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INFORMAŢII PERSONALE Chiran Dragoș Andrei  

 

 Iași, Romania 

 0740232048 

dragos  chr@yahoo.com 

Sexul M| Data naşterii 30/11/1982 | Naţionalitatea Română  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 

 

Feb 2019 - prezent Cadru didactic asociat pe perioadă determinată la plata cu ora la Disciplina de 
Anatomie 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, Facultatea de Medicină. 

▪ Activitați în cadrul lucrarilor practice de anatomie (predare, exemplificare pe piese anatomice / 
cadavru, evaluare studenti în cadrul orelor de LP). 

2018 - prezent Medic rezident a doua specialitate Medicină fizică și de reabilitare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi,  Facultatea de Medicină. 

▪ Activitați de evaluare și tratament al pacienților conform stagiilor de pregătire în rezidențiat. 

2014 - 2018 Medic de secție (intern) - „resident medical officer” 
First Trust Hospital, Preston, Lancashire, Marea Britanie. 

▪ Activitați  de evaluare și tratament pre și post operator al pacienților internați in spital. Asigurarea 
conduitei terapeutice în cazul urgențelor intraspitalicești (complicații postoperatorii, readmisii in 
urgență) și de lider al echipei de resuscitare. 

2009 - 2015 Medic rezident Medicină de urgență 
Spitalul Clinic de Urgență Sfântul Pantelimon, București. 

Spitalul Universitar, București. 

▪ Activitați de evaluare și tratament al pacienților conform stagiilor de pregătire în rezidențiat. 

2011 - 2013 Medic generalist la agenție de tip locum 
Agenția Advantage Healthcare din Marea Britanie,  cu contracte  flexibile de timp parțial de 1 
săptămână sau 2 săptămâni („locum”), pentru a suplini nevoia de personal la spitalele contractate de 
agenție. 

▪ Activitați  de evaluare și tratament pre și post operator al pacienților internați in spitalele contractate 
de agenție. 

▪ Observații: În cadrul rezidențiatului în prima specialitate pe care l-am efectuat la București am fost 
nevoit să îmi suspend pregatirea pentru perioade de 1 – 2 săptămâni pe lună sau de cateva luni 
consecutiv și să fiu în concediu fară plată, începând cu luna ianuarie 2011. Acest lucru a fost necesar 
pentru a putea pleca, fie în Marea Britanie unde am lucrat la spitalele desemnate de agenția 
contractată, fie pentru a veni la Iași să lucrez la proiectul de cercetare de la doctorat.  Aceste 
întreruperi au dus la prelungirea pregătirii în rezidențiat cu 2 ani. 

2016  Certificat de Medic specialist în Medicină de urgență  

Ministerul Sănătății din România. 

 

2014  Diplomă de Doctor în Medicină  

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

▪ Titlul tezei de doctorat: Contribuții la terapia cu agenți biologici în artrita juvenilă. Conducătorul de 
doctorat: Prof. dr. Eovelina Moraru. 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 

2010  Diplomă de Studii academice postuniversitare, Specializarea Administrarea 
afacerilor ID 
Universitatea. „Al. I. Cuza” Iaşi,  Facultatea de Economie şi Admistrarea Afacerilor. 

 

2009  Diplomă de Master, Specializarea Bazele nutriţiei clinice  
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi,  Facultatea de Medicină. 

 

2008 Diplomă de Licență,  Specializarea Medicină generală   

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

 

2006  Diplomă de Licență,  Specializarea Kinetoterapie   

Universitatea. „Al. I. Cuza” Iaşi, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. 

 

2002  Diplomă de Bacalaureat  
Colegiul „Costache Negruzzi” Iași  

 

Premii obținute în timpul 
facultății, diplome de merit și la 
olimpiadele naționale  

2006: Premiul I la Zilele Aniversare ale Universităţii. „Al. I. Cuza” Iaşi, cu lucrarea 
prezentată: Importance of Physical Therapy in the Treatment of Juvenile Idiopathic Arthritis. 

2004: Diploma de Merit din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi, 
cu ocazia Aniversării a 125 de ani de Învăţămân Medical la Iaşi. 

2001: Diplomă de Excelenţă pentru meritele şcolare din partea Primăriei Municipiului Iaşi. 

2001: Diplomă de Excelenţă pentru meritele şcolare din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării. 

2001: Premiul I la Olimpiada Naţională de Biologie, Buzău. 

2000: Premiul III la Olimpiada Naţională de Fizică, Sibiu. 

1999: Premiul III la Olimpiada Naţională de Fizică, Breaza. 

1998: Diplomă de Excelenţă pentru meritele şcolare din partea Consiliului Judeţean al 
Municipiului Iaşi. 

1998: Premiul I la Olimpiada Naţională de Fizică, Piatra Neamţ. 

1997: Premiul II la Olimpiada Naţională de Fizică, Oradea. 

Limba maternă Română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2  C1  C1  C1  
 2001: Certificate in Advanced English, University of Cambridge, International Examinations 

 
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar  -  B1/B2: Utilizator independent  -  C1/C2: Utilizator experimentat  

Competenţe de comunicare  ▪ Prietenos, atent și activ în relația cu interlocutorul, politicos în limbaj și atitudine. 

▪ În Marea Britanie am urmat un program de pregatire obligatoriu la ultimul spital la care am lucrat și 
care cuprindea o secțiune despre comunicarea eficientă, confidențialitatea informațiilor medicale și 
modul de a comunica empatic în situații dificile cu pacientul și familia acestuia. 

▪ Adept al unui mod de predare interactiv la lucrarile practice, bazat pe captarea interesului studenților 
fată de lecție, combaterea monotoniei în procesul de predare și motivarea pentru învățare. 
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AFILIERI 
 

▪ Membru al Sociețății Române de Anatomie. 

▪ Membru al Colegiului Medicilor din Romania. 

▪ Membru al General Medical Council, Marea Britanie. 
▪ Membru al Medical Defence Union, Marea Britanie. 
▪ Membru al Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe organizaţionale  ▪ Bun organizator, am fost șef al echipei de resuscitare. 

▪ Am supravegheat testarea regulată a echipamentului de resuscitare și organizarea echipei când 
eram de serviciu în spital. 

▪ Am absolvit în 2010 cursul de Managementul resurselor umane în sanătate, cu durata de 1 lună, 
organizat de UMF „Gr. T. Popa” Iaşi. 

▪ Sunt adeptul lucrului în echipă și pun accent pe comunicarea cu privire la satisfacțiile / nemulțumirile 
fiecarui membru al echipei. 

▪ Când sunt membru întro echipă mă straduiesc tot timpul să fiu activ și să lucrez cu motivație la 
sarcina care mi-a fost atribuită. 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Documentare științifică în scop didactic, de practică medicală și de cercetare. 

▪ Însușirea măsurilor de siguranță a propriei persoane, precum și a studenților, la manipularea pieselor 
anatomice și la lucrul pe cadavru în cadrul lucrarilor practice de anatomie. 

▪ Utilizarea programelor software și a echipamentelor specifice locului de muncă. 

▪ Însușirea  protocoalelor de diagnostic și tratament, precum și a  documentației medicale specifice, 
din secțiile / spitalele unde am lucrat. 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat Utilizator experimentat 

 Niveluri: Utilizator elementar  -  Utilizator independent  -  Utilizator experimentat  
Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare 

Alte competenţe  ▪ Aptitudini tehnice (am fost pasionat de fizică în gimnaziu și liceu) 

▪ Îndemânare practică la reparații casnice sau a unor echipamente IT (PC, laptop, imprimantă, 
echipamente rețea, cablaje), în aceste cazuri fiind autodidact. 
 

Permis de conducere  Categoria B 
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PUBLICAŢII ȘI PROIECTE DE 
CERCETARE - DEZVOLTARE 

 

 
 

ANEXE 
 

 
 
 
 
 

10 iunie 2019          Semnătura, 
           Chiran Dragoș Andrei 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Total lucrări publicate in extenso (prim / ultim autor sau coautor): 33, din care: 
- 2 în reviste ISI; 
- 4 în  proceeding-uri indexate Conference Proceedings Citation Index – vizibile Web 

of Science (ISI); 
- 1 în revistă indexată PubMED; 
- 10 în reviste cotate B+ CNCSIS; 
- 16 în alte reviste / proceedinguri din Romania. 

▪ Total capitole în cărţi editate la Ed. UMF  „Gr. T. Popa” Iaşi: 3, din care 1 ca prim autor. 

▪ Total lucrări publicate în abstract : 9. 
 
 

 

▪ Proiecte de cercetare ca membru în echipa  PRINTO center RO07 – Spitalul Clinic de Urgență 
pentru Copii "Sfânta Maria" Iași, Secția Pediatrie II, parte a rețelei multicentru a Paediatric 
Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO, www.printo.it). 
Titlu: The Pharmachild Project: A PRINTO / PRES Registry in Juvenile Idiopathic Arthritis. Instituţia: Pediatric 
Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO) / Pediatric Rheumatology European Society (PRES). 
Durata mea de colaborare: 2011 - 2014. Finanțare: nu am fost membru finanțat și am lucrat pro bono, 
apartenența la echipa de cercetare se vede din adeverința eliberată de PRINTO, anexată la dosar.  Director 
grant: Conf. Dr. Constantin Ailioaie. Finalizare:  
1. Teza mea de doctorat bazată pe studiul agenților biologici în artrita juvenilă. 
2. Chiran DA, Litscher G, Weber M, Ailioaie LM, Ailioaie C, Litscher D. Intravenous laser blood irradiation 

increases efficacy of etanercept in selected subtypes of juvenile idiopathic arthritis: an innovative clinical 
research approach. Evid Based Complement Alternat Med 2013; 2013:168134. 

3.  Ailioaie LM, Litscher G, Weber M, Ailioaie C, Litscher D, Chiran DA. Innovations and challenges by applying 
sublingual laser blood irradiation in juvenile idiopathic arthritis. Int J Photoenergy 2014; 2014:130417. 

4. Chiran DA, Weber M, Ailioaie LM, Moraru E, Ailioaie C, Litscher D, Litscher G. Intravenous laser blood 
irradiation and tocilizumab in a patient with juvenile arthritis. Case Rep Med 2014; 2014:923496. 
 

▪ Detaliile activităţii ştiinţifice se găsesc în Lista completă a lucrarilor științifice. 

  

 ▪ Lista completă a lucrarilor științifice 


