preventive și tratament”, Curs organizat de Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, CMR, SROG, București, România</p><p> </p><p>14.  27-28.03.2008- Curs „Terapii bazate pe lumina inteligenta- actualitati” 9 EMC- Bucuresti</p><p> </p><p>15. 10.03-14.03.2008- Curs postuniversitar de perfecționare „ Dermatologie Chirurgicala&#34; UMF. „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca</p><p> </p><p>16. 18.09-11.11.2006- Curs „Management spitalicesc” Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar- Bucuresti</p><p> </p><p>17.  17.03.2006- Ultrasound Course in Obstetrics and Gynecology ,,First Romanian Ian Donald School” Bucuresti. 10 EMC</p><p> </p><p>18.  17.03.2006- Cursul Fundatiei de Medicină Fetală despre ,,Screeningul de Prim Trimestru” Bucuresti UMF „Carol Davila” Ultrasound in Obstetrics and Gynecology</p><p> </p><p>19.  2006 – Curs de ecografie in Obstetrica-Ginecologie: first Romanian Ian Donald School</p><p> </p>   Granturi de cercetare și proiecte educaționale <p>1.      Proiect „Achiziționarea de aparatură medicală pentru diagnosticarea bolilor de piele” finanțat de către Agenția de Dezvoltare Regională în cadrul programului operațional regional 2007-2013, axa prioritară: 4. Sprijinirea mediului de afaceri regional și local, cod proiect 1048, beneficiar S.C Centrul Medical Euromed, cu un buget total 759.513,80 lei. Director de Proiect Mihai Cristian Dumitrașcu, Asistent de Proiect <strong>Florica Șandru.</strong></p><p><strong> </strong></p><p>2.      Proiect „Sănătatea pe primul plan-pregătirea profesioniștilor din sistemul medical în județul Dâmbovița”, COD SMIS109746, finanțat de Programul Național Capital Uman, axa prioritară 4, incluziunea socială și combaterea sărăciei, Domeniul major de intervenție: îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical. Cf. contract nr. POCU/91/4/8/109746. Proiect implementat de către Spitalul Județean de Urgență Târgoviște în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, desfășurându-se pe o perioadă de 3 ani, între anii 2018-2020, cu un buget total de 10.858.809,10 lei. Coordonator de proiect Dr. Maria Magdalena Constantin, Membru proiect Dr. <strong>Florica Șandru.</strong></p><p> </p>   Studii clinice <p>1.      Studiu multicentric, international, de fază 3 randomizat, dublu-orb, controlat placebo și active, pentru a evalua eficacitatea și siguranța administrării zilnice, orale de Piclidenson (CF101) la pacienți cu psoriazis in plăci formă moderată-severă, desfășurat în perioada 2019-prezent. CTG Cardiomed CRO (subinvestigator).</p><p> </p><p>2.      Studiu multicentric, international, randomizat, în regim dublu-orb, controlat activ și cu placebo pentru investigarea eficacității și a siguranței medicamentului ligelizumab (CQGE031C2303), în tratamentul urticariei spontane cronice (USC) la pacienții adolescenți și adulți cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice-H1, în perioada Sep. 2018-Iun. 2020, Novartis Pharma (investigator principal).</p><p> </p><p>3.      Studiu de  cercetare clinică de fază III, multicentric, internatțional, cu indicația de fibromatoză uterină, desfășurat în perioada  2018-2020, Covance Clinical and Periapproval Services Limited (subinvestigator).</p><p> </p><p>4.      Studiu multicentric, național pentru evaluarea torelabilității produsului Cleanance Fluid SPF 50&#43;,  aplicare topică la pacienții cu acnee, desfășurat în perioada 5 iulie-5 august 2019, Magna Pharm (investigator principal).</p><p> </p><p>5.      Studiu clinic internațional, multicentric intitulat ”SPIRIT 2: An International Phase 3 Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Efficacy and Safety Study to Evaluate Relugolix administered with and withoud Low-Dose Estradioland Norethindrone Acetate in Women with Endometriosis-Associated Pain” – MVT-601-3102, cu rolul Subinvestigator, desfășurat în perioada Februarie 2017-Iulie 2020.SC PHARMACEUTICAL RESEARCH ASSOCOATES ROMANIA SRL (subinvestigator).</p><p> </p><p>6.      Studiu clinic M15-574, cu titlul “Studiu de fază 4, multicentric, internațional, dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo, pentru evaluarea siguranței și eficacității Adalimumab în asociere cu tratamentul chirurgical la subiecți cu forme moderate pana la severe de hidrosadenită supurativă,desfășurat în perioada  2017-2019, ABBVIE PHARMA (subinvestigator).</p><p> </p><p>7.      Studiu de cercetare non-intervențional, fază IV, multicentric, internațional de evaluare a siguranței endometrială la bolnave în urma tratamentului cu ESMYA, desfășurat în perioada  2017-2019, ICON Clinical Resarch GmbH (subinvestigator).</p><p> </p><p>8.      Studiu multicentric, internațional, prospectiv, nerandomizat, în regim deschis pentru evaluarea efectului de piele curată asupra rezultatelor privind calitatea vieții din perspectiva sănătății la 16 și 52 de săptămâni la pacienții cu psoriasis în plăci moderat până la sever tratați cu secukinumab în doză de 300 mg subcutanat sau fără expunere anterioară la terapie sistemică” (CAIN457A3401), desfășurat în perioada Oct. 2016-Oct. 2018, Novartis Pharma (subinvestigator).</p><p> </p><p>9.      Studiu “Evaluarea Eficacității și Tolerabilității Produsului Flugenil 600 în vederea tratării     simptomatologiei determinate de Candida Albicans”, desfășurat în perioada august 2016-ianuarie 2017, PHARMALINK (subinvestigator).</p><p> </p><p>10.   Studiu multicentric international, fază III, randomizat, dublu orb, efectuat pe grupuri paralele, de comparare a aplicării topice, de două ori / zi a M 518101, Daivonex și a substanței vehicul la pacienții cu psoriazis în plăci, desfășurat în perioada Mar. 2014-Iun. 2015, Protocol M518101 – EU 04/321106BS, BIOSKIN – Maruho Europe Limited (subinvestigator).</p><p> </p><p>11.   Studiu prospectiv, randomizat, multicentric, internațional, simplu orb, controlat cu două brațe pentru confirmarea și verificarea performanței dispozitivului intrauterin sferic cu Cu IUB TMSCU 300 A în comparație cu dispozitivele intrauterine contraceptive, TCu 380 IUD. Protocol OML – 04, OCON MEDICAL LTD, desfășurat în perioada Ian 2014-2015, CTG Cardiomed CRO (subinvestigator).</p><p> </p><p>12.   Studiul 1707-CL-0011, studiu de fază 2, randomizat, dublu-orb, controlat placebo, la femei cu durere pelvină asociată cu endometrioza, care evaluează eficacitatea, siguranța și relația doză-răspuns în cazul tratamentului cu ASP1707 timp de 12 săptămâni, urmat de o extindere cu durata de 12 săptămâni în regim dublu-orb fără control placebo, incluzând un grup tratat cu acetat de leuprorelina în regim deschis timp de 24 saptamani, pentru evaluarea densității minerale osoase, desfășurat în perioada 2013-2015, Astellas, INC Research Romania (subinvestigator).</p><p> </p><p>13.   Studiu multicentric, internațional fază III, dublu orb pentru evaluarea eficacității PGL 4001 pe termen lung în reducerea simptomelor cauzate de fibromul uterin (Pearl IV), Protocol PGL 11006, desfășurat în perioada 2012-2015, ICON Clinical Research (subinvestigator).</p><p> </p><p>14.   Studiu multicentric, internațional fază II, randomizat, grupuri paralele, dublu orb, placebo controlat asupra inhibitorului PGL 2001 a steroid sulfatazei in administrarea concomitenta cu NETA pentru tratamentul simptomelor asociate endometriozei, desfășurat în perioada Nov. 2012-Mar. 2014, THEOREM CLINICAL RESEARCH, Comac Medical (subinvestigator).</p><p> </p><p>15.   Studiu multicentric, internațional, non comparativ cu privire la eficacitatea contraceptiă, siguranța și Tolerabilitatea Drospirenonei pe durata a 13 cicluri, desfășurat în perioada 2012-2014, Laboratorios Leon Farma, SCOPE INTERNATIONAL (subinvestigator).</p><p> </p><p>16.   Studiul CF111-302,  multicentric, internațional, cu privire la eficacitatea contraceptivă, siguranța si tolerabilitatea a LF111 (Drospirenonei) pe durata a 9 cicluri, în comparație cu Desogestrel 0.075mg, desfășurat în perioada 2012-2013. Laboratorios Leon Farma, SCOPE INTERNATIONAL (subinvestigator).</p><p> </p><p>17.   Studiu multicentric, international, fază II/III, randomizat, dublu-orb, placebo controlat pentru evaluarea eficacității și siguranței a CF 101 în administrarea orală la pacienții cu psoriazis în plăci moderat severe. Protocol CF 101-202 PS, desfășurat în perioada aprilie 2011-aprilie 2015, CTG Clinical Trials Group (subinvestigator).</p><p> </p><p>18.   Studiu clinic dublu-orb, randomizat controlat activ și placebo, în grupuri paralele multicentric, internațional, privind eficacitatea și siguranța BIA 9-1067 la pacienții cu boală Parkinson idiopatică cu fenomen de deteriorare la sfarșit de doză, tratați cu Levodopa plus, un inhibitor de dopa decarhoxilază(DDCI) desfășurat în perioada 2011-2012, Bial Pharma,  SCOPE INTERNAȚIONAL (subinvestigator).</p><p> </p><p>19.   Studiu de faza III, randomizat cu grupe paralele, dublu-orb, controlat placebo, multicentric, internațional , de evaluare a eficacității și siguranței administrării PGL 4001(ulipristal) versus placebo în tratamentul preoperator a fibroamelor uterine simptomatice. (Pearl III), desfășurat în perioada 2010-2011. ICON Clinical Research (subinvestigator).</p><p> </p><p>20.   Studiu observațional, multicentric deschis, internațional, non intervențional pentru evaluarea tolerabilității locale și eficacității Ketospray 10%, spray cutanat, soluție, desfășurat în perioada 2009-2010, Cyathus (subinvestigator).</p><p> </p><p>21.   Studiu multicentric internațional dublu orb, randomizat, placebo controlat, în grupuri paralele pentru evaluarea eficacității și siguranței Eslicarbazepine Acetate (BIA-2-093) ca terapie pentru pacienții cu neuropatie post-herpetica (Neuropatia post herpetica), desfășurat în perioada 2007-2009, Bial Pharma,  SCOPE INTERNAȚIONAL (subinvestigator).</p><p> </p><p>22.   Studiu faza II/III multicentric, internațional, dublu orb în grupuri paralele, placebo controlat si randomizat privind eficacitatea dependentă de doză în ameliorarea durerii si tolerabilității locala a Clorhidratului de Ambroxol spray 10 mg/puf în tratamentul durerii de gât, desfășurat în perioada 2007-2008, CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH (subinvestigator).</p><p> </p><p>23.   Studiu multicentric, internațional, randomizat dublu-orb, controlat activ și placebo, cu brațe paralele, de faza III cu ajustare controlată a dozei pentru evaluarea eficienței și siguranței CG5503 cu eliberare prelungită la subiecții cu durere cronică, moderată până la severă din cauza artrozei de genunchi. Grunenthal, desfășurat în perioada 2007-2008, SCOPE INTERNATIONAL (subinvestigator).</p><p> </p><p>24.   Studiu multicentric, internațional, randomizat, cu grupuri paralele, controlat placebo, dublu orb, pentru evaluarea eficacității și siguranței a 80 mg izoflavone din soia ( Zavital) în controlul sindromului climacteric la femeile aflate in post menopauza, desfășurat în perioada 2006-2007, Zambon Grup (subinvestigator).</p><p> </p><p>25.   Studiu de cercetare clinică de fază III, multicentric, internațional, dublu-orb, placebo controlat, pentru a demonstra eficacitatea tratamentului continuu combinat 0,5 mg estradiol și 2,5 mg dydrogestrone în tratamentul simptomelor vasomotorii la femeile în post menopauza în comparație cu placebo. Solvay Pharmaceuticals, desfășurat în perioada 2005-2008, SCOPE INTERNATIONAL (subinvestigator).</p><p> </p>   Activitate publicistică <p>Tratate în edituri naționale-Coordonator: <strong>3</strong></p><p>Monografie-Prim autor: <strong>1</strong></p><p>Monografie-Coautor: <strong>1</strong></p><p>Capitole în tratate și monografii-Autor unic: <strong>11</strong></p><p>Capitole în tratate și monografii-Coautor: <strong>27</strong></p><p>Articole publicate în jurnale indexate ISI cu factor de impact: <strong>11 (8-autor principal)</strong></p><p>Articole publicate în jurnale indexate ISI fără factor de impact: <strong>5</strong></p><p>Articole publicate în jurnale internaționale și naționale indexate în bazele de date internaționale (BDI): <strong>82 (67-autor principal)</strong></p><p>Rezumate publicate în reviste indexate ISI: <strong>2</strong></p><p>Rezumate publicate în reviste cu ISBN/ISSN: <strong>12</strong></p><p><em>(vezi lista completă de lucrări)</em></p><p> </p>   Premii și distincții <p>1.      Premiul Național pentru Știință și Cercetare pentru calitatea articolelor științifice publicate in Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal) în anul 2019. Editura Medicala Amaltea.ISSN 1220-5478, e-ISSN2069-606X, ISSN-L 1220-5478.</p><p> </p><p>2.       Premiul Special la sesiunea de postere pentru lucrarea cu titlul „Tumoră Buschke-Lowenstein gigantă neglijată”,  R. Olteanu, B. Giurcă, Ș. Bucur, <strong>F. Șandru</strong>, MM Constantin, din cadrul „Al 18-lea Congres Național de Dermatologie cu participare internațională”, 25-28 septembrie 2019, Sinaia, România.</p><p> </p><p>3.      Premiul Special la sesiunea de postere pentru lucrarea cu titlul „Un caz clinic rar: Papuloza limfomatoidă de tip B”,  <strong>F. Șandru</strong>, C. Beiu, MM. Constantin, M. Dumitrașcu, A. Popa, T. Tebeică, C. Giurcăneanu, din cadrul „Al 18-lea Congres Național de Dermatologie cu participare internațională”, 25-28 septembrie 2019, Sinaia, România.</p><p><strong> </strong></p><p>4.      Premiul Național pentru Știință și Cercetare pentru calitatea articolelor științifice publicate in Revista Practica Medicală (Romanian Journal of Practical Medicine) în anul 2019. Editura Medicală Amaltea. ISSN 451-454, e-ISSN 2069-6108, ISSN-L 1842-8258.</p><p><strong> </strong></p><p>5.      American Academy of Dermatology 2017 Annual Meeting Registration Scholarship Grant, acordat de American Academy of Dermatology, World Congress, pentru participarea la „ 75 th Annual Meetinf of The American Academy of Dermatology” 3-7 Martie 2017, Orlando, Florida.</p><p> </p>   Participări manifestări științifice <p>75 de participări.</p><p><em>(vezi lista completă de lucrări)</em></p><p> </p>   Recenzor (reviewer) pentru reviste CNCSIS sau reviste cotate ISI/BDI <p>1.      Peer-reviewer pentru revista Romanian Journal of Clinical Research în anul 2019. ISSN 2602-0467.</p><p> </p><p>2.      Peer-reviewer of Romanian Journal of Medical Practice in 2019. Editura Medicală Amaltea. ISSN 451-454, e-ISSN 2069-6108, ISSN-L 1842-8258.</p><p> </p><p>3.      Peer-reviewr pentru revista Medical Image Database în anul 2019. ISSN 2602-0459.</p><p> </p><p>4.      Membru în BOARD OF REVIEWERS al revistei Journal of Surgical Sciences. 2019. ISSN 2360-3038.</p><p> </p><p>5.      Peer-reviewer of Revista Medicală Română (Romanian Medical Journal) în anul 2019. Editura Medicala Amaltea. ISSN 1220-5478, e-ISSN2069-606X, ISSN-L 1220-5478.</p><p> </p>   Membru în colective editoriale (de redacție) <p>1.      Membru în colectivul editorial (de redacție) al revistei Medical Image Datebase. ISBN 2602-0452.</p><p> </p><p>2.      Membru în colectivul editorial (de redacție) al revistei Romanian Journal of Clinical Research. ISBN 2602- 0467.</p>   Membru comitet de organizare manifestari științifice <p>Membru Comitet Organizare al XVII – lea Congres național cu participare internațională al Societatii Romane de Dermatologie, Sinaia, 25-28 Semptembrie 2019</p>   Membru în organizații științifice și profesionale <ul><li>Societatea Română de Dermatologie</li><li>European Academy of Dermatology</li><li>European Association of Dermato-Oncology</li><li>Asociația Română de Dermatologie pediatrica</li><li>International Dermoscopy Society</li></ul> 

