Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Nume, Prenume - BOGDAN CONSTANTIN MOLDOVEANU
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)

Str. Vasile Lupu, nr. 106, cod postal 700352, Iasi, Romania
0232/24.24.38
Mobil: 0745/395.367
0232/24.24.38
bogdancm@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 12.06.1967
Sex Masculin
Locul de muncă vizat / Spitalul clinic de Pneumologie, Iasi, Medicina, aparat respirator
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada Din 2005 – pana in prezent
Funcţia sau postul ocupat Seful Sectiei a II-a a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Iasi ; Medic primar
in Pneumologie
Activităţi şi responsabilităţi Coordonarea activitatii medicale si administrative din Sectia a II-a ; activitate
principale clinica
Numele şi adresa Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi – Str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115,
angajatorului Iasi
Tipul activităţii sau sectorul de Medicina ,specialitate pneumologie
activitate
Disciplinele principale studiate / Medic primar pneumologie diploma nr. 1067/2004
competenţe profesionale
Atestat in Managementul serviciilor de sanatate 2008 Centrul National de
dobândite
Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
Educaţie şi formare
Perioada 2000-2004
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Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate
/ competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională

Medic specialist in Pneumologie,
Pneumologie,
Atestat in bronhoscopie 2001 Centrul National de Perfectionare in Domeniul
Sanitar Bucuresti.
Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Medic specialist pneumologie
1995 -2000
Medic rezident in Pneumologie, examen rezidentiat octombrie 1994
Pneumologie

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Studii postuniversitare
1989-1994
Student, diploma de absolvire/licenta
Medicina Generala

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Licentiat in Medicina
1982-1986
Elev, diploma de absolvire bacalaureat
Liceul Industrial nr. 10, Constanta

Liceu

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Romana
Limba(i) străină(e) Engleza, Germana
cunoscută(e)
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare
Citire
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Vorbire
Participare la Discurs oral
conversaţie
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Scriere
Exprimare
scrisă

Limba engleza

Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
independent 1 independent 1 independent 1 independent 1 independent
Limba germana
Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator
B1
independent 1 independent 1 independent 1 independent 1 independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
B1

Competenţe şi abilităţi sociale Competente sociale: empatie, capacitatea de a negocia, leadership-ul, lucrul in
echipa, diversitatea culturala-toate acestea au fost dobandite alaturi de
personalul medical din subordine, in cadrul relatiei medic-pacient, avandu-se
in vedere varietatea tipologiei pacientilor, a colegilor, a mediului social si
cultural din care acestia provin, dar si din viata personala.
Abilitati sociale: abilitatea de a asculta persoana/persoanele din jurul tau si de
a le arata acest lucru, abilitatea de a fi relaxat sau de a pastra un nivel tolerabil
al anxietatii, in orice situatie sociala, abilitatea de a manifesta empatie si
interes, abilitatea - naturala sau invatata - de a construi un raport sau o relatie,
abilitatea de a mentine un contact vizual adecvat –elemente dobandite in viata
de zi cu zi si in lucrul cu pacientii, in dialogul cu acestia si in castigarea
increderii acestora.
Competenţe şi aptitudini Dezvoltarea de relatii profesionale si umane de echipa, mobilizarea selectiva,
organizatorice stimularea calitatilor profesionale
Competenţe şi aptitudini Atestat in bronhoscopie 2001 Centrul National de Perfectionare in Domeniul
tehnice Sanitar Bucuresti.
Atestat in Managementul serviciilor de sanatate 2008 Centrul National de
Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
Utilizarea aparaturii medicale din domeniu.

Competenţe şi aptitudini de Microsoft Office 1997-2003, 2007 – Word, Excel, Power Point, Internet
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini Practic diferite sporturi: tenis, inot. Alte hobby-uri: muzica, lectura, calatorii.
artistice
Alte competenţe şi aptitudini - Persoana dinamica, tenace, cu orientare către rezultate, capacitatea de a
invata lucruri noi, abilitatea de a lucra de unul singur sau în echipa
Permis(e) de conducere Categoria B din 1996
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Informaţii suplimentare
·Radiologia Plamanului-Curs de specializare-Royal College of Radiology din
Cursuri de specializare
Marea Britanie, Fundeni, Bucuresti, 1996
· Implicatii cardiovasculare in patologia plamanului-Curs de specializare,
Brasov, 1999
· Patologia Pulmonara la pacientii imunosupresivi-Curs de specializare,
Suceava, 1999
· Workshop: Tehnici endoscopice in Pneumologie, Iasi, 2000
· Endoscopia bronsica-Curs de specializare, 15 Octombrie 2001-15 Ianuarie
2002
· Curs bronhoscopie pentru obtinerea de competenta in endoscopia bronsica,
2001
· Resuscitarea cerebrala si cardiopulmonara la adulti-Curs de specializare si
examen, 19-26 Ianuarie 2004
· Pneumonia Nosocomiala-Curs postuniversitar, 15-30 Octombrie 2002
· Conceptul Actual despre BPOC-Curs postuniversitar, 26-27 Septembrie 2002
· Tutunul si Sanatatea.Metode farmacologice de renuntare la fumat-Curs de
specializare si colocviu, 2000
· Tratamentul de laborator, diagnosticul clinic si infectiile tractului respirator
inferior-Curs postuniversitar, 4-18 Februarie 2002
· Managementul modern al BPOC-Curs postuniversitar, 2002
· Notiuni teoretice, practice si de legislatie in supravegherea infectiilor
nosocomiale-Curs de specializare, 4 Martie-17 Iunie 2005
· Explorarea functionala a plamanului-Curs de specializare, 1-14 Mai 2005
· Aspecte radiologice esentiale in patologia plamanului-Curs de specializare,
15 Aprilie-1 Mai 2005
· Management General-Curs postuniversitar, 2005-Prof. Univ Dr. Gabriela
Marinescu- Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
· Elemente teoretice, practice si de legislatie in supravegherea infectiilor
nosocomiale-Curs postuniversitar, Universitatea de Medicina si Farmacia „Gr.
T. Popa” Iasi, 2005
· Diploma in Managementul Serviciilor de Sanatate-Healthcare National
Training Center, Bucuresti, 2008.
· Factori de risc pentru hepatotoxicitatea provocata de medicamentele
antituberculoase (Bogdan Constantin Moldoveanu, Catalina Elena Lupusoru,
Cristina Mihaela Ghiciuc)- 1st International Congress on Side Effects in
Medicine, Iasi, Romania, 19-22 Martie 2009
- Managementul resurselor umane in sanatate 04.06.2011
-Sustinerea publica a tezei de doctorat in domeniul medicina „Markeri
farmacocinetici utili in prognosticul evolutiei sub tratamentul cu
tuberculostatice la pacientii cu insuficienta hepatica” 23.01.2012
- Referinte (la cerere)
Publicatii
Coautor CD :˝Patologie toracica˝editia 2003 ,ISBN 973-8365-12-0
Coautor CD:˝Patologie toracica˝editia 2003 ,ISBN 973-8365-20-1
Membru-asociatii profesionale:
Membru asociat al ERS
Membru al Colegiului Medicilor din Romanaia

Anexe
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