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Informaţii personale  

Nume / Prenume Panait Filip 

Adresă(e) Localitatea Bîra, Str Gutuiului, Nr. 1, Jud. Neamţ, CP 617030 

Telefon(oane) +40 233765516 

Fax(uri) +40 233765516 

E-mail(uri) panait.filip@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 07.09.1961 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

CMI Dr. Panait Filip 
Medic Medicină  de Familie 

  

Experienţa profesională Medic specialist Medicină de Familie, doctorand în științe  medicale 
  

Perioada Din ianuarie  2001 până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Medic de Familie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea stării de sănătate a populaţiei înscrise pe listele  cabinetului medical 

Numele şi adresa angajatorului CMI Dr.Panait Filip, localitatea Bâra, Jud. Neamţ  CP 617030, tel +40 233765516 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă medicală   
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licenţă  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină Internă, Pediatrie, Obstetrică Ginecologie, Ortopedie,  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie ,,Gr.T Popa” Iaşi” 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Cursuri postuniversitare  de  Ultrasonografie  Generală: 2015-2016, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie ,,Gr.T Popa” Iaşi” 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităti de comunicare şi ascultare provenite din lucrul direct cu pacienţii in cabinetul medical; 
Spirit de echipa; 
Empatie  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienţă în conducerea şi coordonarea  Asociaţiei Medicilor de Familie   Neamţ, în calitate de 
preşedinte, intre anii 2004 – 2008. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Sunt autorul unor brevete de invenţie complexe. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunoştinţe avansate de utilizare a calculatorului, editare de texte în World, Power Point, calcul tabelar în 
Excel, analiză statistică descriptivă și inferențială în  programul SPSS. 

  

  



 
 

        Lista cu brevete de invenții  
publicate 

 
 
 
 
 
 
 
          Lista cu articole științifice 

publicate 
 

 
 
 

  
 
 
 
 

Premii obținute 
 

 

 
 1. Autor al  brevetului de invenţie nr. 113768/1996 publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 
Nr.2 /2000 cu titlul : ,,Aparat de determinare rapidă a vitezei de sedimentare a hematiilor " 
2. Autor al brevetului de invenţie nr. 115935/1997 publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 
Nr.9 /2001 cu titlul : ,,Compresă chirurgicală tricotată" 
3. Autor al brevetului de invenţie nr. 113932/1999, publicat în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală 
Nr.12 /1999. 
4. Autor al invenţiei publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală Nr.10 /2013 ca  depozit 
reglementar Nr. A00248/2013 cu titlul : ,, Compresă chirurgicală pediculată cu sisteme de  pompe pasive 
pentru transferul unidirecțional modulat al fluidelor din plăgi " 
 
 
 
1. Autor  al  ,,Teoriei precursorilor vieții",  publicată în  Registrul Naţionale de Opere, ORDA, din   
01.06.2011, Nr. 8420. 
2. Autor al  articolului științific  cu titlul:,,Actualități în  profilaxia  tromboembolismului  venos  la bolnavii    
vârstnici cu fractură de femur proximal  ", publicat în  revista de specialitate ,,Acta Medica Transilvanica" , 
Nr.1, din anul 2013. 
3. Prim autor al  articolului  științific cu titlul:,, Stimularea  regenerării  tisulare în plăgi prin  sisteme de 
pompe pasive unidirecționale incluse în comprese chirurgicale ", publicat în  revista de specialitate  ,,Acta 
Medica Transilvanica ", Nr.2, din anul 2013. 
 4. Prim autor al  articolului  științific cu titlul:,,Studiu prospectiv  privind  incidența  infecțiilor  asociate  
serviciilor medicale , la bolnavii  vârstnici cu fractură de col femural operați, în funcție de  durata medie de 
spitalizare  și de temporizarea operației", publicat în  revista de specialitate ,,Acta Medica Transilvanica ", 
Nr.4, din anul 2015. 
 
 
 
1. Medalia de  aur,  obținută în anul 2001,  la Salonul mondial al invențiilor  cercetării și transferului 
tehnologic ,, Eureka" 2001, de la Bruxelles, pentru invenția: ,,Compresă chirurgicală tricotată". 
2. Medalia de  aur,  obținută în anul 2001,  la Salonul mondial al invențiilor  cercetării și transferului 
tehnologic ,, Eureka" 2001, de la Bruxelles, pentru invenția: ,,Aparat de determinare rapidă a vitezei de 
sedimentare a hematiilor ". 
3. Medalia de argint,  obținută în anul 2015,  la Salonul internațional  al invențiilor  de la Geneva, pentru 
invenția: ,, Compresă chirurgicală pediculată cu sisteme de  pompe pasive pentru transferul unidirecțional 
modulat al fluidelor din plăgi " 
4. Medalia de aur,  obținută în anul 2016,  la Salonul internațional  al invențiilor ,,Proinvent" de la Cluj, 
pentru invenția: ,,Compresă chirurgicală pediculată cu sisteme de  pompe pasive pentru transferul 
unidirecțional modulat al fluidelor din plăgi". 
 
 
 
 
 

  

 
 
      

    
 

      
 
 
   

 


