CURRICULUM VITAE
INFORMATII PERSONALE
Nume / Prenume Alexa Ioana Dana
Adresa Iasi, Str. Sararie nr. 149
Telefon 0726/730893
Fax 0232/218070
E-mail Ioana.b.alexa@gmail.com
Nationalitate romana
Data nasterii 18.01.1962
Sex feminin
EXPERIENTA PROFESIONALA
Perioada 2007 - 2013
Titlul proiectului "Instruire in noile tehnologii medicale si perfectionare pentru medici
si asistenti medicali din ambulatorii de specialitate si spitale in brainaging "
Functia in cadrul proiectului Coordonator Implementare Curs
Principalele activitatii si Asista echipa de management in implementarea cursului si
responsabilitatii in cadrul proiectului diseminarea informatiilor prin intermediul portalului
Asigura coordonarea regionala a fomarii
Participa la pregatirea modulelor si livrarea acestora conform
calendarului stabilit
Perioada 2010 - 2011
Titlul proiectului Studiul PROGRESS - Social and Sanitary Services: a Voluntary
Quality System - proiect de cercetare multicentric finanţat din fonduri
europene in parteneriat cu ANPAS Toscana
Functia in cadrul proiectului Responsabil partener domeniul medical Romania
Principalele activitati si responsabilitati Elaborarea, in colaborare cu partenerii de proiect, a unui sistem de
in cadrul proiectului imbunatatire a calitatii vietii la persoanele virstnice care nu se pot
ajuta singure
Perioada 2008 – 2010
Titlul proiectului Grant de cercetare FP7, U.M.F. Iaşi: TELEMON – Integrated System
for Real Time Telemonitoring of Patients and Elderly People
Functia sau postul ocupat Investigator
Activitati si responsabilitati Asigurarea logistica
principale Selectarea pacientilor varstnici dornici sa participe la studiu

Randomizarea pacientilor
Urmarirea si interpretarea rezultatelor
Numele si adresa angajatorului U.M.F. „Gr. T. Popa” Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Geriatrie-gerontologie
activitate
Perioada 2006 - 2010
Titlul proiectului „A Prospective, Randomized, Double-Blind, Double-Dummy,
Parallel –Group, Multicenter Non-Inferiority Study Comparing the
Efficacy and Safety of Once-Daily Oral Rivaroxaban (Bay 59-7939)
with Adjusted-Dose Oral Warfarin for the prevention of Stroke and
Non-Central Nervous System Systemic Embolism in Subjects with
Non-Valvular Atrial Fibrillation”
Functia sau postul ocupat Sub-investigator
Activitati si responsabilitati Recrutarea pacientilor
principale Efectuarea vizitelor conform protocolului
Completarea fiselor
Corespondenta cu angajatorul si pacientii inrolati in studiu
Numele si adresa angajatorului Parexel International Romania s.r.l.
Tipul activitatii sau sectorul de Medicina interna - cardiologie
activitate
Perioada 2006-2008
Titlul proiectului POET-COPD Study 205.389: Effect of inhalation of tiotropium once
daily versus salmeterol twice daily on time of first exacerbation in
COPD patients.
Functia sau postul ocupat Sub-investigator
Tipul activitatii sau sectorul de Medicina interna - pneumologie
activitate
Perioada 2010-2012
Titlul proiectului A Randomized, Double Blind, Active-Controlled, Multicenter Study
of Patients with Primary Hypercholesterolemia and High
Cardiovascular Risk Who Are Not Adequately Controlled with
Atorvastatin 10 mg
Functia sau postul ocupat Investigator principal
Activitati si responsabilitati Asigurarea logistica
principale Selectarea pacientilor varstnici dornici sa participe la studiu
Randomizarea pacientilor
Urmarirea si interpretarea rezultatelor
Tipul activitatii sau sectorul de Medicina interna
activitate

Perioada 2006: - 2007
Titlul proiectului „Urgenţe în Geriatrie”
Functia sau postul ocupat Coordonator curs de educatie medicala continua; cursul a fost sustinut
in orasele: Iasi, Onesti, Bacau, Braila, Constanta, Tirgu Neamt
Activitati si responsabilitati Sustinerea de prelegeri
principale
Verificarea cunostintelor obtinute prin examen de sfirsit de curs
Numele si adresa angajatorului Colegiul Medicilor, Filiala Iasi
Tipul activitatii sau sectorul de Geriatrie-gerontologie
activitate
Perioada din 03.05.06 şi până în prezent
Functia sau postul ocupat Membră în Comisia de Geriatrie şi Gerontologie a Ministerului
Sănătăţii
Perioada din 16.06.06 şi până în prezent
Functia sau postul ocupat Membră în Comisia de Geriatrie şi Gerontologie a Colegiului
Medicilor din România
Perioada din 03.05.06 si pina in prezent
Functia sau postul ocupat Membră în Comisia de Medicina Interna a Ministerului Sănătăţii
EDUCATIE SI FORMARE
Calificarea / diploma obtinuta • octombrie 1990: concurs de rezidenţiat cu intrarea în specialitatea
Disciplinele principale studiate / Medicină Internă
Competente profesionale • ianuarie 1994: examen de medic specialist Medicină Internă
dobandite • iunie 1998: examen de medic primar Medicină Internă
• noiembrie 2002: examen de medic specialist GeriatrieGerontologie
• octombrie 2008: examen de medic primar Geriatrie-Gerontologie
Numele si tipul institutiei de Ministerul Sanatatii, U.M.F. „Gr. T. Popa” Iasi
Invatamant / furnizorul de
formare
Calificarea / diploma obtinuta • decembrie 1990: concurs de asistent universitar disciplina de
Disciplinele principale studiate / Medicină Internă
Competente profesionale • decembrie 2000: concurs de şef lucrări, Catedra de Medicina
dobandite Interna, U.M.F. „Gr.T. Popa” Iasi
• iunie 2007: concurs de conferentiar universitar la aceiasi catedra,
aceiasi universitate
Numele si tipul institutiei de Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.M.F.”Gr.T.Popa” Iasi
Invatamant / furnizorul de
formare

Perioada Din 04.02.08 si pana in prezent
Calificarea / diploma obtinuta Prodecan al Facultatii de Medicina
Numele si tipul institutiei de U.M.F. “Gr.T.Popa” Iasi
Invatamant / furnizorul de
formare
Perioada Din 01.10.2003 si pina in prezent
Calificarea / diploma obtinuta Sef compartiment Geriatrie
Numele si tipul institutiei de Spitalul Clinic „Dr. C.I.Parhon” Iasi
Invatamant / furnizorul de
formare
Perioada doctor în medicină prin ordinul M.I. nr. 5374 din 20 noiembrie 1997
Calificarea / diploma obtinuta
Disciplinele principale studiate /
Competente profesionale
dobandite

Doctor in stiinte medicale in urma sustinerii tezei de doctorat cu
tema „Cercetări privind patogenia hipertensiunii arteriale de
sarcină şi aspecte clinico-biologice ale acesteia”, conducător
ştiinţific prof.dr. Victor Tacu

Numele si tipul institutiei de Ministerul Educatiei si Cercetarii
Invatamant / furnizorul de
formare
Perioada Din 2008 si pina in prezent
Calificarea / diploma obtinuta Expert CNCSIS, Geriatrie si Gerontologie
Disciplinele principale studiate / Evaluator expert medicina interna si geriatrie-gerontologie in
Competente profesionale
Competitia de granturi interne de cercetare a U.M.F. „Gr.T.Popa”
dobandite
Iasi
Numele si tipul institutiei deU Ministerul Educatiei si Cercetarii, U.M.F.”Gr.T.Popa” Iasi
Invatamant / furnizorul de
formare
ACTIVITATEA STIINTIFICA
-

4 manuale (medicina interna, geriatrie)
1 carte scoasa sub redactie impreuna cu prof.dr Gabriel
Ungureanu, cu titlul : „Probleme de iatrogenie si geriatrie”
5 articole publicate in extenso in reviste cotate ISI (in ultimii 5
ani)
14 articole publicate in reviste cotate B+ (in ultimii 5 ani)

APTITUDINI SI COMPETENTE
PERSONALE
Limb(i) materna(e) romana
Limba(i) straina(e) Engleza, franceza: foarte bine
cunoscuta(e)

Autoevaluare
Nivel
Ascultare
european (*)
Limba
Limba
Engleza
C2
Franceza
C2

Intelegere
Citire

Vorbire
Participare la
conversatie

Discurs oral

Scriere
Exprimare scrisa

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinta Pentru Limbi Straine

Competente si abilitati sociale Interrelationez bine cu studentii, rezidentii si colegii medici
Competente si aptitudini Curs post-universitar de perfectionare in specializarea „Management
organizatorice si legislatie sanitara. Informatica si statistica medicala”, Iasi 2003
Am organizat Simpozionul „Iatrogeniei si Geriatrie”, Iasi, editiile
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Am organizat si sustinut Cursul de educatie medicala continua
„Urgente in geriatrie”, 2006, care a fost sustinut in mai multe orase
din Moldova si Dobrogea
Competente si aptitudini de Operare avansata PC (Microsoft Office: Word, Power Point, Excel)
utilizare a calculatorului
Permis de conducere Da

Data :

Semnatura:

