Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Ioan Macarie
Gh. Marinescu 50, Clinica Medicină Internă 1, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș
0722 526 756
imacarie@rdslink.ro

Sexul bărbătesc | Data naşterii 07/12/1969 | Naţionalitatea română

Șef de lucrări UMFST Târgu Mureș

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
De la 8 martie 1999

Asistent unversitar, Clinica Medicină internă 1
UMF Târgu Mureş, Gh. Marinescu 50; www.umfst.ro
Activitate didactică cu studenţii anilor II, III şi IV medicină internă şi stomatologie; cercetare clinică;
îndrumarea de lucrări de diplomă pentru studenţi, participarea cu lucrări ştiinţifice la manifestările
ştiinţifice ale cadrelor didactice şi ale studenţilor; lector la cursuri postuniversitare
Învăţământ superior medical

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
De la 04.01.2009

Medic primar medicină internă confirmat prin OMS nr. 1971/3 decembrie 2008

De la 03.01.2005
De la 01.01.2003
De la 01.01.2000
De la 01.01.1995

▪ Doctor în științe medicale 2006, confirmat prin OMEC nr. 4871/7.08.2006
▪ medic primar hematologie confirmat prin OMS nr. 1067/25.08.2004
▪ medic specialist medicină internă confirmat prin OMS nr. 1024/17 decembrie 2002
▪ medic specialist hematologie OMS nr. 900/15 decembrie 1999
▪ medic rezident hematologie clinică

COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă
Alte limbi străine cunoscute

Limba engleză

Limba română
ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
C1
C1
C1
C1
C1
Certificat Profex, nivel C1
Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
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Competenţe
organizaţionale/manageriale

Competenţe dobândite la locul
de muncă
Competenţe de comunicare

Competenţe informatice
Alte competenţe

Permis de conducere

Scrieţi numele şi prenumele

Cursul postuniversitar “Noi tehnici de predare și evaluare în disciplinele medico-farmaceutice”,
organizat de Centrul de Pregătire Psihopedagogică Medico-Farmaceutică din cadrul UMF Târgu
Mureș, 6 aprilie – 23 iunie 2019
▪ leadership
▪ o bună cunoaştere a procedurilor de transfuzie de sânge, în calitate de medic coordonator al
Punctului de Transfuzie de la nivelul SCJU Târgu Mureş
Curs de pedagogie, UMF Târgu Mureş, 2000 atestat seria C Nr 0001015
▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de cadru didactic
▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word, Excel, PowerPoint)
▪ Cursul “Gaucher disease preceptorship. A call to action for haematologists” 19-20 November 2018,
Milan, Italy
▪ Curs de formare pentru medicii coordonatori ai unității de transfuzii sanguine din spitale, 14-16
mai 2015. UMF Iuliu Hațieganu Cluj Napoca
▪ Atestat in ultrasonografie generala- seria C Nr. 036033 eliberat la data de 10.12.2014
▪ Cursul postuniversitar “Cercetarea modernă – cum să publicăm într-o revistă ISI”, 27-28 noiembrie
2014
▪ Curs de instruire “Case based learning”, 30-31 octombrie 2014, organizat de UMF Târgu Mureș
▪ Cursul Probleme actuale de diagnostic și tratament în medicina internă, 2000
▪ Curs de hemato-oncologie 22-24 aprilie 1997
▪ categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Publicaţii
Prezentări

61 lucrări in extenso şi ca rezumat, prim autor şi coautor prezentările, proiectele, conferinţele,
7 prezentări la conferinţe ştiinţifice

Conferinţe

Prezentări la Simpozioanele Marisiensis (2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

Afilieri

Referinţe

▪ Societatea Română de Hematologie SRH, din 1999
▪ Asociaţia Europeană de Hematologie EHA, din 2002
▪ Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală, în anul 2004
▪ Societatea Americană de Hematologie ASH, din 2008

ANEXE
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Anexa
1.

2.

Scrieţi numele şi prenumele

Granturi de cercetare castigate
Grant intern în valoare de 22.500 lei (5000 euro) - Determinarea lanțurilor ușoare de imunoglobulină din ser ca factor predictiv al
răspunsului la tratament la pacienții cu mielom multiplu. Contract 14/23.12.2015 (grant nefinalizat, nu s-a putut efectua achiziția
prin sistemul de licitații)

Studii multicentrice internaționale
2.1 Dr. Reddy s - Studiul de fază III, randomizat, dublu-orb, în brațe paralele care compară eficacitatea, siguranța și
imunogenicitatea biosimilarului de rituximab (DRL_RI) cu Mabthera la pacienţi cu limfom folicular cu masă tumorală mică,
anterior netratați, st II-IV, CD 20 pozitiv, 2020, investigator principal
2.2 Novartis - Studiul de fază IIIb, multicentric, deschis, pentru a evalua siguranța și eficacitatea midostaurin (PKC412) la pacienți
cu vârsta de 18 ani și peste, nou diagnosticați cu leucemie mieloidă acută cu mutație FLT3, eligibili pentru chimioterapie
“7+3” sau “5+2”, 2019, investigator principal
2.3 Bayer - Chronos 4 - Studiul de fază III, randomizat, dublu-orb, controlat, multicentric care evaluează inhibitorul PI3K
copanlisib intravenos combinat cu imunochimioterapie standard versus imunochimioterapie standard la pacienţi cu limfom
non-Hodgkin indolent recidivat (iNHL) - CHRONOS-4, 2019, investigator principal
2.4 Bayer - Chronos 3 – A phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of
copanlisib in combination with rituximab in patients with relapsed indolent B-cell non-Hodgkin’s lymphoma (iNHL) –
CHRONOS-3, 2018, investigator principal
2.5 Daichii - Studiul de fază III, dublu-orb, comparativ cu placebo, care evaluează Quizartinib administrat în combinație cu
chimioterapie de inducție sau de consolidare, și administrat ca tratament de menținere la subiecți cu vârsta între 18-75 de
ani, cu Leucemie acută mieloidă FLT3-ITD(+) nou diagnosticați (QuANTUM-First), 2018, investigator principal
2.6 Amgen - Real-world evidence of the use of carfilzomib among multiple myeloma patients in Europe who have received at
least one prior therapy, 2018, investigator principal
2.7 Astellas – 2215-CL-0302 A phase 3 multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of FLT3 inhibitor
gilteritinib (ASP2215) administered as maintenance therapy after induction/consolidation therapy for subjects with
FLT3/ITD AML in first complete remission, 2017, investigator principal
2.8 Acerta-ACE-CL-309 A Randomized, Multicenter, Open-Label, Phase 3 Study of Acalabrutinib (ACP-196) Versus Investigator's
Choice of Either Idelalisib Plus Rituximab or Bendamustine Plus Rituximab in Subjects With R/R Chronic Lymphocytic
Leukemia, 2017, investigator principal
2.9 Astex Astral 1 - SGI-110-04 – A phase 3, multicenter, open-label, randomized study of SGI-110 versus treatment choice (TC)
in elderly adults with previously untreated acute myelogenous leukemia (AML) who are ineligible for intensive remission
induction therapy, 2014, investigator principal
2.10 Amgen NHL19-798 NHL - A randomised, double-blind study evaluating the efficacy and immunogeniticy of ABP 798
compared with Rituximab in subjects with CD20 positive B-cell Non-Hodgkin lymphoma (NHL), 2014, investigator principal
2.11 Echelon-2 (Seattle Genetics SGN35-014) – A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 study of brentuximab
vedotin and CHP (A+CHP) versus CHOP in the frontline treatment of patients with CD30-positive mature T-cell lymphomas,
2014, investigator principal
2.12 Mabpro ML28497, Non-Interventional, post-marketing study to evaluate the corelation between clinical and biological
factors and IPI as prognostic factors in patients with DLBCL in first line treatment with R-CHOP, 2014, Investigator principal
2.13 BO 25323, Un studiu prospectiv, în regim deschis, multicentric, randomizat, de fază III, pentru compararea eficacității și
siguranței unei scheme de administrare combinate cu obinutuzumab și GDC-0199 (ABT-199) față de obinutuzumab și
clorambucil, la pacienți cu LLC și afecțiuni medicale comorbide, netratați anterior. 2015-1 octombrie 2018 membru în
echipă, din 1 octombrie 2018 investigator principal
2.14 Rigel, A phase 3, multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled study of fostamatinib disodium in the
treatment of persistent/chronic immune thrombocytopenic purpura, membru în echipă
2.15 Menarini Flo 01 - Febuxostat for tumor lysis syndrome prevention in hematologic malignancies: a randomized, double blind,
phase III study versus allopurinol, 2012, membru în echipă
2.16 AOP Orphan- AOP 13007 - A phase III, randomized, multicenter, subject- and sponsor-blinded, placebo controlled study to
compare the efficacy and safety of “Anagrelide retard” versus placebo in ”at risk” subjects with essential
thrombocythaemia, 2012, membru în echipă
2.17 Sabrina –follicular lymphoma B022334 – A two-stage phase III, international, multi-center, randomized, controlled, openlabel study to investigate the pharmacokinetics, efficacy and safety of rituximab SC in combination with CHOP or CVP versus
rituximab IV in combination with CHOP or CVP in patients with previously untreated follicular lymphoma followed by
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Scrieţi numele şi prenumele

maintenance treatment with either rituximab SC or rituximab IV, 2012-, membru în echipă
2.18 IgPro_4001 – An open label, prospective, multicenter study to investigate the specificity of in vivo antibody binding to red
blood cells in subjects with chronic immune thrombocytopenic purpura (ITP) treated with IgPro10 (Privigen) who have
shown signs of hemolysis, 2011-2015, membru în echipă
2.19 MO25455 – A phase IIIb, randomized study comparing the maintenance therapy with subcutaneous rituximab continued
until progression and observation in patients with relapsed or refractory, indolent non-Hodgkin lymphoma who completed
and responded to rituximab-based immunochemotherapy induction and initial 2-year rituximab maintenance therapy
administered subcutaneously, 2011-, membru în echipă
2.20 Deferasirox (ICL670, Exjade) – A multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of deferasirox in
patients with myelodisplastic syndromes (low/int-1 risk) and transfusional iron overload (TELESTO), 2011, membru în
echipă
2.21 CLL11 (BO21004) An open-label, multi-center, three arm randomized, phase III study to compare the efficacy and safety of
RO5072759+chlorambucil (GClb), rituximab+chlorambucil (RClb) or chlorambucil (Clb) alone in previously untreated CLL
patients with comorbidities, 2010-, membru în echipă, study coordinator
2.22 Romiplostim 20080009-Amgen Bone Marrow Morphology Study - A prospective, phase IV, open-label, multi-center study
evaluating changes in bone marrow morphology in adult subjects receiving romiplostim for the treatment of
thrombocytopenia associated with immune (idiopathic) thrombocytopenic purpura (ITP), 2010, membru în echipă
2.23 PX-171-009 – A randomized multicenter, phase 2 study comparing carfilzomib, lenalidomide and dexamethasone (CRd) vs
lenalidomide and dexamethasone (Rd) in subjects wirh relapsed multiple myeloma, 2010-2012, membru în echipă
2.24 Astra Zeneca protocol D1531C00009, 2009-2010, sub-investigator
2.25 A phase IIIb study of Mabthera (rituximab) maintenance therapy in patients with follicular Non-Hodgkin Lymphoma who
have responded to induction chemotherapy, MAXIMA, MO19872, 2007, membru în echipă
2.26 NHL-13 – A multicentre, randomized phase III study of rituximab as maintenance versus observation alone in patients with
aggressive B-cell lymphoma, 2007-2012, membru în echipă
2.27 LYM-3001 – A randomized, open-label, multicenter study of Velcade with rituximab or rituximab alone in subjects with
relapsed or refractory, rituximab naive or sensitive follicular B-cell non-Hodgkin lymphoma, 2006-, membru în echipă
2.28 C0328T06 - A phase II, randomized, double-blind, placebo-controlled study, comparing the combination of CNTO 328 (antiIL-6 monoclonal antibody) and Velcade versus Velcade alone in subjects with relapsed or refractory multiple myeloma,
2007, membru în echipă
2.29 Protocol PIX301 - Pixantrone (BBR 2778) versus other chemotherapeutic agents for third-line single agent treatment of
patients with relapsed aggressive non-Hodgkin lymphoma: a randomized, controlled, phase III comparative trial, 2007,
membru în echipă
2.30 Efficacy and safety of XM01 compared to placebo in anemic patients with low grade non-Hodgkin lymphoma, chronic
lymphocytic leukemia or multiple myeloma receiving anticancer therapy, 2006, membru în echipă
2.31 Mabthera BO17072, REACH Phase III - An open-label, multicenter, randomized, comparative, phase III study to evaluate the
efficacy and safety of rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide (FCR) versus fludarabine and cyclophosphamide
alone (FC) in previously treated patients with CD20 positive B-cell chronic lymphocytic leukemia (CLL), 2004-, membru în
echipă
2.32 Safety and efficacy of XM02-04 in patients with Non-Hodgkin-Lymphoma receiving chemotherapy. A multinational,
multicentre, randomized, single-blind, controlled study, 2005-2006, membru în echipă
2.33 IL 2006 –A phase II, randomized, controlled trial of human IL-2 in combination with rituximab compared to rituximab alone
for treatment of rituximab naive subjects with follicular lymphoma, refractory or relapsed after previous chemotherapy,
2004-2006, membru în echipă
3.

Certificări pentru studii clinice
Course and certificate on Good clinical practice (NIDA Clinical Trials Network)
11 ianuarie 2012 Certificate on Medidata Rave v5.6.3 EDC Data Entry Training
17 octombrie 2011 – Certificate on Roche Clinical Trial Portal site users tutorial
16 martie 2010 - eLearning training and certificate on Sample Shiping v 4.0

4.

Recenzor pentru Acta Medica Marisiensis 2014, 2015

5.

Medic coordonator al punctului de Transfuzie Sanguină din cadrul SCJU Târgu Mureș 2010-21 octombrie 2015
Membru în Comisia de Transfuzie și Hemovigilență de la nivelul SCJU Târgu Mureș din 07.06.2012
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6.

Scrieţi numele şi prenumele

Membru în grupuri de lucru
Membru în Grupul Român pentru leucemii acute al SRH
Membru în Grupul Român pentru mieloproliferări cronice al SRH

7.

Membru in comisii de ocupare post/ examen de licenta
7.1 Membru în comisia de concurs pentru ocuparea postului de șef de secție la Secția clinică hematologie din cadrul SCJU Târgu
Mureș, 20.06.2019
7.2 Comisia de supraveghere licență sesiunea septembrie 2018
7.3 Membru în comisia de concurs la concursul organizat de Spitalul Municipal Sighișoara pentru ocuparea postului de șef de
secție – secția Medicină Internă, 16.02.2018
7.4 Comisia de supraveghere licență sesiunea septembrie 2017
7.5 Membru în Comisia de soluționare a contestațiilor la examenul pentru ocuparea postului de medic în specialitatea medicină
internă la secția Medicină Internă din Spitalul Sighișoara, 21.08.2017
7.6 Secretar în Comisia de examen de primariat în specialitatea Medicină Internă, 21 iunie 2017
7.7 Comisia de supraveghere licență sesiunea septembrie 2016
7.8 Comisia de supraveghere licență sesiunea septembrie 2015
7.9 Membru în comisia pentru examen pe post medic specialist hematolog Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, 2425.11.2014
7.10 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2014
7.11 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2013
7.12 Membru în comisia pentru examen șef de secție hematologie, Spitalul Județean Brașov, octombrie 2012
7.13 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2012
7.14 Comisia de supraveghere licenta sesiunea februarie 2012
7.15 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2011
7.16 Secretar în comisia de susținere a lucrărilor de licenta sesiunea septembrie 2010
7.17 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2009
7.18 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2008
7.19 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2007
7.20 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2006
7.21 Secretar în comisia de examen pentru medic specialist octombrie 2005
7.22 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2005
7.23 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2004
7.24 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2003 – responsabil grile
7.25 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2002
7.26 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2001
7.27 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 2000
7.28 Comisia de supraveghere licenta sesiunea septembrie 1999 (și corectarea manuală a grilelor)
7.29 Șef de sala la examenul de rezidențiat, noiembrie 1995, Centrul Medical București

8.

Cordonator lucrări de licență
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

9.

Bucur Codrin 2003
Szabo Diana 2004 - Impactul tratamentului asupra evoluției și supraviețuirii bolnavilor cu leucemie granulocitară cronică
Mincu Viorica 2006 - Diagnosticul și evoluția sub tratament a limfoamelor indolente
Vedinas Cosmina 2006 - Diagnosticul și evoluția sub tratament a pacienților cu limfom Hodgkin
Ligeti Kinga 2010 - Modalități terapeutice în mielomul multiplu
Gurzău Alexandra Nicoleta 2016 - Tratamentul de inducție în leucemia acută la adult
Dincă Andreea Alexandra 2016 AMG – Mielomul multiplu
Curticăpean Diana 2016 AMG – Anemia feriprivă

Activitate de tutoriat – UMF Târgu Mureș
Tutore an IV seria LR 2005-2006
Tutore an V seria LR 2006-2007
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Tutore an VI seria LR 2007-2008
Tutore an IV seria S1+S2 2008-2009
Tutore an V seria S1+S2 2009-2010
Tutore an VI seria S1+S2 2010-2011
Tutore an IV seria S1 2011-2012
Tutore an V seria S1 2012-2013
Tutore an VI seria S1 2013-2014
Tutore an IV seria S1 2014-2015
Tutore an V seria S1 2015-2016
10. Prezentari invitate la manifestari stiintifice nationale/internationale:
4.1 18 decembrie 2014 – consultant pentru Expert Meeting Amgen-Multiple Myeloma, București
4.1- 7-11 mai 2014- Case Presentation in Hematology: Acute leukemia: typical clinical manifestation and mimicking hematologic
malignancies International Scientific Congress for Students, Young Physicians and Pharmacists, Marisiensis 2014, Târgu Mureș
4.2- 17-21 aprilie 2013- Case Presentation; When Bone Marrow Examination is not useful; Problem Cases- Diagnosis and
Management –International Scientific Congress for Students, Young Physicians and Pharmacists, Marisiensis 2013, Târgu Mureș
28 martie-1 aprilie 2012 – Workshop: Acute Leukemia, International Scientific Congress for Students, Young Physicians and
Pharmacists, Marisiensis 2012, Târgu Mureș
20 septembrie 2014 – Simpozionul național MDS Academy, lector, Predeal
28 mai 2011, Simpozionul național Repere cardinale în terapia mielomului multiplu – lector
24-26 septembrie 2010- Simpozionul național Hematology Olimpics- Sighisoara – lector
26 octombrie 2006 – Simpozionul Limfoamele maligne, Târgu Mureș, lector
11. Lector la cursuri postuniversitare
11.1 11-15.11.2019 - Actualități în Hematologie – hemopatii maligne, Actualități în tratamentul leucemiilor acute; Leucemia
limfatică cronică – de la teorie la practică, organizat de UMF Târgu Mureș, lector
11.2 06-10.11.2017 – Actualități în hematologie 2017, Orientări diagnostice în trombocitoze și trombocitopenii, organizat de
UMF Târgu Mureș, lector
11.3 31.10-04.11.2016 – Actualități în bolile hematologice, Actualități în tratamentul leucemiilor acute din perspectiva clasificării
OMS actuale, organizat de UMF Târgu Mureș, lector
11.4 3-7 noiembrie 2014 – Actualități în bolile hematologice, Leucemia mieloidă cronică; Mielomul multiplu, organizat de UMF
Târgu Mureș
11.5 11-15 noiembrie 2013- Actualitati in bolile hematologice- organizat de UMF Targu-Mures- lector
11.6 10-15.05.2010 – Sindroamele anemice in practica medicala-organizat de UMF Targu-Mures- lector
12. Participare la manifestari stiintifice- puncte EMC
12.1 The 7th Congress of EHA, 2002, Florence, Italy
12.2 The 8th Congress of EHA, 2003, Lyon France
12.3 AACR, 2004, Geneve, Swizerland
12.4 The 10th Congress of EHA, 2005, Stockholm, 2005
12.5 MDS, 2007, Florence, Italy
12.6 ASH Annual meeting, December 2008, San Francisco, USA
12.7 ASH Annual meeting, December 2009, New Orleans, USA
12.8 ASH Annual meeting, December 2013, New Orleans, USA
12.9 The Congress of EHA, 2014, Milan, Italy
12.10 ASH Annual meeting, December 2014, San Francisco, USA
12.11
12.12 The 42nd Annual Meeting of the EMBT, 3-6 Aprilie 2016, Valencia, Spain
12.13
12.14
12.15

The 22nd Congress of EHA, June 22-25, 2017, Madrid, Spain
Al doilea Congres Național al Societății Române de Transplant Medular, 14-16 martie 2018, București
The 23rd Congress of EHA, 2018, Stockholm, Sweden

13. Stagii de perfectionare la institutii din strainatate
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Scrieţi numele şi prenumele

13.1 Erasmus Rouen, septembrie 2015
13.2 Erasmus Parma, iunie 2016
13.3 18-21 aprilie 2005 –Univesitatea din Ulm –stagiu de perfectionare in transplant - Blood Stem Cell Transplantation: State-ofthe-Arts, Methods and Perspectives, University of Ulm, Germany
13.4 10-14 iulie 2006- International Epidemiology Summer School, 10-14 July 2006, University of Ulm, Germany (Analysis of
case-control data and Genetic epidemiology)

14. Membru in organizarea unor manifestari stiintifice
15. Membru în comisia de hematologie a Ministerului de Sănătății în 2017, 2018, 2019, 2020
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