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CURRICULUM VITAE 
Dr. Florea Marius 

 
DATE AUTOBIOGRAFICE  
Nume şi prenume: Florea Marius 
E-mail: dr.mariusflorea@gmail.com 
Naționalitate: român 
Data, locul naşterii: 17 februarie 1983, Craiova 
Starea civilă: necăsătorit 
 
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ 
2009 – prezent – medic rezident specialitatea Reumatologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, 
confirmat prin OMS nr. 1980/04.12.2008 

Activități și responsabilități principale 
− Examen clinic și evaluare a pacienților cu patologie specifică reumatismală (poliartrita 

reumatoidă, spondilartrite, afecţiuni de ţesut vasculo-conjunctiv - lupus eritematos sistemic, 
sclerodermie, boala mixtă de ţesut conjunctiv, polimiozită-dermatomiozită, sdr. Sjögren,, 
vasculite, afecțiuni metabolice osoase, afecțiuni degenerative ale cartilajului și osului 
subcondral, artrite cu microcristale) 

− Selectare și interpretare a rezultatelor testelor de laborator, imagistice și 
funcționale 

− Artrocenteze și infiltrații articulare cu scop diagnostic și terapeutic (corticoizi, 
viscosuplimentare) 

− Stabilirea eligibilitătii pacienților cu patologii reumatologice autoimune în 
vederea inițierii terapiilor remisive biologice (agenți anti TNF alpha, anti 
CD20, anti IL-6R) sau non-biologice 

− Supraveghere a pacienților aflați sub terapii specifice, inclusiv biologice 
− Stabilirea unor căi de comunicare la nivelul relației medic-pacient cu scopul de 

a facilita înțelegrea de către pacient a afecțiunii și a management-ului 
terapeutic 

− Participarea la demonstrații practice și teoretice cu adresabilitate către studenți 
 
STUDII 
1993 – 1998  – Cursuri gimnaziale la Școala nr. 37 “Mihai Eminescu”, Craiova 
1998 – 2002 – Cursuri liceale la Colegiul Național “Frații Buzești”, Craiova – profilul REAL, specializarea 
MATEMATICĂ-FIZICĂ 
2002 – 2008 – studii universitare la Universitatea de Medicină și Farmacie, Craiova - Facultatea de Medicină 
Generală 
 
Titluri medicale 

− Titlul de DOCTOR-MEDIC – conferit de Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, ca urmare 
a promovării examenului de licență sesiunea Septembrie 2008 

 
STUDII POSTUNIVERSITARE, CURSURI DE PERFECŢIONARE 
Cursuri postuniversitare absolvite: 

− “Advanced Good Clinical Practice for clinical Research Professionals”, creditat cu 10 
puncte Dezvoltare profesională continuă, București, decembrie 2010, organizat de 
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The Institute of Clinical Research 
− „2nd SE Europe Course Systemic Lupus Erythematosus”, creditat cu 6 credite EMC, 

București, 25 septembrie 2013, organizat de UMF “Carol Davila” București 
Cursuri postuniversitare în derulare: 

− doctorand al Școlii Doctorale Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – din 
octombrie 2013 

 
PARTICIPĂRI LA CONGRESE, CONFERINȚE ȘI SIMPOZIOANE NAȚIONALE ȘI 
INTERNAȚIONALE 

1. Congresul Român de Reumatologie “Reumatologia – o specialitate în progres”, Brasov, 
6-10 octombrie 2009, organizat de Societatea Română de Reumatologie, creditat cu 23 
puncte EMC 

2. Congresul Național OsArt “Reumatologia: o specialitate multidisciplinară”, Sinaia, 19-
21 mai 2010, organizat de Fundația Română de Osteoartrologie OsArt și Societatea 
Română de Reumatologie, creditat cu 21 puncte EMC 

3. Congresul Român de Reumatologie “Bolile reumatice în practica curentă”, Brasov, 19-
22 octombrie 2010, organizat de Societatea Română de Reumatologie, creditat cu 18 
puncte EMC 

4. Congresul National OsArt “Certitudini și controverse în patologia osteoarticulară”, 
Sinaia, 4-7 mai 2011, organizat de Fundația Română de Osteoartrologie OsArt și 
Societatea Română de Reumatologie, creditat cu 16 puncte EMC 

5. Conferința Internațională Multidisciplinară CONECT 2011, Poiana Brașov, 4-6 martie 
2011, organizată de Clubul Român de Crohn și Colită, creditată cu 8 puncte EMC 

6. Annual Europeean Congress of Rheumatology EULAR, Londra, 25-28 mai, 2011, 
organizat de EULAR - Europeean League Against Rheumatism, creditat 18 puncte 
EMC europene 

7. Simpozionul cu tema FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU IMPLEMENTAREA 
NOILOR TEHNOLOGII ÎN SISTEMUL DE SĂNĂTATE, Craiova, 26-29 octombrie 
2011, organizat de Societatea Română de Reumatologie și Colegiul Medicilor Dolj, 
creditat cu 16 ore EMC 

8. Al XIX-lea Conges Național de Reumatologie, București, 25-27 octombrie, 2012, 
organizat de Societatea Română de Reumatologie, creditat cu 12 credite EMC 

9. Annual Europeean Congress of Rheumatology EULAR, Madrid, 15-12 iunie, 2013, 
organizat de EULAR - Europeean League Against Rheumatism, creditat 18 puncte 
EMC europene 

10. Al XX-lea Conges Național de Reumatologie, București, 25-28 septembrie, 2013, 
organizat de Societatea Română de Reumatologie, creditat cu 18 credite EMC 

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ 
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• 18 lucrări științifice publicate în rezumat ca autor sau coautor – lucrări prezentate ca poster 
sau prezentare orală la congrese naționale și internaţionale şi publicate în suplimentele 
revistelor naționale și internaţionale de specialitate; 

 
ACTIVITATEA DE CERCETARE 
Sub-investigator în studii multinaţionale: 

− Clinical trial P06129 – GO-MORE 
“An Open-Label Study Assessing the Addition of Subcutaneous Golimumab to 
Conventional Disease-Modifying Antirheumatic Drug Therapy in Biologic-Naïve 
patients with Rheumatoid Arthritis, Followed by an Randomised Study Assessing the 
Value Of Combined Intravenous and Subcutaneous Golimumab Administration 
Aimed at Inducing and Maintaining Remission (Phase 3b)” (2010 – 2011) 
 

− Clinical Trial LOD3501 
A randomised, multi-centre, double-blind, active-controlled, parallel group study to 
assess the efficacy and safety of modified release prednisone (Lodotra®) compared to 
immediate release prednisone (prednisone IR) in subjects suffering from polymyalgia 
rheumatica (PMR) (Phase 3) (2013 – în derulare). 
 

− Clinical Trial Quo Vadis 
A Prospective Observational Study to Evaluate the Relationship between Disease 
State and Change in Quality of Life in Ankylosing Spondylitis Patients treated with 
Remicade® (infliximab) or Simponi® (golimumab) (2013 – în derulare) 
 

− Studiu clinic P13-‐682 – IDEA 
Studiu observațional, postmarketing, multinațional, multicentric privind practica 
clinică curentă în Europa Centrală și de Est. Impactul adalimumab (Humira®) ca 
terapie asupra utilizării anumitor resurse legate de îngrijirea sănătății și asupra 
concediului medical la pacienții cu spondilită anchilozantă, în practica clinică curentă 
(2013 – în derulare) 
 

− Studiu clinic P13-‐683 – PACE 
Studiu observațional, postmarketing, multinațional, multicentric privind practica 
curentă în Europa Centrală și de Est. Evaluarea activității fizice la pacienții cu 
poliartrită reumatoidă tratați cu adalimumab în practica clinică de rutină (2013 –  în 
derulare) 
 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului 
Utilizator curent al calculatorului 
Setul de programe Microsoft Office, soft-uri de prelucrare a imaginilor 
Competenţe lingvistice 
Limba engleză – auto-evaluare: utilizator independent/mediu – nivel de competență 
ligvistică B2 
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Absolvent al Colegiului Național “Frații Buzești” din Craiova promoția 2002 iși îndreaptă 
privirea și eforturile către profesia de medic. În același an, în urma susținerii examenului de 
admitere, devine student al Facultății de Medicină și Farmacie din Craiova. Finalizează 
prima parte a pregătirii medicale în anul 2008, an în care sustine și promoveză exemenele de 
licență și cel de rezidențiat. Începand cu anul 2009 începe pregătirea în programul de 
rezidențiat specialitatea Reumatologie sub îndrumarea Prof. Univ. Paulina Ciurea și Prof. 
Univ. Anca Roșu. În anul 2013 finalizează programul de pregătire în rezidențiat prin 
sustinerea și promovarea examenului de specialitate. Tot în anul 2013 susține și promovează 
examenul de admitere la studii doctorale devenind doctorand al Universității de Medicină și 
Farmacie din Craiova.  


