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Curriculum 
vitae  

Europass  

 

Informații personale  

Prenume / Nume Daniel / Boda 

Adresă Str. Maior Popescu Eugen nr. 20, sector 6, București, România 

Telefon (004) 0724 208 106 

Fax (004) 021 4342547 

E-mail daniel.boda@yahoo.com 

Naționalitate Română 

Data nașterii 13.07.1972 

Sex Bărbătesc 

Experiența 
profesională 

 

Perioada 1999-prezent 

Funcția sau postul ocupat 1. 1999-2009: Preparator universitar, asistent universitar UMF „Carol Davila” București, Clinica 
Dermatologie II 

2. 2009-prezent: Cercetător științific gr. II, Cercetător științific gr. I, coordonator Laboratorul 

de Cercetare de Excelență în Dermatologie, UMF „Carol Davila” București 
3. 2014-prezent: Conferențiar Universitar, Disciplină Medicină Internă, Departamentul 

Discipline Specifice, Facultatea de Moașe și Asistență Medicală, UMF „Carol Davila” 
București 

 Activitate didactică, proiecte pe fonduri europene, director de proiecte de cercetare naționale; 
domenii de cercetare: dermato-oncologia, terapia fotodinamică; 
Coordonator Laborator de Cercetare de Excelență în Dermatologie din cadrul UMF „Carol Davila”. 

Numele și adresa 
angajatorului 

UMF „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 1, București, România 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Educație; Sănătate (învățământ superior medical),  
Cercetare universitară medicală clinică și fundamentală 

Perioada Aprilie 2009 – Septembrie 2011 

Funcția sau postul ocupat Președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

Activități și 
responsabilități principale 

Coordonarea activaților agenției, coordonarea activităților cu Agenția Europeană a Medicamentului, 
cu Ministerul Sănătății Publice și alte instituții abilitate în domeniul reglementării farmaceutice, 
Ordonator secundar de credit 

Numele și adresa 
angajatorului 

Agenția Națională a Medicamentului, Str. Av. Sănătescu nr. 48, sector 1, București, România 

Tipul activității sau 
sectorul de activitate 

Administrație publică centrală 

Perioada 2007 – prezent 

Funcția sau postul ocupat Medic primar dermato-venerologie, Cercetător științific Gr. I 
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Activități și 
responsabilități principale 

Activitate medicală și de cercetare clinică și fundamentală în dermatologie 

Numele și adresa 
angajatorului 

Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Nicolae Paulescu” 
Laboratorul de Cercetare cu Utilizatori Multipli în Dermatologie, Str. Nicolae Manolescu nr. 22-24, 
sector 1, București 

Educație și formare  

Perioada    2000-2003 

Calificarea / diploma 
obținută 

Doctorat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

„Manifestări cutanate în afecțiunile androgen-dobândite – implicații ale 5alfa-reductazei” 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

10 cum laudae 

Perioada 1999-2008 

Calificarea / diploma 
obținută 

Rezidențiat, Specialitate și Primariat 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Dermato-venerologie 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Spitalul Clinic Colentina București, Clinica Dermatologie II 

Nivelul în clasificarea 
națională sau internațională 

10 

Perioada 2004-2006 

Calificarea / diploma 
obținută 

Bursă de studiu 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Dermato-oncologie 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Allgemeines Krankenhaus Wien, Universitat in Wien, Dermatologische Abteilinug 

Perioada 1991-1998 

Calificarea / diploma 
obținută 

Licență 

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 

Medicină Generală 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală 

Perioada 1994-1996 

Calificarea / diploma 
obținută 

Anul II și  anul III de studiu, medicină generală 

Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Universitat in Bern, Medizinische Hochschule 

Perioada 1987-1991 

Calificarea / diploma 
obținută 

Diplomă de bacalaureat 
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Numele și tipul instituției 
de învățământ / 

furnizorului de formare 

Liceul de Matematică-Fizică „Nicolae Bălcescu” București, secția matematică-fizică 

Aptitudini și 
competențe personale 

 

Limba maternă Română, germană  

Limbi străine cunoscute   Engleză, germană, franceză 

Autoevaluare Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleză  C2  C2  C2  C2  C2 

Germană  C2  C2  C2  C2  C2 

Franceză  B1  B1  A2  A2  A2 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

Contact permanent cu oameni din toate categoriile sociale în calitate de medic practician; 
experiență acumulată în activitatea de cadru didactic; spirit de echipă; experiență de conducere în 
calitate de președinte al ANM și director de proiect. 

Competențe și aptitudini 
tehnice 

Ordonator de credite 
Competențe: Autorizație de Liberă Practică – Direcția de Sănătate Publică, București, 2009-2014 

Alte competențe și 
aptitudini 

COMPETENȚE:  
1. activitate științifică și didactică în învățământul superior medical 

2. dezvoltarea resurselor umane și a capacitaților în învățământul superior medical 
3. expertiză în reglementarea farmaceutică 
4. cercetare științifică universitară, coordonare de granturi pe fonduri structurale și prin 

programe de cercetare naționale 
5. coordonator de asociații științifice naționale 

 

1. Activitate științifică 

 2 volume de tratat de dermato-oncologie sub redacție coordonate și publicate la o editură 
națională; 

 1 volum de carte sub redacție publicat la o editură națională; 

 4 capitole de carte publicate la edituri internaționale; 

 2 cărți coautor publicate la edituri naționale; 

 2 capitole de carte publicate la edituri naționale; 

 61 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulație internațională recunoscute 
(reviste cotate ISI) ca autor principal; 14 articole publicate în reviste cotate ISI în calitate de coautor; 
6 articole publicate în reviste BDI; indice Hirsch 17 ISI Thomson Reuters; 

 97 studii publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și 
din străinătate (cu ISSN sau ISBN); 

 1 brevet de invenție; 

 premii și medalii la târguri de invenție și inovare din țară și din străinătate 
2. Dezvoltarea resurselor umane și a capacitaților în învățământul superior medical 

 Director de proiect Grant POSDRU/56/1.2/S/31081 „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie 
integrată de învățământ medical superior (studii de licență și masterat și a unei rețele de 
parteneriat interuniversitare în domeniu”, grant strategic în valoare de 4.500.000 euro 

 Director de proiect Grant POSCCE SMIS 23335 „Portal educațional și sistem electronic aplicativ 
integrat de educație al UMF „Carol Davila” București pentru dezvoltarea performanței medicale 
în domeniul dermato-oncologiei”, în valoare de 1.000.000 euro 

 Director de proiect de capacitate 334/2007 finanțat prin ANCS_UEFISCDI „Bază de cercetare cu 
utilizatori multipli în dermato-oncologie” în valoare de 500.000 euro 

 Coordonator program CERF „Creșterea expertizei în domeniul reglementării farmaceutice” 
organizat de UMF „Carol Davila” București și Agenția Națională a Medicamentului 
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  Coordonator program de cursuri în dermato-oncologie organizate în cadrul 
POSDRU/56/1.2/S/31081 „Dezvoltarea dermato-oncologiei ca linie integrată de învățământ 
medical superior (studii de licență și masterat) și a unei rețele de parteneriat interuniversitare în 
domeniu”: 26 proiecte educaționale 
3. Expertiză în reglementarea farmaceutică 

 Președinte al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

 Președinte al Consiliului de Administrație al Agenției Naționale a Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale 

 Reprezentantul României în UEMS, Comisia de dermato-venerologie 

 Reprezentantul României în Consiliul de Administrație al Agenției Europene a Medicamentului 

 Reprezentantul României la Grupul Șefilor de Agenții 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 inspecției 
Farmaceutice) 

 Membru al Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului 

 Nominalizat prin OMS 1173/03.09.2010 ca membru al grupului de experți 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 legislație farmaceutică EMACOLEX 

 Reprezentatul României în grupul de lucru al managerilor calității din cadrul Agenției Europene a 
Medicamentului 

4. Cercetare științifică universitară, coordonare de granturi pe fonduri structurale și prin 
programe de cercetare naționale 

 Director de proiect/responsabil partener în proiecte câștigate prin concurs organizate de către 
ANCS/CNCSIS în 20 proiecte/granturi de cercetare-dezvoltare-inovare, din care 11 din partea 
UMF „Carol Davila”, 1 proiect din partea Spitalului Clinic București, 1 proiect din partea 
Institutului Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice „Nicolae Paulescu” și 3 din partea unei 
companii private, Centrul Medical Carol  

 Membru în echipa de cercetare în 6 granturi naționale din partea UMF „Carol Davila” colaborare 
România-China, coordonată de Institutul „Victor Babeș” București   

 
5. Coordonator de asociații științifice naționale 

 Președinte al Societății de Imuno-Dermatologie 

 Vice-președinte al Societății Române de Dermato-Oncologie 

 Membru în Editorial Advisory Board al revistelor Experimental and Therapeutic Medicine și 
Recent Patent on Biomarkers, reviste indexate în baze de date internaționale specifice domeniului 

 Guest Editor în numere speciale ale revistei Experimental and Therapeutic Medicine și Oncology 
Letters 

 Recenzor pentru revistele Experimental and Therapeutic Medicine și Journal of Immunoassay and 
Imunochemistry 

 Membru al Societății Internaționale de Chirurgie Dermatologică 

 Membru al International Confocal Working Group și absolvent al cursurilor de microscopie 
confocală aferente 

 Investigator principal în 4 studii clinice sponsorizate de către industria farmaceutică 

Competențe și aptitudini 
de utilizare a 

calculatorului 

MS Office; Adobe Photoshop 
 
 

Informații 

suplimentare 

Co-inventator brevet de invenție nr. 125082/30.12.2010 – „Utilizarea porfirinei tetrasulfonate în 
fabricarea unui agent fotosensibilizator, pentru terapia dermatologică” 

Premii obținute cu această invenție: 

Premii internaționale 
1. Innova 2008, Premiul Special al Excelenței Sale Dl Rudy Demotte, Ministru Președinte al 

Guvernului Valon 
2. Premiul Special al Ministerului Educației al Rusiei, Medalia de Aur la Târgul Internațional al 

Inovării, Moscova, 2009  



5 

 

 3. Medalia de Aur la al 37-lea Salon Internațional de Inventică, Geneva, 2009 
4. Medalia de Aur Eureka, Brussels, 2009 
5. EYReC GOLD MEDAL, 2013 
6. Haller Proinventio Foundation Diploma, 2013 
Premii naționale 
1. Diplomă de Excelență și Medalia de Argint la Salonul Internațional al Cercetării, Inovării și 

Inventicii PROINVENT 2009 
2. Medalia de aur EUROINVENT, Iași, 2013  
3. Premiul I pentru proiecte de cercetare-dezvoltare în domeniul prioritar Sănătate, Excelență în 

Cercetare, 2008, acordat de CNCSIS 
4. Grant CNCSIS pentru premierea rezultatelor cercetării: proiect PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3258 

finanțat de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, titlu „Evaluation through in vivo 
reflectance confocal microscopy of the cutaneous neurogenic inflammatory reaction induced by 
capsaicin in human subjects” 

Anexe Lista de lucrări (teza de doctorat, cărți, articole/studii publicate în reviste de specialitate de 
circulație internațională recunoscute, reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale 
specifice domeniului, articole/studii publicate în reviste din țară recunoscute CNCSIS, studii 
publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale recunoscute din țară și străinătate, 
cu ISSN sau ISBN, brevete de invenție, proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe bază de 
contract/grant, alte lucrări și contribuții științifice) 

 
 

04.11.2019 
 

Dr. Daniel Boda 

 
                                                                                                                                                                                     


