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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume ZAHARIA-KEZDI,  DAN 

Adresă(e) 

Telefon(oane) 

Fax(uri) 

E-mail(uri) 
 

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 
  

Sex masculin 
  

  

Experienţa profesională  

Perioada 2006 – 2016 

Funcţia sau postul ocupat DECAN Facultatea de Bioinginerie Medicala 

Activităţi şi responsabilităţi principale Elaborarea planului strategic,  a planurilor operationale si a rapoartelor anuale privind activitatea 
didactica, stiintifica si administrativa a facultatii; prezentarea si sustinerea acestora in Consiliu si Senat in 
vederea aprobarii. 
Coordonarea activitatilor Biroului Consiliu si a Comisiilor  facultatii pentru atingerea obiectivelor prevazute 
in documentele mentionate anterior. 

Reprezentarea Facultatii in Biroul Senat si Senatul Facultatii 
Luarea deciziilor curente si urmarirea punerii in aplicare pentru indeplinirea obiectivelor 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management institutional in invatamintul superior 

Perioada 2004 – 2006 

Funcţia sau postul ocupat PRODECAN Facultatea de Bioinginerie Medicala 

Activităţi şi responsabilităţi principale - coordonarea elaborării Planului strategic de dezvoltare al Facultăţii, stabilit de către Consiliu 
 - coordonarea activitatii didactice si de cercetare din facultate 
 - coordonarea activitatii de evaluare periodică a activitatii didactice şi de cercetare din cadrul facultăţii 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management institutional in invatamintul superior 

Perioada 2007 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator  „Centrul de Fiziokinetoterapie si Recuperare” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activitatii medicale 
Elaborarea documentatiei lunare si anuale pentru Casa de Asigurari si Directia de Sanatate Publica 
Activitate medicala in cadrul Cabunetului de Electrodiagnostic neuromotor  

Numele şi adresa angajatorului Fundatia  „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management sanitar 

Perioada 2003 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat CONFERENTIAR 
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Activităţi şi responsabilităţi principale - Titular Curs: Masurari fiziologice 
- Titular Curs (Masterat): Electrodiagnostic , Stimulare electrica functionala 
- Activitate ştiiţifică pe directiile: electrodiagnostic neuromotor, e-health si telemedicina, simularea si 

modelarea proceselor fiziologice, măsurarea şi prelucrarea parametrilor biomedicali  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare stiintifica in invatamintul superior  

Perioada 1996 – 2003 

Funcţia sau postul ocupat SEF LUCRĂRI  

Activităţi şi responsabilităţi principale - Titular Curs: Instrumentatie biomedicala 

- Activitate ştiiţifică pe directiile: fiziologie clinica si experimentala, masurari fiziologice, e-health si 
telemedicina, simularea si modelarea proceselor fiziologice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare stiintifica in invatamintul superior  

Perioada 1991-1996 

Funcţia sau postul ocupat ASISTENT UNIVERSITAR 

Activităţi şi responsabilităţi principale Lucrări practice la disciplina Fiziologie 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr.T.Popa” Iaşi 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si de cercetare stiintifica in invatamintul superior  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Medicină 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Titlul tezei: Cercetări privind reglarea miogenă a circulaţiei coronariene 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 
1990 -1994 – medic secundar Explorări fincţionale 
1994 – medic specialist Explorări funcţionale 

1998 – medic primar Explorări funcţionale 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi 

 1981-1988 

 Doctor medic 

 Competenţe de a practica profesiunea de medic 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină Generală  

 ISCED 72 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba maghiara  B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

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

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de a intelege fenomenele economice, sociale si stiintifice in domeniul stiintelor vietii, 
sistemelor de sanatate si a invatamintului superior in acest domeniu, manifestata prin activitatea in 

cadrul  institutiiilor publice, organizatiilor profesionale si stiintifice si a organizatiilor non-
guvernamentale. Aceste competente au fost recunoscute pe plan national si intgernational: 

- Presedinte European  Alliance for Medical and Biological Engineering and Science (2009- 2011) 
- Membru fondator, secretar (1990 – 2008),  Presedinte (2008 – prezent) al Societăţii Române de 

Bioinginerie Medicală 
- Membru al Uniunii Societăților de Științe Medicale(USSM) din România 
- Membru al Society for Computer Simulation International (SUA)  
- Membru al Societăţii Naţionale de Biologie Celulara 
- Membru fondator, secretar general al Fundatiei „Gr. T. Popa” 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Capacitatea de a conduce un grup de lucru si de a colabora cu acesta pentru a  elabora pro iecte si a 
le  pune in aplicare in vederea finalizarii. Aceste competente si aptitudini au fost  dobindite in cadrul 
cursuri si workshop-uri (unele mentionate mai jos),  aplicate si dezvoltate ulterior (vezi activitate 
profesionala). 

-       Ianuarie 2012 – Curs „Manager proiect” (certificat de absolvire)  
- Noiembrie 2011 Curs PeopleSoft Campus Solution (POSDRU/86/1.2/S/62594)  
- Iunie 1998 - Seminar "Managementul proiectelor" organizat de Consiliul Britanic -  Bucuresti. 
- Mai 1997 - Seminar II PHARE-Institutul Roman de Management " Noi coordonate ale 

managementului cercetarii-dezvoltarii" Sinaia 
- Mai 1997 - Seminar I PHARE-Institutul Roman de Management " Noi coordonate ale  

managementului cercetarii-dezvoltarii " Bucuresti 
- Martie 1997 - Workshop PHARE - CNFIS : "Elaborarea proiectelor de finantare a invatamintului  

superior” – Iasi 
- Octombrie 1996 - Seminar "Managementul proiectelor" organizat de Consiliul Britanic – Constanta 

 
Granturi şi proiecte de cercetare:  

- 2014 – 2016  Proiect PNCDI-II 132/2014. Suporturi magnetice biomimetice ca strategie alternativa 
pentru ingineria si repararea tesutului osos – MAGBIOTISS 2014 – 2016, Membru 

- 2012 – 2016 Proiect PNCDI-II, nr. 122/03.07.2012, “Cercetare interdisciplinara privind particule hibride 

multifunctionale pentru bio-cerinte” - INTERBIORES, Perioada de derulare:, Membru 

- 2011-2013  Formarea profesională în domeniul urgenţei medicale şi promovarea utilizării noilor 
tehnologii pentru personalul din sectorul sănătăţii ;: POSDRU/81/3.2/S/59805 (Manager proiect) 

- 2010-2013 Training in neonatology and promoting the use of new technologies for health sector staff;: 
POSDRU/81/3.2/S/59587 (Coordonator formare profesionala). 
- 2008-2011 - Membru al echipei de cercetare în Proiectul PNCDI-2 nr. 12-110/2008 „Microsenzori 
magnetici implantabili pentru aplicaţii medicale” 
- 2007-2010 – Responsabil ştiinţific în Proiectul PNCDI-2 nr. 11-070/2007, „Soluţie integrată e-health de 
monitorizare a parametrilor vitali la pacienţii cu afecţiuni cronice-SIMPA” 

- 2007-2010 - Membru al echipei de cercetare în Proiectul PNCDI-2 nr. 71-046/2007, „Noi metode şi 
tehnici biomagnetometrice de înaltă rezoluţie pentru investigare şi diagnosticare biomedicală BIOMAG”  
- 2006-2008 – Expert în Proiectul PPIBL (finantat de Banca Mondiala si Guvernul Romaniei) “Asistenţă 
tehnică pentru Evidence Based Medicine şi Health Technology Management”  
- 2006-2008, Membru al echipei de cercetare în Proiectul CEEX nr.9696 “Centrul de proiectare, verificare 

si intretinere a dispozitivelor medicale” 
- 2005 -2007 Moderator al grupului de lucru „Health Technology Management” în proiectul Romanian 
Swiss Neonatology Project (finantat de Swiss Centre for International Health)  
- 2005-2007, Membru al echipei de cercetare în Proiectul CEEX nr. 367: “Metode si tehnici neinvazive cu 
microunde pentru detectia timpurie a cancerului de san” 
- 2003 - 2004 Membru al echipei de cercetare în Grantul Academiei Române nr. 130/2003, cod GAR 380 
„Cercetări privind terapia locoregională prin ţintire magnetică”  

 

- 1998, Proiectul CNCSU Standardizarea parametrilor examenului de stimulodetectie utilizati in 
explorarea reactivitatii neuromusculare 
 

Proiecte internationale 

2014-2016 Proiect TEMPUS - BME-ENA, Biomedical Engineering Education Tempus Initiative in  
Eastern Neighbouring Area, Project number: 543904-TEMPUS-1-2013-1-GR-TEMPUS-JPCR, 2014-
2016- Membru echipa 

-2011-2013 Expert  Proiectul Moldo-Elvețian "Modernizarea Sistemului Perinatal în Moldova", faza a III-

a, finantat de Agenţia Elveţiana pentru Dezvoltare și Cooperare 
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator experimentat al calculatorului (MS-OFFICE, OPEN OFFICE, MATLAB, SQL) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Autor/ co-autor : 5 carti/capitole publicate, 9 articole ISI, 50 articole publicate. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

  

 
Data: 16.12.2019          Semnătura, 
 

 


