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Petre MITREA
B-dul Gării, nr.24A, bl.222, ap.19, 500218 Brașov (România)
0722 316 650
petre99m@gmail.com
https://www.qol-research.com/
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Sexul masculin | Data naşterii 02 ianuarie1964 | Naţionalitatea română
Experiență politică Alianța USRPLUS
Experiență civică membru fondator al Asociației CAL VIE CON – calitatea vieții continuă!
www.calviecon.org

PROFILUL PERSONAL

• Sunt o persoană creativă cu putere analitică și de sinteză, cu capacitatea de a lua decizii care
să conducă la îndeplinirea scopurilor de sănătate ale asistaților, dar și la dezvoltarea
organizației și a echipei acesteia.
• Am tăria lăuntrică de a ține piept solicitărilor și de a da ce este mai bun în munca mea.
• Pentru a obține echilibrul perfect în activitatea mea învăț cum să vă îmi asum riscuri
calculate.
• Aleg să folosesc oportunitățile ce apar, știind că acesta este drumul cu cele mai multe șanse
de reușită.
• Sunt pasionat, motivat și diligent, pentru ca sunt conștient că trebuie să adun alături de mine
oameni care să lucrez în echipă.
• Sunt o persoană realistă și deschisă la nou. Am abilități de comunicare excelente cu bolnavii
și membrii lor de familie, cu alte departamente ale organizației cât și în exteriorul acesteia.

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
07/2020 – în prezent

Expert extern în cadrul proiectului POCA - PAL-PLAN cod SIPOCA 513/1/1 și cod
My SMIS 129439
Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate – ANMCS – www.anmcs.gov.ro
▪ Expert extern - participarea la elaborarea standardelor de acreditare pentru serviciile de îngrijiri
paliative la domiciliu și cele în ambulator cu Criteriile, Cerințele și Indicatorii aferenți și validările
corespunzătoare realizarii Ediției 1 a standardelor de acreditare pentru serviciile de îngrijiri paliative la
domiciliu și cele în ambulator;
▪ Participarea la revizuirea standardelor de acreditare pentru serviciile de îngrijiri paliative din unități cu
paturi, cu Criteriile, Cerințele și Indicatorii aferenți și validările corespunzătoare - realizarea Ediției a 2a
a standardelor de acreditare pentru serviciile de îngrijiri paliative din unitățile cu paturi;
▪ Participarea la procesul de testare-armonizare-validare a standardelor de acreditare pentru serviciile
de îngrijiri paliative din unitățile cu paturi, de la domiciliu și cele în ambulator, în vederea aprobării;
▪ Asigurarea asistență la elaborarea manualelor acreditării pentru serviciile de îngrijiri paliative din
unitățile cu paturi, de la domiciliu și cele în ambulator;
▪ Asigurarea asistenței la elaborarea metodologiei de evaluare pentru serviciile de îngrijiri paliative din
unitățile cu paturi, de la domiciliu și cele în ambulator;
▪ Răspund de corectitudinea informațiilor furnizate, de respectarea prevederilor legale din domeniul
meu de activitate, de respectarea prevederilor contractului de finanțare POCA 513/1/1/ PAL-PLAN, de
cunoașterea și respectarea Regulamentului Intern, Decretului 400/1981, Legii 307/2006 și ale Legii
319/2006;
▪ Asigur aducerea Ia îndeplinire a hotărârilor managerului proiectului, răspund de acuratetea
înregistrărilor efectuate, de identificarea, gestionarea și rezolvarea problemelor legate de proiect Ia
nivelul partenerilor și în relația cu solicitantul;
▪ Gestioneaz planul de lucru pentru împărțirea sarcinilor și responsabilităților de lucru pentru parteneri,
repartiz atribuțiile membrilor echipei de implementare a proiectului și desemneaz înlocuitorul în
cazurile de absență mai indelungată sau de incapacitate fizică, propunerea este aprobată de
reprezentantul legal al partenerului;
▪ Organizez, monitorizez și controlez implementarea proiectului în conformitate cu calendarul
activităților asigurând managementul la nivel de partener;
▪ Gestionez planul de lucru pentru împărțirea sarcinilor și responsabilităților de lucru pentru parteneri,
asigur un circuit informațional adecvat, discuții și feedback între părțile interesate în proiect;
▪ Am obligația să cunosc prevederile legilor și normelor ce reglementează activitatea de profil și să
acționez pentru aplicarea lor în activitatea desfășurată;
▪ Să cunosc și să aplic manualului de management al calității al instituției și proiectului.
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06/2013 – în prezent

Replace with First name(s) Surname(s)

Medic Medicină Generală Cercetător
PROCALVIE SRL, București (România)
▪ Medic Medicină Generală, medic coordonator pentru Quality of Life Research – Procalvie SRL
(www.qol-research.com) care furnizează suport pentru industria farmaceutică și biotehnologie sub
formă de servicii de cercetare pe bază de contract, oferind servicii de cercetare clinică, management
de studii clinice și farmacovigilență. Am condus cu succes studii clinice complexe și provocatoare cu
clienți precum Schering-Plough, Astellas, Pfizer, Merck și Eli Lilly și Company. Am menținut o evidență
consecventă în ceea ce privește obținerea de rezultate favorabile pentru studiile clinice de dezvoltare
a medicamentelor din faza 2 - 4;
▪ Consilier medical pentru Schering Plough - infliximab ca tratament al bolii inflamatorii intestinale IBD boala Crohn;
▪ Contractat de Astellas Pharma am funționat ca monitor medical într-un studiu global, dublu orb,
randomizat, de fază 2, pentru evaluarea eficacității și siguranței imunosupresoarului tacrolimus vs.
micofenolat mofetil la pacienții care au suferit o intervenție chirurgicală de transplant de organe – care
a avut durata de aproape 2 ani;
▪ Contractat de Merck Pharma în studiul creșterea siguranței și complianței la 1 bisoprolol zilnic la
pacienții cu hipertensiune arterială cronică;
▪ Contractat de Eli Lilly and Co. Activitatea a fost atât de la distanță, cât și în centrele de cercetare, iar
responsabilitățile au fost regionale (Slovenia, Croația, Bulgaria și România), cu participarea la
întâlnirile echipei clinice globale. Printre indicații s-au numărat: psoriazis, artrită psoriazică (psA), artrită
reumatoidă (RA), spondiloartrită axială (axSpA), lupus eritematos sistemic (SLE), colită ulcerativă,
boala Cohn, colangită biliară primară, migrenă. Am lucrat cu molecule precum tadalafil, baricitinib,
ixekizumab, mirikizumab și inhibitori de tirozină kinaza Bruton;
▪ Regional Medical Lead oferind sprijin unei companii americane (SamMills Products) în realizarea unui
studiu regional la pacienții cu diabet zaharat de tip 2. sub formă de servicii de cercetare clinică pe bază
de contract, care oferă servicii de cercetare clinică:
▫ înregistrarea dosarului la ANMDM și la Comisia Bioetică Medicală
▫ începerea procesului și pregătirea .nscrierii pe site
▫ studiul de execuție și managementul proiectelor de cercetare
▫ asigurarea calității și supravegherea siguranței participanților

01/2013–03/2013

Medical Advisor
Atos Healthcare - Marea Britanie, Bristol (Regatul Unit)
▪ Medical Advisor pentru Atos Healthcare - Marea Britanie.
▪ Atribuții: Examinare medicală de specialitate pentru bolnavii care se prezintă la comisia medicala
pentru expertiza muncii pentru obținerea ajutoarelor și sprijinului financiar aferent stării de sănătate
sau de boala prezente. Evaluarea stării de sănătate se realiza prin examinare medicală concomitant
cu evaluarea scrisorilor medicale și buletinelor de rezulte paraclinice și de laborator prezentate la dosar
de către fiecare solicitant;
▪ Raportul medical se elaborează într-o manieră concisă, clară și fără dubii în vederea deciziei finale a
Ministerului Muncii și Pensiilor din Marea Britanie.
▪ Poziția de Medical Advisor avea ca principală cerință o experiență, vechime medicală ,de minim 10
ani în specialitatea de medic de medicină generală, abilități de colaborare și comunicare eficiență cu
medici din diferite specialități din structuri medicale partenere și colegii din departamentele
administrative ale angajatorului. Abilități de comunicare excelente și construirea de interrelații eficiente.
Contract de muncă temporar.

05/2012–12/2013

Medic Medicină Generală Cercetător
PRA International, București (România)
▪ Medic Cercetator pentru Studii Clinice de faze 2-3 pentru PRA International. Atribuții: necesitatea
aplicării cunoștințelor medicale de medicină generală pentru analiza și selectarea eventualilor subiecți
pentru participarea în studiul clinic. Examinarea medicală, explicarea protocolului studiului, a zilelor și
punctelor de examinare medicală, recoltarea de probe biologice, analize medicale și administrarea
medicației de studiu. Participarea alături de medicul investigator principal din clinica participantă la
conducerea studiului într-o manieră colaborativă și de suport în scopul menținerii și protejării siguranței
subiecților. Am exercitat și utilizat cunoștințele medicale personale acumulate în activitatea medicală în
scopul aplicării întocmai a protocoalelor de studiilor, a interpretării rezultatelor buletinelor de analize
paraclinice, a planificării și programării subiecților la datele de vizită.
▪ Analiza criteriilor de includere/ excludere a subiecților în cadrul studiului clinic.
▪ Am informat Directorul Medical răspunzător de bunul parcurs al studiului clinic despre eventualele
incidente cu implicații în siguranța clinică a subiecților;
▪ Am consiliat subiecții în cazurile de apariție a datelor paraclinice cu rezultate anormale de laborator și
despre eventualitatea deciziei de excludere sau oprire a participării în studiul clinic din motive de
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siguranță. Completarea cu acuratețe a documentelor în format electronic sau pe hârtie;
▪ Am acordat primul ajutor de urgență acelor subiecți care au necesitat acțiuni de prim ajutor. Am
exercitat atribuțiile postului în deplin acord cu SOP-urile și procedurile interne ale companiei de
conducere și supraveghere a studiilor clinice și în deplin acord cu protocolul specific de studiu și a
eticii medicale.
06/1996–05/2012

Medic Medicină Generală
PEANDRO SRL, București (România)
▪ Medic medicină generală la PRO MEDICAL CARE - o echipa formată din 2 medici și patru asistente
medicale. Atribuții: examinarea medicală a bolnavilor cronici, monitorizarea stării și evoluției bolii,
supravegherea și controlul infecțiilor, activități ce fac parte din obligațiile mele profesionale.
Monitorizarea stării de evoluție a maladiei cronice și menținerea pe cat posibil la nivelul actual al
simptomelor, este un obiectiv permanent al activităţii mele profesionale şi un criteriu de evaluare a
calităţii managementului în cadrul echipei medicale pe care o conduc.
▪ Activitatea de asistenţă medicală sunt activități effectuate în condiţii de risc recunoscute, motiv pentru
care eradicarea sau eliminarea infecţiilor nosocomiale nu este posibilă 100%, dar și controlul eficient
al manifestării cantitative şi calitative a morbidităţii specific poate fi realizat prin diminuarea riscului la
infecţie şi eliminarea infecţiilor evitabile prin activitate preventivă. În acest scop avem organizat la
nivelul echipei medicale un grup cu atribuții în activitatea de combatere și prevenire a infecțiilor cu
atribuții specific inclusiv să desfăşoare, pentru personalul propriu său contractant al serviciilor
externalizate, activităţi de perfecţionare profesională şi educaţie.
▪ Am atribuții de respectare a prevederilor legale şi ale normativelor profesionale privind asigurarea
calităţii actului medical, condiţiile de asepsie-antisepsie, igienă, cazare şi alimentaţie,în scopul
prevenirii infecţiilor nosocomiale, ceea ce atrage după sine și o responsabilitate individuală a
personalului. Profesia de medic specialist de medicină generală, în cazul meu, are ca principal scop
asigurarea stării de sănătate a bolnavilor cu maladii cronice și îmbunătățirea calității vieții. Ne ocupăm
în principal de bolnavii suferinzi în stadii avansate ale Maladiei Parkinson (www.calviecon.org)
▪ Promovăm menținerea stării actuale de sănătate individuale și, pe cât posibil şi a grupului acestor
bolnavi. Pentru realizarea acestui scop, pe tot timpul exercitării profesiei am nevoie să dovedesc
disponibilitate, corectitudine, devotament, loialitate şi respect faţă bolnavii pe care echipa noastră
medicală îi asistă medical. Deciziile şi hotărârile cu caracter medical sunt luate avându-se în vedere
interesul şi drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate.
▪ Am obligația să aplic nediscriminarea .ntre pacienţi, respectarea demnității umane, principiile eticii şi
deontologiei medicale, grija faţă de sănătatea pacientului şi sănătatea publică. În scopul asigurării în
orice împrejurare a intereselor pacientului, activitatea mea de zi cu zi are la baza exercitarea cu
profesionalism si utilizarea tuturor cunoștințelor medicale de care dispun pentru o decizie cu caracter
medical just și folositoare interesului bolnavilor.
▪ Prescriu şi recomand produse medicamentoase și parafarmaceutice necesare din punct de vedere
medical pacientului acționând și respectând voinţa acestui şi dreptul de a refuză sau de a opri o
intervenţie medicala.
▪ Responsabilitatea mea medicală încetează în situaţia în care bolnavul nu respectă prescripţia sau
recomandarea medicală. Sarcinile mele sunt de a efectua examinări medicale de specialitate,
diagnostic și tratament, modificări și ajustări de doze a medicației cronice. Colaborarea și cu medicii
din alte specialități, în special, neurologi, dar și alte specialități cum ar fi: cardiologie, oncologie,
nefrologie, imunologie, pediatrie.
▪ Efectuăm următoarele manevre medicale și de mica chirurgie:
▫ monitorizarea și evaluarea permanentă a parametrilor fiziologici: presiune sanguină, ritm cardiac,
ritm respirator, temperatură, diureză;
▫ administrarea medicatiei cronice pe cale: injectabilă (im, iv, perfuzie, sc), oral, unguente, aerosoli,
▫ injectomat/pompă individuală personalizată;
▫ recoltarea probelor biologice de laborator, managementul rănilor de decubit;
▫ managementul stomelor gastrice, fistulelor și tuburilor de dren;
▫ eterminări ale nivelului glucozei sanguine;
▫ puncții pleurale și peritoneale, alimentare artificială pe sondă gastrică;
▫ îngrijire paliativă;
▫ educație medicală pentru bolnavi și membrii de familie;
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10/1993–01/1996

Replace with First name(s) Surname(s)

Medic Medicină Generală și Medicină Paliativă
Hospice "Casa Speranței" Brașov, Brașov (România)
▪ Hospice Manager și Medic Medicină paliativă la HOSPICE “Casa Speranței”. Atribuții: ca specialist
de medicină paliativă și medic coordinator pentru o echipa multidisciplinară formată din aprox. 12
membri: 6 asistente medicale, 2 specialiști terapie ocupațională, 1 preot, 4 voluntari, 1 asistent social
și un administrator sediu.
▪ Pentru HOSPICE “Casa Speranței”, primul hospice din România am efectuat examinări medicale de
specialitate pentru bolnavii în stadii terminale, în special suferințe oncologice în stadii terminale.
▪ Am fost răspunzător de examinarea medicală, manevrele medicale și de mică chirurgie cu scop
terapeutic și simptomatic av.nd ca scop diminuarea simptomatologiei și îmbunătățirea calității vieții
acestor bolnavi terminali.
▪ Am avut funcțiuni de medic coordonator al echipei, de management cu rol de decizie într-un comitet
alcătuit din asistenta șefă și contabil.
▪ Deasemenea am efectuat activități de promovare și înțelegere a conceptului de “hospice” în societatea
civilă în relația cu autoritățile medicale, administrative, biserica, mass media la nivel local și național

09/1992–10/1994

Asistent Asociat
Facultatea de Medicină Brașov, Brașov (România)
▪ Asistent universitar, normă parțială, la Disciplina de Anatomie a Facultății de Medicină din cadrul
Universității “Transilvania” și profesor suplinitor la Colegiul de Asistente din Brașov.
▪ Atribuții: Predarea disciplinei Anatomie Umană – anul I la facultatea de medicină, Medicină Internă si
Istoria profesiei de Nursing – anii II si III la Colegiu de Asistente.
▪ Asistență în conducerea și coordonarea lucrărilor de diploma pentru 12 absolvenții colegiului.

06/1993–10/1993

Medic Medicină Generală
Dispensar Comunal Comăna de Jos, Jud. Brașov (România)
▪ Medic Medicină Generală în comuna Comăna de Jos, județul Brașov.
▪ Atribuții: asistența și examinare medical a populației comunei principale și a celor arondate, adulți și
copii, activități de vaccinare periodică, asistare la scolarizări pentru “Școala Mamei”, servicii de gardă
la Spitalul Orășenesc Rupea pentru o populație de aproximativ 3.500 persoane.

11/1991–05/1993

Medic Stagiar
Spitalul Județean de Urgență Brașov, Brașov (România)
▪ Medic stagiar, perioadă de stagiu profesională obligatorie la Spitalul Județean de Urgență Brașov.
▪ Atribuții: am participat cu o rutină zilnică în sala de operație a secției de chirurgie generală în echipa
operatorie în cazuri chirurgicale de: ulcer gastric, apendicită, rezecții parțiale de colon și colostomie,
afecțiuni ginecologice, varice, boala cronică de colecist;
▪ Efectuarea de gărzi în sistemul 12/24 ore gardă a spitalului;
▪ Atribuții de educație continuă și perfecționare sub îndrumarea medicului primar chirurg, șef de secție;
▪ Administrare a medicatiei prescrise de medicul specialist, interpretare EKG, completare anamneze,
examinării medicale, a rezultatelor buletinelor de laborator în foaia de observație generală medicale
ale pacienților.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
09/1995–08/1996

Medicină Paliativă
Cardiff Royal College , specialitatea de Medicină Paliativă - Cardiff (Regatul
Unit) – fără licență

08/1985–08/1991

Doctor Medic
Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș
– Medicină Generală, Târgu Mureș (România)
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COMPETENŢE PERSONALE
Limba maternă

română

Limbile străine

ÎNȚELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

engleză

C2

C2

C2

C2

C

germană

A1

A1

A1

A1

A1

Discurs oral

Institut Goethe București
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare

Competenţe
comunicare

▪ abilități de colaborare și comunicare eficiență cu medici din diferite specialități din structuri medicale
partenere și colegii din departamentele administrative ale angajatorului. Abilități de comunicare
excelente și construirea de interrelații eficiente – Bristol, Regatul Unit

Competenţe
organizaţionale/ manageriale

Curs în Managementul Echipei - Londra, Regatul Unit.
▪ managementul echipei (pentru o echipa multidisciplinară formată din aprox. 12 membri: 6 asistente
medicale, 2 specialiști terapie ocupațională, 1 preot, 4 voluntari, 1 asistent social și un administrator
sediu) – Hospice “Casa Speranței”, Brașov, România

Competențele digitale
Alte competenţe

Permis de conducere

▪ utilizator independent, curent, cu frecvență zilnică a aplicațiilor suitei Microsoft Office™
▪ Curs Formare Evaluatori Spitale FEV11 - SNSPMPDS București - România
▪ Curs Managementul Calității în Spitale MQ11i - SNSPMPDS București - România
▪ Curs Proiectarea și interpretarea studiilor clinice - Universitatea John Hopkins
▪ Curs de farmacovigilență - Autoritatea Națională Română
▪ Curs înțelegerea cercetării clinice: în spatele statisticilor - Universitatea din Cape Town
▪ Curs de diagnostic ultrasunete 3D/4D cu General Electric USA, Viena, Austria
▪ Curs pentru standardul managementului calității TUV Audit ISO 9001 – București, România
▪ Curs organizare farmaceutică a farmaciei - PYXIS Products, San Diego, California, USA
▪ Curs pentru monitori medicali și medici cercetători în studii clinic - Poiana Brașov, România
▪ Curs de Good Clinical Practice - GCP training – Predeal, România
▪ Curs de Managementul Echipei - Londra, Marea Britanie.
▪ Categoria B
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