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Curriculum vitae  

Europass  
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume OLARIU MIHAELA CRISTINA 
 
  
 

 
 
 
 

           Locul de munca pentru 
                   care se candideaza 

 
Şef de lucrări poziția 17 disciplina Boli Infecțioase 

 
Experienţa profesională 

 

2018 - formator EMC in cadrul proiectului POCU 
2010 – în prezent   Asistent universitar Boli Infecţioase 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 
 

 Activitate didactică 
- Ore de lucrări practice de Boli Infecţioase cu studenţii anului VI, Facultatea de Medicină, modul 

română şi modul engleză 
- Predare cursuri medici rezidenţi şi specialişti 
- Îndrumător lucrări de diplomă studenţi anul VI 
- Îndrumător stagii pentru medici rezidenţi  
- Coordonator de curs „Medicină Internă” la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universităţii 

Politehnice Bucureşti, Semestrul I (începând cu 2013 - prezent) 
 

Activitate de cercetare medicală şi îndrumător al activităţii ştiinţifice şi de cercetare a studenţilor şi 
medicilor rezidenţi 
Activitate clinică în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş” 
 
Participări la concursuri de admitere în facultate,examen de licenţă, examen de rezidenţiat 

  
  

2004 - 2010   Asistent universitar Catedra de Medicină Internă I (Decizia 26601/26 februarie 2004) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 

 2000 - 2004   Preparator universitar Catedra de Medicină Internă I (Decizia 12065/3 octombrie 2000) 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 
 

- Activitate didactică(studenţi, medici rezidenţi) 
- Activitate clinică medicină internă 

 
                                  2017 – prezent 
 
 
 
                                  2010 -  prezent  

 

 Medic specialist Boli Infecţioase  
 Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş” 
 Activitate clinică în regim de spital şi ambulator 
 
 Medic primar Gastroenterologie  
 Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof.Dr.Matei Balş” 
 Activitate clinică în regim de spital şi ambulator 
 

  2008 - prezent  Medic primar Medicină Internă 
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                                           2006 - 2010  Medic specialist Gastroenterologie 
                                        2002 - 2008                                                   
                                        1997 - 2002                                                                                                                                                                                    

 
                                              
 
 
                                            1988 -1990 

  Medic Specialist Medicină Internă 
  Medic rezident Medicină Internă 

- Activitate clinică- medicină internă în regim de spital şi ambulator 
Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti 
 
  

Asistent medical 
Conform fişei postului de asistent medical generalist 
Spitalul Judeţean Argeş, Piteşti, jud.Argeş, România 

 

 
 

Educaţie şi formare 
 

2017 Diploma de medic specialist boli infecţioase, confirmată prin Ordinul MS nr. 83/2017 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 

 
2011- 2012 

 
Master în Managementul Sănătăţii Publice şi al Serviciilor de Sănătate - atestat Nr. 91 din 31.07.2012 

   Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti / Catedra de Sănătate Publică şi 
Management 

2010 
 

 
                                                      2008 

Diploma de medic primar gastroenterologie, confirmată prin Ordinul MS nr. 1276/2010 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 
 
Diploma de medic primar medicină internă, confirmată prin Ordinul MS nr. 1971/2008 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 
 

2007 Doctor în Medicină(PhD) cu teza”Aspecte clinico-evolutive şi prognostice în infecţia cronică VHC”, 
confirmat prin OMEC nr. 632/21.03.2007, diploma nr.2415/17.09.2007 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România 
 

2006   Diploma de medic specialist gastroenterologie, confirmată prin Ordinul MS nr. 467/2006 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 

 
   2003 

 
 

2002 
                            
 
                                                       2002 
                                                        

Certificat Competenţă în „ Endoscopie Digestivă Diagnostică”, Nr. 9726/29 mai 2003 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 
 
Certificat Competenţă în „Ecografie generală”, Nr 7631/29 mai 2002 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 

 
Diploma de medic specialist medicină internă, confirmată prin Ordinul MS nr. 1024/2002 
Ministerul Sănatăţii – Centrul Universitar Bucureşti, România 

 
1996 Diploma de licenţă doctor- medic, Nr. 477/27. 03 1997  

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

1988  Diploma de bacalaureat - profil sanitar, Nr. 335/05. Iulie 1988 
 Liceul sanitar Piteşti, judetul Argeş 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Membru activ al mai multor societati 
medicale naţionale şi internaţionale 

Cursuri: 
 
- 30-31 mai 2019- Bucureşti,” Qualification Training and Update”- ICH GCP E6(R2) 2019 Training Course 
- 9-10 mai 2019 – Bucureti, „Bucharest Live Endoscopy” 
- 9 mai 2019 - Bucureşti, „Nutri-Gastro Course” 
- 23-24 noiembrie 2018 – Timişoara, EUROSON School- Liver Elastography 
- 12 mai 2017 – București, curs „NIDA Clinical Trials Network” – Good Clinical Practices 
- 22 mai 2015 – Bucureşti, curs „Clinical Trials with Pharmaceutical Products” – Qualification Training, 
Upgrade 2015 
- 3 octombrie 2011 – Bucureşti, curs ”1st European Course on Esophageal Exploration with 
Videocapsule Endoscopy” – Given Imaging 
 - 18 mai 2011- Mamaia, curs „2-nd Advanced Cours on Videocapsule Endoscopy” – Given Imaging  
 - 11-12 aprilie 2011 – Bucureşti, curs ”HCC Hospitation Associated with Program for the Advancement of 
Therapy in hepatocellular Carcinoma(PATH)” – Bayer HealthCare 
 - 17 martie 2011-Bucureşti, curs „GCP Training for Investigators”- Roche România 
 - 25 septembrie 2010 –  Lisabona, curs ”Expert Practice in Hematology” – priME Oncology 
 - 15-16 septembrie 2010 - Bucureşti curs ”Second Balkan PreCongress Course” – Asociaţia Română de 
Studiu a Ficatului 
 - 19 iunie 2010 – Bucureşti, curs ”Interpersonal Relationsships Program” –TMI 
 - 9 iunie 2010 – Craiova, curs „Patologie Oncologică Digestivă” – Societatea de Gastroenterologie şi 
Hepatologie 
 -  5 martie 2010 – Bucureşti, curs ”Business Presentations Program” –TMI 
 - 17 februarie 2007 – Sovata, curs ”Să ne convingem auditoriul” în cadrul programului Global Speaker 
training – Pfizer România 
 - 27 februarie 2006 - Bucureşti, „Steatoza hepatică non-alcoolică (curs postuniversitar) - Institutul Clinic 
Fundeni. 
 - 25-27 ianuarie 2006 - Bucureşti “Tulburări digestive organice cu mare morbiditate” (curs 
postuniversitar) - Institutul Clinic Fundeni. 
 - 15-16 octombrie 2004 - Padova, Italia Hepatology  „Up-Date” (workshop). 
 
 Colegiul Medicilor din România 
 Societatea de Boli Infecţioase şi HIV/SIDA 
 Societatea Română de Gastroenterologie 
 Societatea Română de Endoscopie Digestivă 
 European Association for the Study of the Liver (EASL) 

 
Limba maternă  Română 

1988  

 
Competente personale 

 
Limbi străine cunoscute 

 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  C1 C1 B2 B2 C1 

Limba Franceză  B1 B1 A2 A2 A1 

 (*) Niveluri A1 şi A2 Utilizator elementar; B1 şi B2 Utilizator independent; C1 şi C2 Utilizator experimentat 
Cadrul European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
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Competente digitale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

Autoevaluare 
Procesarea 
informatiei 

Comunicare Creare de 
continut 

Securitate Rezolvarea de 
probleme 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
independent 

Utilizator 
indepandent 

Utilizator 
independent 

 
Abilităţi de utilizare Microsoft Office (Word™, Excel™ și PowerPoint™), dobândită practic prin utilizarea 

Power Point-ului în realizarea şi susţinerea de prezentări medicale, cursuri şi seminarii pentru studenţi, a 
Word-ului pentru redactarea de lucrări de licenţă, articole de specialitate, a Excel-ului pentru prelucrarea 
datelor medicale. Utilizarea soft-urilor medicale de statistică în cadrul proiectelor ştiinţifice de cercetare 

 
 
- Abilităţi de comunicare – dezvoltate în urma experienţei practice de cadru universitar al Facultăţii de 

Medicină, al interacţiunii cu pacienţii în calitate de medic rezident şi specialist, în activitatea de spital, 
ambulator şi studii clinice internaţionale 

- Abilităţi de prezentare - dobândite în urma participării la cursurile teoretice de tehnici de prezentare şi 
a experienţei practice dobândite prin susţinerea de lucrări ştiinţifice în cadrul sesiunilor de comunicări, 
simpozioane şi congrese naţionale şi internaţionale 

- Capacitatea de a lucra în echipă-dobândită în urma participării în diferite proiecte interdisciplinare, 
studii clinice internaţionale 

- Capacitatea de a lucra într-un mediu multicultural, prin participarea la evenimente ştiinţifice 
internaţionale: congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice şi prin stagiile profesionale efectuate în 
străinătate 

 
Seriozitate, tip analitic, conştiinciozitate, empatie, lucru în echipă, dorinţă permanentă de 

perfecţionare, bună comunicare  

  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Coordonator de curs „Medicină Internă” la Facultatea de Inginerie Medicală din cadrul Universităţii 
Politehnice Bucureşti, Semestrul I (începând cu 2016 - prezent) 

- Coordonator al ”Cursului de inițiere în ecografia abdominală” Centrul de simulare medicală “LifeSIM” 
- Abilităţi de conducere dezvoltate prin coordonarea activităţii cabinetului de Endoscopie Digestivă din 

cadrul I.N.B.I. “Prof. Dr. Matei Balş”, coordonarea lucrărilor de diplomă/licenţă ale studenţilor la medicină 
- Abilităţi organizatorice dobândite în urma organizării de simpozioane ştiinţifice, sesiuni ştiinţifice în 

cadrul congreselor naţionale şi cu participare internaţională 
  

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

- Euroson School Course: Ultrasound based elastography- Clinical Applications, 21-22 noiembrie 2018, 
Timisoara 
- Puncţie biopsie hepatică - 21-24 noiembrie 2005 „Puncţia biopsie hepatică şi renală, Modul 1: biopsia 
hepatică” (curs postuniversitar) - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti. 
- Endoscopie digestivă diagnostică – competenţă obţinută în 21 aprilie 2003 
- Ecografie generală- competenţă obţinută în 29 aprilie 2002 
-„Tehnica de montare endoscopică a gastrostomei percutane” 17-18 martie 2003 - Institutul Clinic 
Fundeni, Bucureşti 

  

  
  

Permis de conducere Categoria B 
 

  

Informaţii suplimentare  
Cărţi publicate(autor unic/autor principal): 
 
- „Tratament şi elemente diagnostice în bolile digestive funcţionale”, Ed. Infomedica, 2009 
- „Semiologie hematologică – note de curs, Ed. Infomedica”, 2009 
- „Infecţia cronică cu VHC - Aspecte evolutive şi terapeutice”, Ed. Infomedica, 2008 
 
Capitole în cărţi publicate(co-autor): 
  -  ”Protocol de monitorizare integrată a pacientului cu infecție cu virus hepatitic C. Ghid de bune 
practici”, coord. Adrian Streinu Cercel, Oana Săndulescu, Anca Streinu-Cercel, Editura Sigma, 2020 
ISBN 978-606-727- 394-6  

- “Bolile inflamatorii intestinale”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. Carol 
Davila, 2014 
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- ”Boala hepatică grasă nealcoolică: steatoza simplă nealcoolică, steatohepatita nealcoolică, 
ciroza”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. Carol Davila, 2014 
- ”Rezistenţa VHB la antivirale orale”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. 
Carol Davila, 2014 
- „Modificările hemostazei în ciroză”,  în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. 
Carol Davila, 2014 
- „Gastroenteropatiile cu pierdere de proteine”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul 
II, ed. Carol Davila, 2014 
- „Hepatita granulomatoasă”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. Carol 
Davila, 2014 
- „Hepatita medicamentoasă”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul II, ed. Carol 
Davila, 2014 
- „Afecţiuni  gastroduodenale funcţionale”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul I, ed. 
Carol Davila, 2013 
- „Afecţiuni funcţionale ale esofagului”, în Gastroenterologie – Manual Terapeutic, volumul I, ed. 
Carol Davila, 2013 
- „Tratamentul recăderilor în hepatita cronică C”, în Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul 
hepatitelor cronice virale, ed. Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2010 
- ”Mai este loc pentru terapia de menţinere în hepatita cronică C?”, în Actualităţi în diagnosticul şi 
tratamentul hepatitelor cronice virale, ed. Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 
2009 
- ”Terapia de menţinere în hepatita cronică C”, în Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul 
hepatitelor cronice virale, ed. Medicală Universitară ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, 2008 
- „Rinichiul în hipertensiunea portală din ciroză”, în Caiete de Gastroenterologie şi Hepatologie, ed. 
SemnE, 2008 
- „Hipertransaminazemia cronică la adultul asimptomatic”, în Caiete de Gastroenterologie şi 
Hepatologie, ed. SemnE, 2008 
- „Sarcina şi hepatita autoimuna”, în Caiete de Gastroenterologie şi Hepatologie,ed.SemnE, 2008 
- „Modificări ale hemostazei şi fibrinolizei în bolile hepatice”, în Caiete de Gastroenterologie şi 
Hepatologie, ed. SemnE, 2008 
- „Hepatita cronică virală B - aspecte terapeutice”, în Caiete de Gastroenterologie şi Hepatologie, 
ed. SemnE,2008 
- „Tumori hepatice”, în Caiete de Gastroenterologie şi Hepatologie, ed. SemnE, 2008 
- ”Tulburări de coagulare în bolile hepatice”, în Ficatul şi Hematologia, ed.SemnE, 2003 
- „Rolul hepatocitului în anemiile hemolitice”,  în Ficatul şi Hematologia, ed.SemnE, 2003 
- „Fibroza hepatică” în Tendinţe actuale de diagnostic şi tratament în practica medicală, ed. 
Ministerului de Interne, 2002 
 
 
Articole publicate:  
 
- „Eosinophilic colitis and Clostridioides difficile sepsis with rapid remission after antibiotic 
treatment; a rare coincidence and its pathogenic implications”, Frontiers in Medicine, July 2020 

-   „Acute pericarditis- etiology and diagnosis”. Paliația- journal of palliative care Vol 13, No 3, July 
2020 

-  „Viral Myocarditis: Clinical and Paraclinical Diagnosis”, Modern Medicine, vol 27, No 2, June 
2020  

- „Comorbidities and drug reactions in the elderly patient / Comorbiditatile si reactiile medicamentoase 
la pacientul varstnic” Romanian Medical Journal Vol. LXVII, No. 2, 2020 
- „The role of the general practitioner in monitoring pregnant women with hypertension”  Medical 
Practice vol. XV, No. 2, Year 2020  

-  „The utility of upper digestive endoscopy in the evaluation of HIV patients with low CD4+ T-
lymphocyte values”, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 54,Issue 4,pp.612-620, December 
2019 
- „The role of Shear-Wave Elastography in the dynamic monitoring of fibrosis in patients with 
chronic hepatitis C with sustained virological response after direct acting antiviral therapy”, 
Archives of the Balkan Medical Union, vol. 54,Issue 4,pp.699-704, December 2019 
-  „Budd-Chiari Syndrome”, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 54. No 2,pp.345-350, June 
2019 
-  „Safety assessment in Child A cirrhotic patients treated with Ombitasvir/Paritaprevir/Ritonavir and 
Dasabuvir with Ribavirin”, Acta Gastro-Enterologica Belgica, vol. LXXXI, January-March 2018 
- „Problematica comunicării medic-pacient în practica medicală. Modalități de abordare a 
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pacientului în cazurile complicate”, Revista Medicală Română, vol. LXV, nr. 2, 2018 
-  „Afectarea măduvei hematogene la pacienții cu infecție HIV”, Practica Medicală, vol. 13, nr. 2, 
2018 
-  „Corelația dintre gradul de fibroză hepatică estimat non-invaziv și diverși parametri clinici, 
biologici și imagistici în hepatopatiile cronice virale”, Revista Medicală Română, vol. LXV, nr. 1, 
2018 
-  „Hepatic Osteodystrophy: a global (re)view of the problem ˝, Acta Clin Croat, vol. 56, nr. 3, 20017 
-  „Actualități în diagnosticul și terapia bolii celiace (Partea II) ˝, Revista Medicală Română, vol. 
LXIV, nr. 1, 2017 
- ˝Actualități în diagnosticul și terapia bolii celiace (Partea I) ˝, Revista Medicală Română, vol. LXIII, 
nr. 4, 2016 
- „Body Composition Changes in Patients with Chronic Hepatitis C”, JGLD, vol. 25, nr. 3, Sept 2016 
- „The management of hematological side effects in chronic hepatitis C treatment - a retrospective 
study”, Therapeutics. Pharmacology and Clinical Toxicology, vol.XVII, no. 2, June 2013 

  - „Implicaţii ale sistemului renină-angiotensină-aldosteron în boala hepatică cronică”, Revista 
Medicală Română, vol. LIX, nr. 3, 2012 

- “Therapeutic suggestions in occult chronic hypertransaminasemia”, Therapeutics. Pharmacology 
and Clinical Toxicology, vol.XVI, no. 1, 2012 
- „Hepatita acută de cauză necunoscută”, Medicină Internă, nr.5, 2011 
- „Thrombocytopenia in chronic hepatitis C”, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, vol. 19, 
no. 4, decembrie 2010 
- „Tulburări de coagulare în ciroza hepatică. Principii de tratament”, Discobolul, anul VI, 3(21), 
septembrie 2010 

  - „Crioglobulinemia în infecţia cu VHC - abordare terapeutică” Discobolul,anul VI,2(20), iunie 2010 
- „Hepatita autoimună şi sarcina”, Revista pentru educaţie medicală continuă - Gastroenterologie, 
vol. 6, nr. 2, 2007 
- „Diagnosticul creşterii cronice a transaminazelor de cauză obscură” ”, Revista pentru educaţie 
medicală continuă - Gastroenterologie vol.3, nr1, 2004 
- „Tratamentul bronhopneumopatiei obstructive cronice (BPOC)”, Noutatea Medicală, 4/1998 
- ”Criterii pentru recomandarea tratamentului antiviral în hepatita cronică cu virus B”, Revista 
Medicală Română-vol.XLVIII, nr.1, 2001 
 
Rezumate: 
 
- „Longitudinal assessment of liver fibrosis rates using non-invasive APRI and Fib-4 scores in 

HIV, HBV and HIV-HBV co-infected patients”, European Congress of Clinical Microbiology 
and Infectious Diseases, ECCMID 2020 

- „HCV treatment in Romania – are there still difficult to treat patients? Three years of 
experience” - 15th edition of The Scientific days of the National Institute of Infectious Diseases 
„Prof. Dr. Matei Balş”, 2019 

- „The role of shear wave elastography in the dynamic monitoring of fibrosis in chronic hepatitis 
C infected patients with sustained virological response after the direct acting antiviral therapy” 
- 15th edition of The Scientific days of the National Institute of Infectious Diseases „Prof. Dr. 
Matei Balş”, 2019 

-  „Diagnostic challenges in a diabetic patient with acute diarrheal disease” Supplement 
Medicine in evolution, vol. XXIII, nr. 2, 2017 

- „ A case of Clostridium botulinum intoxication in a peculiar clinical and epidemiological setting” 
- 13th edition of The Scientific days of the National Institute of Infectious Diseases „Prof. Dr. 
Matei Balş” , 2017 

- „ Hepatita cronică cu virus C determină alterarea compoziţiei corporale şi mineralizării osoase?” 
– lucrare originală, al XVI-lea Congres Naţional de Medicină Internă, Călimăneşti-Căciulata, 6-9 
aprilie 2016 

- „ Afectare organică sau greşeală de laborator?” – prezentare de caz, al XVI-lea Congres 
Naţional de Medicină Internă, Călimăneşti-Căciulata, 6-9 aprilie 2016 

- ”Interception of the interbacterial communication – the key to the future approach of dysbiosis – 
caused disease” - poster, The 35th National Congress of Gastroenterology, Hepatology and 
Digestive Endoscopy, Iaşi, România, 11-13 iunie 2015 

- „ Comparative study between Rifaximin-alpha and Lactobacillus Casei DG in patients with 
diarrhea predominant Irritable Bowel Syndrome” – poster, The 8th Probiotics, Prebiotics & New 
Foods for microbiota and human health, Rome, 13-15 september 2015 

-  „ Severe Anemia in AIDS. Case report” - poster, The 11th Edition of Scientific Days of The 
National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucharest, Romania, 14-16 
october 2015 

- „Chronic diarrhea in patients with acquired immunodeficiency syndrome” – poster, The 7 th 
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Romanian National HIV/AIDS Congress and The 2nd Central European HIV Forum Sibiu, 
Romania, 29-31 may 2014 

-  „Malnutrition and associated factors in patients with infectious diseases˝, BMC Infectious 
Diseases 2014, 14 (Suppl 7): P43 

- „Sepsis may dissimulate a lymphoma? Case report˝, BMC Infectious Diseases 2014, 14 (Suppl 
7): P60 

- „The role of Lamivudine versus Entecavir in prevention of HCC in patients with hepatitis B virus 
related cirrhosis” – rezumat publicat în BMC Infectious Diseases 2013, 13(suppl 1):P 69 from 
The 9th Edition of the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. 
Matei Balş”, Bucharest, Romania, 23-25 october 2013 

- ”The impact of nonalcoholic fatty liver disease on chronic viral hepatitis-progression to cirrhosis” 
- rezumat publicat în BMC Infectious Diseases 2013, 13 (suppl 1): O 27 from The 9th Edition of 
the Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balş”, 
Bucharest,Romania, 23-25 october 2013 

- „Mielodysplastic syndrome at patient with HCV cirrhosis. Case report” – rezumat publucat în 
BMC Infectious Diseases 2013, 13 (suppl 1) from The 9th Edition of the Scientific Days of the 
National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balş”, Bucharest, Romania, 23-25 
october 2013 

- “Metabolic syndrome and non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD)”- abstract Journal of 
Gastrointestinal and Liver Diseases, vol. 21. Suppl. 4. The scientific days of the “ Prof. Dr. Matei 
Balş” National Institute of Infectious Diseases 8th edition, 17-19 october 2012 

- „Chronic Hepatitis C and Pseudothrombocytopenia. A Case Report” - abstract Journal of 
Gastrointestinal and Liver Diseases, vol. 21. Suppl. 4, . The scientific days of the “ Prof. Dr. 
Matei Balş” National Institute of Infectious Diseases 8th edition, 17-19 october 2012 

- „Abdominal pain in patients with acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) – poster, 
Interfaces and Controversies in Gastroenterology, Falk Symposium 185, 3-4 october 2012 

- „Primary nonalcoholic fatty liver disease. Natural history. Prognosis”- abstract, Romanian 
Journal of Hepatology vol. 8, no.3, septembrie 2012 

- „Cauze de trombocitopenie în hepatita cronică virală C” - lucrare originală Congresul Naţional 
de Medicină Internă Călimăneşti-Căciulata, 28-31 martie 2012 

- „Creşterea cronică, de cauză obscură, a aminotransferazelor serice” – poster, al XXXI-lea 
Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, 19-21 mai 
2011, Mamaia 

- ”Hipertransaminazemia cronică la adultul asimptomatic” – poster, al-XX-lea Congres Naţional 
de Hepatologie cu participare Internaţională,17-18 septembrie 2010, Bucureşti 

- „Hematological manifestations in cirrhosis” – poster, al XIX-lea Conges Naţional de 
Hepatologie cu manifestare Internaţională,10-12 septembrie 2009, Bucureşti 

- „Thrombocytopenia in infection with HCV. Case report” - poster Falk Symposium no.157.10-11 
october 2006, Freiburg, Germania 

- „Chronic hypertransaminasemia of unkown etiology in asimtomatic adults” – poster, Falk 
Symposium no.144, 16-17 october 2004, Freiburg, Germania 

- „Therapeutic value of adding 6-mercaptopurine or methotrexate to corticoid therapy in 
corticodependent ulcerative colitis”  – poster, Falk Symposium no.144, 16-17 october 2004, 
Freiburg, Germania 

 
 
 
Participări la reuniuni ştiinţifice(prezentări orale): 
 
- „ Hepatita autoimună şi sarcina”- prezentare orală Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie 
„Carol Davila”, ediţia a VII-a, octombrie 2019 
- „ Diareea cronică de cauză infecţioasă” – prezentare orală Conferinţa Naţională a Medicilor de 
familie, cu participare internaţională octombrie 2019 
- „Limite în tratamentul infecţiei cu VHC – prezentare orală Congresul Naţional de Medicină Internă, 
aprilie 2019 
- „Present and future goals in improving sepsis management through interdisciplinary efforts in the 
Intensive Care Department(ICD) of the Natinal Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balş” 
- prezentare orală 13th edition of The Scientific days of the National Institute of Infectious Diseases 
„Prof. Dr. Matei Balş” , 2017 
- „Rolul endoscopiei digestive superioare în evaluarea bolii hepatice avansate- criteriile Baveno IV” – 
prezentare orală 13th edition of The Scientific days of the National Institute of Infectious Diseases 
„Prof. Dr. Matei Balş” , 2017 
- „Enzimele pancreatice în tratamentul gastroenterologic” – prezentare orală, al XVI-lea Congres 
Naţional de Medicină Internă, Călimăneşti-Căciulata, 6-9 aprilie 2016 
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- „Pathological patterns at upper endoscopy screening in HIV infected patients” – prezentare orală, 
The 11th Edition of Scientific Days of The National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei 
Balş”, Bucharest, Romania, 14-16 october 2015 
- „Examene biologice necesare diagnosticului bolii celiace” – prezentare orală, Congresul Naţional de 
Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă, Iaşi, România, 11-13 iunie 2015 
- „Steatoza hepatică şi steatohepatita nealcoolică – evoluţie şi prognostic – prezentare orală, 
Congresul Naţional de Medicină Internă, Călimăneşti- Căciulata, 3-5 aprilie 2014 
- „The impact of nonalcoholic fatty liver disease on chronic viral hepatitis - progression to cirrhosis” - 
rezumat publicat în BMC Infectious Diseases 2013, 13 (suppl 1): O 27 from The 9th Edition of the 
Scientific Days of the National Institute for Infectious Diseases „Prof. Dr. Matei Balş”,  
- „Rezistenţa la antiviralele orale în hepatita cronică cu virus B” – prezentare orală, Al XVI-lea 
Simpozion Naţional „Prof. Dr. Dimitrie Gerota”, 9-12 octombrie 2013 
- „Crioglobulinemia în infecția VHC” – prezentare orală, Zilele Ştiinţifice ale INBI „Prof.Dr.Matei Balş”, 
9-12 noiembrie, 2011, Bucureşti 
- „Unele manifestări extrahepatice în infecţia cu virus hepatitic C– prezentare orală, XXI National 
Congress of Hepatology , First Romanian French Hepatology Meeting, 2-4 octombrie 2011, Bucureşti 
  - „Steatoza hepatică nealcoolică. Istorie Naturală” – prezentare orală, al XI-lea Congres de Medicină 
Internă, 31martie - 2aprilie 2011 
 - „Efectele adverse hematologice ale terapiei antivirale în hepatita cronică C” – prezentare orală ,al 
XIII-lea Simpozion Naţional ”Prof. dr. Dimitrie Gerota”, 22-24 septembrie 2010, Mamaia 
- „Pancreatita Autoimună (PAI) formă particulară de pancreatită cronică ”– prezentare orală, al XXX-
lea Simpozion Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie digestivă, 9-11 iunie 2010, 
Craiova 
 - „Anomaliile hemostazei în ciroza hepatică” -  prezentare orală, al XII-lea Simpozion Naţional 
”Prof.dr.Dimitrie Gerota”, 7-9 octombrie 2009,Buşteni 
 - „Pancreatita autoimună” – prezentare orală, al XII-lea Simpozion Naţional ”Prof. dr. Dimitrie 
Gerota”, 7-9 octombrie 2009, Buşteni 

- „Supravegherea pentru carcinomul hepatocelular precoce” – prezentare orală, al XVI-lea Congres 
Naţional de Hepatologie cu participare internaţională, 22-23 septembrie 2006, Bucureşti 
 
 

 

Activitate ştiinţifică: 
- Investigator principal în studiul FIGARO UC 301/303(Studii de Fază 3, randomizate, dublu-orb, 
controlate cu placebo,, cu grupuri paralele, privind eficacitatea şi siguranţa SHP647 în iniţierea/ ca 
tratament de menţinere la subiecţi cu colită ulcerativă moderată până la severă) 
- Investigator principal în studiul CARMEN CD 305/307(Studii de Fază 3, randomizate, dublu-orb, 
controlate cu placebo,, cu grupuri paralele, privind eficacitatea şi siguranţa SHP647 în iniţierea/ ca 
tratament de menţinere la subiecţi cu boală Crohn moderată până la severă) 

 
  - „PegIntron Hepatology Advisory Board”, 22 aprilie 2009, Copenhaga, Danemarca 

 
- Investigator în studiul ”Evaluarea satisfacţiei la pacienţii care primesc Pegintron Pen/Rebetol 
pentru tratamentul hepatitei C” - 2007 
- Investigator în studiul STRONG (Studiu dublu orb, randomizat, controlat placebo, pe grupe 
paralele cu rimonabant 20mg pe zi pentru tratamentul pacienţilor cu diabet de tip 2 şi steatoză 
hepatică nonalcoolică (SHNA) - EFC10144 - 2007 
- Investigator în studiul STRONG (Studiu dublu orb, randomizat, controlat placebo, pe grupe 
paralele cu rimonabant 20mg pe zi pentru tratamentul pacienţilor nondiabetici cu steatoză hepatică 
nonalcoolică (SHNA) - EFC10143 - 2007 
- Investigator în studiul ”Trial to reduce Cardiovascular Events with Aranesp Therapy (TREAT)” - 
2004-2008 
- Investigator în studiul Bromura de Otiloniu în Sindromul Colonului Iritabil (OBIS), MeFi/04/OBR-
IBS/001 - 2007-2008 
- Investigator în studiul REALM  ”Randomized,Observational Study of Entecavir to Assess Long-
Term outcomes associated with Nucleoside/nucleotide Monotherapy for Patients with chronic HBV 
infection” - 2009 
- Investigator în studiul Normo-Cat (SR121463B in cirrothic ascites treatment with normo natraemia) 
- 2005-2007 
- Investigator în studiul Hypo-Cat (SR121463B in cirrothic ascites treatment with hypo natraemia) - 
2005-2007 
- Investigator în studiul Expo-Cat (SR121463B in cirrothic ascites treatment with hyponatraemia: a 
single blind, placebo controlled, Long-term treatment study) - 2005-2007 
- Investigator în studiul Satavaptan in the prevention of ascites recurrence (SPARe-2) - 2006-2008 
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- Investigator în studiul Satavaptan cirrothic ascites treatment study (CATS) -  2006-2008 
- Investigator în studiul Prospective Assessment of Satavaptan on Complications of Cirrhosis and 
Ascites during Long-Term Use (PASCCAL-1) -  2007-2008 
- Investigator în studiul Pharmasset (A multicenter, randomized, double-blind, active-control, 96 
week, phase III trial of the efficacy and safety of Clevudine Comparated with Adefovir at weeks48 
and 96 in nucleoside treatment-naive patients with chronic hepatitis due to hepatitis B virus 
- CI-PSI-5268-06-305=HbeAg Positive ; CI-PSI-5268-06-306=HbeAg Negative – 2008-2009 

 
  
 
 

 
 
 
 
Data           Semnătura 


