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Nume / Prenume
TEODORU Cosmin Adrian
Adresă
Str. Surianu nr. 2
515 800 Sebeş, jud. Alba
ROMANIA
Telefon
+40 745 514 696
E-mail
ateodoru77@yahoo.com
Data naşterii
21.08.1977

Experienţa profesională
2011 – prezent
Asistent universitar – Disciplina Oftalmologie,
Departament Chirurgical
Facultatea de Medicina «Victor Papilian» Sibiu
2010 – prezent
Medic specialist oftalmolog
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
2004 – 2011
Preparator universitar – Disciplina Oftalmologie,
Catedra Chirurgie
Facultatea de Medicina «Victor Papilian» Sibiu
2004 – 2009
Medic rezident oftalmolog
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu
2003
Medic stagiar
Spitalul Orasenesc Sebes
Experienţa clinică
2003 – prezent
2181 operaţii oftalmologice efectuate
986 operaţii de cataractă prin facoemulsificare
782 operaţii de cataractă prin extracţie
extracapsulară clasică
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29 operaţii de glaucom
19 reconstrucţii de plăgi corneo-sclerale
28 operaţii de strabism
68 operaţii de pterigion
269 operaţii pentru afecţiuni palpebrale
Educaţie şi formare
2003 – 2009
Doctorat
Diploma de Doctor in Stiinte, domeniul Medicina
Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu
2004 – 2009
Rezidenţiat oftalmologie
Certificat de medic specilist, specialitatea
Oftalmologie
Ministerul Sănătăţii
2005

Masterat
Diploma de Master în Managementul sistemului de
sănătate
Universitatea Bucuresti
2004 – 2005
Masterat
Diploma de Master în Bioinformatică
Universitatea de Medicina si Farmacie “I.Hatieganu”
Cluj-Napoca
1996 – 2002
Facultatea de Medicina din cadrul Universităţii de
Medicină şi Farmacie “I.Haţieganu” Cluj-Napoca
Diploma de licenta (Nota: 9,88), titlul doctor-medic
1992 – 1996
Colegiul Lucian Blaga din Sebes
Diploma de bacalaureat (Nota: 9,41)
Activitatea de cercetare
3 proiecte în cadrul unor program de cercetare
internaţionale – membru în echipa de cercetare
• NN25307 – Phase III multi-center, randomized,
12- week, double-blind, parallel-group, placebocontrolled study to evaluate the efficacy and
safety of RO4917838 in patients with suboptimally controlled symptoms of schizophrenia
treated with antipsychotics followed by a 40-
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week double-blind, parallel-group, placebocontrolled treatment period
Organizator – Quintiles Romania srl
Teodoru Adrian – sub-investigator, oftalmolog
•

NN25310 – Phase III multi-center, randomized,
24- week, double-blind, parallel-group, placebocontrolled study to evaluate the efficacy and
safety of RO4917838 in stable patients with
persistant, predominant negative symptoms of
schizophrenia treated with antipsychotics
followed by a 28 week double-blind treatment
period.
Organizator – Quintiles Romania srl
Teodoru Adrian – sub-investigator, oftalmolog

•

GS-US-174-0149 – A Phase 4 Randomozed,
Open- label, Active-Controlled, Superiority
Study to Evaluate the Efficacy and Safety of
Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) in
Combination with Peginterferon alpha-2a
(PegasysR) versus Standard of Care Tenofovir
Disoproxil Fumarate Monotherapy or
Peginterferon alpha-2a Monotherapy for 48
Weeks in Non-Cirrhotic Subjects with HBeAgPositive or HBeAg-Negative ChronicHepatitis B
(CHB)
Organizator – Gilead Sciences Inc.
Teodoru Adrian – sub-investigator, oftalmolog

Contribuţia ştiinţifică

•
•
•
•
•
•
•

3 cărţi de specialitate publicate într-o editură
naţională CNCSIS – unic autor
2 cărţi de specialitate publicate într-o editură
naţională cu ISBN – unic autor
3 cărţi – suport de curs universitar – publicate
într-o editură naţională cu ISBN - unic autor
2 cărţi de specialitate publicate într-o editură
naţională cu ISBN – coautor
25 articole publicate în reviste din ţară, specifice
domeniului, recunoscute de CNCSIS
8 articole publicate în reviste din ţară,
nerecunoscute CNCSIS
89 lucrări ştiinţifice communicate la manifestări
ştiinţifice interne şi internaţionale
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Activităţi complementare
şi apartenenţă la organisme
ştiinţifice şi profesionale

•

3 premii acordate de universităţi din România - 1
premiu I, 2 premii II acordate de Universitatea L.
Blaga Sibiu

•

Coordonator organizaţii nonprofit, fundaţii
o membru fondator al Asociatiei Societatea
Romana de Cornee si Suprafata Oculara
(SRCSO) si vicepresedinte al Asociatiei
SRCSO incepand cu anul 2011.
o membru fondator, membru in consiliul
stiintific, membru colectiv de cercetare la
Centrul de Cercetare a Suprafetei
Oculare Facultatea de Medicina “V.
Papilian” Sibiu
Organizator a 9 manifestări ştiinţifice internaţionale
(congrese oftalmologice)
Organizator a 8 manifestări ştiinţifice naţionale
Membru în 3 organisme ştiinţifice internaţionale
(societăţi oftalmologice europene)
Membru în 5 organisme ştiinţifice naţionale
(societăţi oftalmologice româneşti)
Membru într-un organism profesional naţional –
Membru în Colegiul Medicilor Sibiu
Membru în 8 comisii de admitere la Facultatea de
Medicină V. Papilian Sibiu
Membru în 2 comisii de licenţă la Facultatea de
Medicină V. Papilian Sibiu
Membru în 2 comisii de examinare a
candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a
titlului de medic primar
Diplomă de excelenţă “Personalităţi de referinţă
ale Sibiului” obţinută în 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pregătirea de specialitate

o Doctor în domeniul Medicină, Teza de doctorat
“Complicaţiile facoemulsificării”
o 2 cursuri postuniversitare în specialitatea postului
o 28 cursuri de perfecţionare în specialitatea
postului
o 22 cursuri de perfecţionare în specialităţi conexe
o 17 participări la congrese internaţionale, 36
participări la congrese naţionale
Stagii clinice
şi de cercetare în străinătate
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o Bursă guvernamentală de cercetare – Clinica de
Oftalmologie din Wurzburg, Germania, 2003
o Bursă AUF, stagiu de pregătire clinică – Clinica
de Oftalmologie Strasbourg, Franţa, 2005
o Stagiu clinic – Clinica de Oftalmologie Forli,
Italia, 2012
Limbi străine cunoscute
o Limba engleză – nivel B2
o Limba germană – nivel B2
o Limba franceză – nivel B1
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