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Curriculum vitae  

Europass  

 

 
 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Boda/Daniel 

Adresă(e) 20, Maior Popescu Eugen, sector 6, Bucureşti, România 

Telefon(oane) +40 724208106 Mobil: +40 757079117 

Fax(uri) +40 21 222 13 10 

E-mail(uri) daniel.boda@yahoo.com 

  

Naţionalitate(-tăţi) Română 

  

Data naşterii 13.07.1972 

  

Sex Bărbătesc 

Locul de munca Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferentiar universitar 
Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” 
Bucureşti, România 
Facultatea de moase si Asistenta Medicala; Laboratorul de Cercetare de 
Excelenta in Dermatologie  
 

 

  

 

 
 

Experienţa profesională 

 
 
Ultimele 3 angajări 

Perioada 1. Aprilie 2009 – Septembrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activiţiilor agenţiei, coordonarea activităţilor cu Agenţia 
Europeană a Medicamentului, cu Ministerul Sănătăţii Publice şi alte 
instituţii abilitate în domeniul reglementării farmaceutice, Ordonator 
principal de credit 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Natională a Medicamentului, 48 Av. Sănătescu, 011478, sector 1, 
Bucureşti, România 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

administraţie publică centrală 

Perioada 2. 1999-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar, cercetator ştiinţific gr.II, 
coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică, director de proiecte de cercetare naţionale; domenii 
de cercetare: dermato-oncologia, terapia fotodinamică; coordonator 
Laborator de Cercetare de Excelenţă în dermatologie din cadrul UMF 
Carol Davila. 

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila, 37 Dionisie Lupu, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Educaţie şi cercetare ştiinţifică 

Perioada 3. Octombrie 2008-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar dermato-venerolog 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate medicală 

Numele şi adresa angajatorului INDBNM „N Paulescu” Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie, 22-24 
Gr. Manolescu, 0111234, sector 1, Bucureşti, România 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada Octombrie 2000-Martie 2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

“Manifestări cutanate în afectiunile androgen-dobandite – implicatii ale 
5alfa-reductazei” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

10 ,„cum laudae” 

 
Perioada 

 
1999-2008 

Calificarea / diploma obţinută Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Dermato-venerologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Clinica Dermatologie II 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

10 

 
Perioada 

 
1991-1998 
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Calificarea / diploma obţinută Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Medicină Generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, 
Facultatea Medicina Generală 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

 
                                      Perioada 

 
  Calificarea/diploma obtinuta 

 
Numele si tipul institutiei de 

invatamant/furnizorul de formare 
 

Nivelul in clasificarea nationala 
sau internationala 

 

 
 
 
1987-1991 

  
  Diploma de Bacalaureat 
 
 Liceul de Matematică-Fizică „Nicolae Balcescu” Bucureşti, secţia 
matematică-fizică 

 
 
 

 
 

 
 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română 
 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)    Engleza, Germana, Franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

Germana   C2  C2  C2  C2  C2 

Franceza   B1  B1  A2  A2  A2 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Câteva dintre argumente: permanentul contact cu oamenii din toate 
categoriile sociale în calitate de medic practician, experienţa acumulată 
ca şi cadru didactic, spiritul de echipa, experienţa de conducere în calitate 
de preşedinte al AMN şi director de proiect.  

Competenţe şi aptitudini tehnice Ordonator de credite 
Competenţe : Autorizaţie de Liberă Practică – Direcţia de Sănătate 
Publică, Bucureşti – 2009-2014 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Activitate ştiinţifică 

1. 34 articole în reviste indexate ISI româneşti şi străine, unele deja 
publicate, altele acceptate spre publicare; 

2. 46 articole publicate în BDI sau reviste româneşti cotate 
CNCSIS B+, unele publicate altele acceptate spre publicare  

3. 118 postere şi comunicări ştiinţifice la conferinţe naţionale şi 
internaţionale;  

4. participarea ca “invited speaker”, susţinând 247 prelegeri la 32 

seminarii/conferinţe naţionale şi internaţionale.  

5. Am coordonat 17 seminarii ştiinţifice naţionale şi 15 seminarii 
internaţionale.  

6. De asemena am particpiat în calitate de coordonator şi/ sau coautor 
la elaborarea a: 7 cărţi şi 16 capitole de carte publicate de edituri 
naţionale şi vii) 1 capitol de carte publicat de o editură 

internaţională, aflat în stadiu „in print”. Un alt rezultat al activităţii 
de cercetare îl reprezintă 

7. Incepand cu 2017 sunt presedintele Asociatiei Romane de Imuno-
Dermatologie iar in octombrie 2017 am organizat primul congres 
national al acesteia. 

8. Am obţinut titlul de coinventator pentru brevetul de invenţie nr. 
125082/30.12.2010; Titular: Institutul de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Chimie şi Petrochimie (ICECHIM), Bucureşti; Institutul 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul Patologiei şi Ştiinţelor 
Biomedicale „Victor Babeş” Bucureşti şi Spitalul Clinic Colentina. 
Titlul brevetului: „Utilizarea porfirinei tetrasulfonate în fabricarea 
unui agent fotosensibilizator, pentru terapia dermatologică”; 
Inventatori: ION Rodica Mariana, NEAGU Monica, CONSTANTIN 
Carolina, BODA Daniel. Pentru această invenţie am obţinut 
următoarele premii: 

 Innova 2008, Premiul Special al Excelenţei Sale Dl. Rudy 
Demotte, Ministru Preşedinte al Guvernului Valon 

 Premiul Special al Ministerului Educaţiei al Rusiei, Medalia 
de Aur la Târgul Internaţional al Inovării, Moscova, 2009.  

 Medalia de Aur la al 37-lea Salon Internaţional de Inventică 
Geneva 2009 

 Premiul I pentru proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul 
prioritar Sănătate, Excelenţă în Cercetare 2008 ACORDAT 
DE CNCSIS 

 Medalia de Aur Eureka, Brussels, 2009 
 Diplomă de Excelenţă şi Medalia de Argint la Salonul 

Internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii 
PROINVENT 2009. 

 Medalia de aur EUROINVENT Iasi 2013 
 EYReC GOLD MEDAL 2013 
 Haller proinventio Foundation diploma 2013 

 

- 38 articole/studii publicate în reviste din ţară recunoscute CNCSIS 

- 75 studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale recunoscute din ţară şi străinătate (cu ISSN sau ISBN) 

- Director de proiect/responsabil partener în 10 proiecte de cercetare-

dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant şi membru în echipa de 

cercetare a altor 5 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de 

contract/grant. 

- Director proiect cu participare internaţională finanţat din fonduri 

structurale, membru în echipa de cercetare a unui proiect internaţional 
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Informaţii suplimentare  
- . 

 
Alte competenţe: 

 Coordonator program CERF „Creşterea expertizei în domeniul 
reglementării farmaceutice” organizat de UMF „Carol Davila” 
Bucureşti şi Agenţia Naţională a Medicamentului 

 Coordonator program de cursuri în dermato-oncologie organizate în 
cadrul POSDRU/56/1.2/S/31081  „Dezvoltarea dermato-oncologiei 
ca linie integrată de învăţământ medical superior (studii de licenţă şi 
masterat) şi a unei reţele de parteneriat interuniversitare în domeniu” 

 Preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale 

 Preşedinte al Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale 

 Reprezentantul României în UEMS, Comisia de dermato-
venerologie 

 Reprezentantul României în Consiuliul de Administraţie al Agenţiei 
Europene a Medicamentului 

 Reprezentantul României la Grupul Şefilor de Agenţii ai 
Medicamentului din cadrul Comisiei Europene 

 Reprezentantul României în Comitetul de Medicamente de Uz Uman 
din cadrul Comisiei Europene 

 Reprezentantul României în cadrul PICS (schema de cooperare în 
domeniul inspecţiei Farmaceutice)  

 Membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a 
Medicamentului 

 Nominalzat prin OMS 1173/03.09.2010 ca membru al grupului de 
experţi responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra 
documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar pe problematica 
medicamentelor de uz uman 

 Reprezentantul României în Grupul de lucru pentru legislaţie 
farmaceutică EMACOLEX 

 Reprezentatul României în grupul de lucru al managerilor calităţii 
din cadrul Agenţiei Europene a Medicamentului 

     
  Cercetare clinică: 

1.Director regional de proiect la studiile de cercetare clinică 
sponsorizate de firma SERVIER (SEPIA: iulie-august 2004 si PEGAS 
iunie-iulie 2006),  

2. Investigator în studiul multicentric international al firmei 
BIODERMA intitulat: “Studiul multicentric, dublu orb comparativ sebium 
K2 versus placebo in acneea polimorfa” 

3. Investigator principal în studiul multicentric internaţional BILA 
2006/UCI: “Double blind, randomized placebo-controlled, phase III study 
comparing the efficacy and safety of bilastine 20mg once daily and 
levocetirizine 5mg daily for the treatment of chronic idiopathic urticaria” - 
2007 

4. Investigator principal în studiul RD.03.SPR.40051 “A 
multicenter, open-label study to evaluate the long-term safety and efficacy 
of CD5024 1% cream treatment for up to 52 weeks in subjects with 
papulopustular rosacea” – 2008. 
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Anexe Lista de lucrări (teza de doctorat, cărţi, articole/studii publicate în reviste de 
specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, reviste cotate ISI sau 
indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, articole/studii 
publicate în reviste din ţară recunoscute CNCSIS, studii publicate în 
volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi 
străinătate, cu ISSN sau ISBN, brevete de invenţie, proiecte de cercetare-
dezvoltare-inovare pe bază de contract/grant, alte lucrări şi contribuţii 
ştiinţifice). 

 
07.12.2017 

                                                                                                                                                                                    
Dr. Daniel Boda 


