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Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume TRANDAFIR LAURA MIHAELA

Adresă(e)
Telefon(oane)

Fax(uri)
E-mail(uri)

Naţionalitate Română
Data naşterii

Sex feminin

Experiență profesională

Numele angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Tipul sau sectorul de

activitat
Învățământ universitar

Funcția sau postul ocupat
2020 – în prezent

2015 - 2020
2007 - 2015
2005 – 2007

 Conferențiar universitar – Disciplina Pediatrie
 Șef lucrări – Disciplina Pediatrie
 Asistent universitar – Disciplina Pediatrie
 Preparator universitar – Disciplina Pediatrie

Principalele activitati si
responsabilitati

Activitate didactică:
 Studenţii anului V Medicină – cursuri și stagii Pediatrie
 Studenții anului I BFKT – cursuri și stagii Educație pentru

sănătate, Nutriție și dietetică
 Studenţii anului III AMG - cursuri și stagii de Pediatrie
 Studenții anului II Nutriție și dietetică – cursuri de Pediatrie
 Studenții anului V Medicină – curs opțional
 Coordonator medici rezidenți Pediatrie
 Cursuri medici rezidenți Pediatrie
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 Curs postuniversitar (coordonator curs) – Abordarea
multidisciplinară a copilului cu probleme nutriționale –
noiembrie 2017 - Iași, iunie 2019 - Piatra Neamț)

 Curs postuniversitar (coordonator curs) - Actualități în
management-ul sindromului de malabsorbție la copil (februarie
– mai 2018 Bacău, Piatra Neamț, Vaslui, Botoșani, februarie-
martie 2021 Iași)

 Curs postuniversitar (coordonator curs) - Abordarea actuală a
malnutriției: de la malnutriția clasică la obezitate (noiembrie
2017 – ianuarie 2018 Constanța, Galați)

 Curs postuniversitar (coordonator curs) - Afectarea hepatică în
practica pediatrică (mai-iunie 2019)

 Lector la cursuri postuniversitare

2016-2020

2020-2021

Activitate de cercetare:
 Coordonator – Centrul regional de diagnostic, consiliere și

monitorizare a copiilor cu suprapondere şi obezitate din
regiunea Moldovei

 Membru - Centrul regional de diagnostic, consiliere și
monitorizare a copiilor cu suprapondere şi obezitate din
regiunea Moldovei

2013- prezent
2005 - prezent

 Participare în granturi și proiecte de cercetare
 Lucrări științifice

Numele angajatorului Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
Tipul sau sectorul de

activitate

Funcția sau postul ocupat
2020 – până în prezent
2009 – până în prezent
2019 până în prezent

2005 - 2009
2000- 2005

Sănătate

 Şef secţie interimar Secţia Clinică III Pediatrie
 Medic primar pediatru
 Medic primar gastroenterologie pediatrica
 Medic specialist pediatru
 Medic rezident în specialitatea pediatrie
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Principalele activități și
responsabilități

2020 până în prezent

2005 până în prezent
2019 până în prezent

2005 până în prezent

2019 până în prezent

2020 până în prezent
2017-2019

 Coordonarea activităţii medicale şi administrative a Secţiei
Clinice III Pediatrie

 Îngrijirea pacienților internaţi
 Consultaţii în ambulator
 Efectuare gărzi
 Efectuarea testului iontoforezei
 Coordonator în cadrul spitalului a ”Programului național de

evaluare a statusului vitaminei D prin determinarea nivelului
seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc’’
(din 2019)

 Membră în Comisia de etică
 Membră în comisia de disciplină
 Activitate de cercetare științifică (studii clinice)

Numele angajatorului
Tipul sau sectorul de

activitate
Funcția sau postul ocupat

Principalele activitati si
responsabilitati

Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon” Iași
Sănătate

1998-1999 Medic stagiar
 Îngrijirea pacienților internați

Numele angajatorului Colegiul Medicilor Iași
Tipul sau sectorul de

activitate
Sănătate

Principalele activitati si
responsabilitati
2016 - prezent Membră Comisia de Jurisdicție

Educaţie şi formare
Perioada

2019  Medic primar gastroenterologie pediatrică (OMS
nr.1268/14.08.2019 )

 Medic specialist gastroenterologie pediatrică (OMS
nr.53/15.01.2019)

 ”Instructor Course for Medical Simulation – Human Simulation
Center”, Munchen

 ”Laborator de Simulare a Tehnicilor de Predare în Anestezie și
Terapie Intensivă – Sim Lab”

 ”Tehnici de analiză statistică în studii şi cercetări medicale”
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2018

2017

2015

2014

 Atestat de studii complementare în Endocrinologie pediatrică
(seria C nr. 043997/2018)

 Atestat de studii complementare în Fitoterapie și
fitofarmacologie practică (seria C nr. 043243/2018)

 Post Graduate Program in Pediatric Nutrition from Boston
University School of Medicine

 Train the trainer summer school, Annecy, France

 Master “Nutriție și dietetică profilactică și curativă” (Seria M Nr.
0042319)

 Medic specialist gastroenterologie (OMS nr. 675/2014)

2013  Managementul serviciilor de sănătate (seria C nr.
033538/2013)

 Absolventă a Școlii de vara de nutritie pediatrică a Societatii
Europene de Gastroenterologie si Nutriție Pediatrică – Praga

2010  Atestat de studii complementare în Endoscopie digestivă
superioară (seria C nr. 026153/2010)

 Medic rezident gastroenterologie
 CDMedics Road-show Training Seminar – Budapesta

2009

2008

2007

 Medic primar pediatru (OMS nr.1200/1.X.2009)

 Absolventă a Școlii Europene pentru regiunea de est a
Societatii Europene de Gastroenterologie și Nutriție Pediatrică
– Cluj Napoca

 Atestat de studii complementare în Ultrasonografie generală
(seria C nr. 20278/2007)

2005  Doctor în Ştiinte Medicale (ordinul MEC nr.3956/25.IV.2005)
 Medic specialist pediatru (OMS 440/2005)

2002  Absolventă a cursului de formare continuă – Epidemiologie
clinică. Metodologia cercetării medicale - Nivel I

1998  Diplomă de licență - Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr.
T. Popa”, Iași – Facultatea de Medicină Generală (1992-1998)
(seria R. Nr. 0036182)

1992  Diplomă de bacalaureat – Liceul ”Emil Racoviță” – Iași
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Competenţe personale -----------------------------------------------------------------------------------
Limba maternă Româna

Limbi străine cunoscute Înțelegere Vorbire Scriere
Engleză B2 B2 B2

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competențe dobândite la
locul de muncă

 Consultații medicale Pediatrie, Gastroenterologie pediatricǎ,
Boli de nutriție și metabolism

 Consiliere nutrițională pentru copiii cu malnutriție și obezitate
 Iontoforeza pentru diagnosticarea fibrozei chistice la copil

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

2020 până în prezent

2016 - 2020

iunie 2019

octombrie 2017

2019 până în prezent

Competenţe şi aptitudini
de utilizare a
calculatorului

 Şef sectie Clinica III Pediatrie „Spitalul clinic de urgenta pentru
copii Sfanta Maria Iasi”

 Coordonator – Centrul regional de diagnostic, consiliere și
monitorizare a copiilor cu suprapondere şi obezitate din
regiunea Moldovei

 Președinte - Conferința ”Oportunitatea educației pentru
sănătate la adolescenții cu patologie nutrițională”

 Vicepreședinte Conferința “Prevenția și managementul
obezității copilului – o responsabilitate comună: părinte,
educator, medic?” –

 Membră în comitetul de organizare și în comitetul științific al
unor manifestări Științifice - Zilele Pediatriei Ieșene „N.N.
Trifan”

 Coordonator în cadrul spitalului Clinic de Urgență pentru Copii
a ”Programului național de evaluare a statusului vitaminei D
prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la
persoanele din grupele de risc’’ - din.

 Gestionar fonduri fixe și obiectelor de inventar – Clinica III
Pediatrie

 Navigare și research pe Internet
 Utilizare suita Microsoft Office și Google Drive
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Afilieri academice
2005-2021

2005-2018
2018-2020
2016-2019

2018-2020
2017-2018
2015-2018
2015-2018
2015-2018

Granturi și proiecte

 Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi (secretar secțiunea
Pediatrie – din 2016 până în prezent)

 Societatea Română de Pediatrie
 Societatea Română de Pediatrie socială
 Societatea Europeană de Contracepție și Sănătatea

reproducerii
 Asociația Română pentru Studiul Obezității
 Societatea de Nutriție din România
 Societatea Europeană de Nutriție
 Societatea Romană de Genetică Medicală
 Societatea Europeană de Genetică

 Proiect transfrontalier ”Rețea transfrontalieră integrată pentru
servicii avansate de sănătate în domeniul Obezității, Diabetului
și a altor tulburări metabolice- OBDIA–NET)” – proiect în
derulare – membră în echipă.

 Proiect finanţat de European Society of Contraception and
Reproductive Health, contract nr. 12948/2017, cod proiect P-
2016-B-05 cu titlul „Perception and attidudes on reproductive
health and contraception in obese teenagers”; derulat în
perioada 15.06.2017-15.09.2019 - director grant.

 Proiect POCU/91/4/8 – “Spital – Comunitate, Flux de îngrijire
continuă a nou-născutului și a sugarului cu risc crescut de
îmbolnăvire și deces ” in perioada decembrie 2017 –
decembrie 2020 – expert curricula și relizare programe de
formare.

 Proiect AUF-ECO/2017 cu titlul „Création d’un réseau
universitaire régional dans le domaine de la santé, la nutrition
et la sécurité alimentaire”, se derulează în perioada
18.09.2017-31.12.2019; coordonator Agence Universitaire de
la Francophonie; partener UMF „Grigore T. Popa” din Iaşi;
responsabil de proiect conf. univ. dr. Mihai Bogdan Mircea –
membră în echipă.

 Proiect COST Action CA15135 cu titlul „Multi-target paradigm
for innovative ligand identification in the drug discovery process
(MuTaLig)”; este în derulare în perioada 18.04.2016-
17.04.2020; management commitee member conf. univ. dr.
Toma Vasilica – membră în proiect.
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 Proiect privat finanţat de Fundaţia Progres prin Educaţie,
contract nr. 7/2016 cu titlul „Dezvoltarea unui servicu inovativ
online destinat eficientizării sistemului de depistare, consiliere
medicală, înregistrare, monitorizare şi cercetare privind excesul
ponderal la copii şi adolescenţi”, derulat în perioada 2016-
2017; director de proiect conf. univ. dr. Moscalu Mihaela –
membră în echipă.

 Grant intern UMF, contract nr. 29240/2013 cu titlul „Crearea şi
implementarea unei platforme informatice pentru învăţare
asistată şi evaluare computerizată bazată pe conceptul de
pacient virtual”, derulat în perioada 01.01.2014-31.12.2015,
director de proiect şef lucr. dr. Doloca Adrian – membră în
proiect.
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Premii ale unor societăţi
ştiinţifice naţionale

Laura Mihaela Trandafir, Mihaela Moscalu – Zilele Recoltei
Editoriale – Diplomă pentru cartea Aspecte multidisciplinare
privind obezitatea copilului, acordata de Primăria Municipiului
Iași și Casa de Cultură ”Mihai Ursachi” a municipiului Iași,
septembrie 2019.

Laura Mihaela Trandafir – Copii, obezitatea și lumea artei -
Simpozinul internațional ”Universul Științelor”, Editia a-VII-a, 22
octombrie 2017, Iași, Universitatea de studii europene din
Moldova, Asociația cultural-științifică ”Vasile Pogor ”, Iași,
Premiul I

Laura Mihaela Trandafir – Managementul hipercolesterolemiei
- Simpozinul internațional ”Universul Științelor”, Editia a-VII-a, 22
octombrie 2017, Iași, Universitatea de studii europene din
Moldova, Asociația cultural-științifică ”Vasile Pogor ”, Iași,
Premiul I

Laura Mihaela Trandafir, Doina Azoicăi, Mihaela Moscalu - The
importance of an integrated approach of a chronic diseases:
Obesity - Euroinvent European Exhibition of Creativity and
Innovation, May 21, 2016, Silver Medal.

Mihai Danciu, Laura Trandafir (coordonatori), Mădălina Ionela
Chiriac, Alexandra Ana Maria Tudose (autoare) – The value of a
questionnaire based screening in identification of child and
young persons at high risk for celiac disease. 14-th edition of
Medicalis - International Congress for Medical Students and
Young Health Professionals, 16-19 May 2013, Cluj-Napoca,
Romania.

Laura Mihaela Trandafir (autoare) – Tratat de Pediatrie sub
redacţia Constantin N. Iordache, Editura”Gr.T.Popa” UMF Iaşi,
2011 (diploma şi premiul Mihail Kogălniceanu).

Dana Teodora Anton, E.Cîrdei, Carmen Oltean, Laura Mihaela
Trandafir, Maricel Burlacu, Georgeta Diaconu – Rolul alfa-
dornazei (Pulmozyme) în fibroza chistică de pancreas la copil.
Conferinţa Naţională cu participare internaţională Zilele
Pediatriei Ieşene “N.N.Trifan” Iaşi, 2-4 iunie 2011 (premiul II).

E.Cîrdei, Laura Mihaela Trandafir, Georgeta Diaconu, Dana
Teodora Anton, Carmen Oltean – Otita medie acută la sugar şi
copilul mic de etiologie pneumococică. Conferinţa Naţională de
Pediatrie, Bucureşti 2010 (premiul al-III-lea).
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D.Moraru, Dana Teodora Anton, E.Cîrdei, Carmen Oltean,
Laura Mihaela Trandafir, Maricel Burlacu, Laura Bozomitu,
Rodica Stânea, Liliana Voroneanu, Eliza Tighici, Irina Crişcov,
Aurora Damian, C. Dumitrache – Microcefalia şi infecţia cu
citomegalovirus la copil. Al 7-lea Congres Naţional de Pediatrie,
Galaţi 28.09-1.10.2005 (premiul al II-lea).

Cîrdei E., Moraru D., Aprodu G., Anton Dana, Oltean Carmen,
Bozomitu Laura, Trandafir Laura – Dificultăţi de diagnostic a
fibrozei chistice în perioada neonatală, comunicată la
Consfătuirea Naţională “Zilele Pediatriei Ieşene”, Iaşi, 16-18
Octombrie 2003, premiul I

15 iulie 2021 Conf. univ. dr. Laura Mihaela Trandafir


