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Colaborare pentru implementare
Proiect My SMIS: LO7L24 derulat de Academia de Stiinte Medicale

Stimate Doamne,
Stimali Domni,
Academia de $tiinfe Medicale deruleazi incep6nd cu anul 2015 un proiect de cercetare finanlat din fonduri
europene ,,Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare gi crearea de noi infrastructuri - Faza
2" ce are drept scop utilizarea uneitehrtologii moderne, angiografia, in vederea diagnosticirii gi tratSrii unor
patologii din domenii esenliale ale medicinei, respectiv din domeniul cardiovascular gi din cel oncologic. Fiind

finanlat din fonduri europene (Fondul European de Dezvoltare RegionalS

-

FEDR

prin POS Cregterea

CompetitivitSlii Economice-fazaL gi ProgramulOperalional Competitivitate 2Ot4-2020-faza 2), proiectula
avut ca scop sd influenleze in mod favorabil morbiditatea gi mortalitatea cauzate de bolile cardiovasculare,
respectiv de tumorile digestive, viz6ndu-se imbunitSlirea stirii de sinitate a .populaliei, respectiv
imbunitSlirea calit5lii vielii. Valoarea nerambursabilS totali a proiectului a fost de LI2.3L7.680,38 lei
(22.79t.84s EURO).

in prima fazl a proiectului au fost dotate cu echipamente de angiografie de ultimd generalie 17 centre
medicale din Bucuregti, Ploiepti, Constanla, Buziu, Galali, lagi, Suceava, Satu-Mare, Timigoara, eraiova,
Bragov, Cluj-Napoca, T6rgu Mureg, intr-o distribulie geograficd uniform5, astfel inc6t populalia a putut
beneficia de performanle medicale de ultimi or5.
Pentru cea de-a doua fazd a proiectului s-a avut in vedere at6t dezvoltarea centrelor de cercetare prin
utilizarea sistemelor de angiografie achizilionate, c6t gi formarea unui cluster emergent AngioNET in cadrul
cdruia s-a putut realiza cercetarea clinicd a unui numir aproximativ de l-00 de pacienli in fiecare dintre
centrele menlionate. Mai mult dec6t at6t, proiectul a avut ca scop ca deciziile si fie luate in echipi in vederea
fundamentirii gtiin.tifice a indicatiilor diagnostice pi terapeutice, fiind adoptat gi implementat conceptul de
,,heart team". in acest sens, echipa de specialigti a fost forrmatd dintr-un cardiolog clinician, un cardiolog
intervenlionist gi un chirurg cardiovascular. Prin intermediul acesteia, s-a urmirit atat implementarea gi
generalizarea acestui concept modern gi in Rom6nia, c6t gi introducerea unei noi mentalitdli in diagnosticarea
gi tratarea bolilor in beneficiul pacienlilor.
Adresdm aceasti scrisoare pentru a-l recomanda pe domnul inginer Tiberiu Oltean pentru pozilia de expert
bazi de date gi lT, av6nd ?n vedere experienla acumulati in cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii
publice de cercetare, dezvoltare gicrearea de noi infrastructuri-Faza2",My SMIS: LO7I24. Profesionalismul
gi implicarea de care a dat dovadi domnul inginer in relalia pe care a avut-o cu echipa proiectului mai sus
menlionat, ne determini s5 il recomandim, cu o plicere deosebiti, motivele pentru care il suslinem fiind
numeroase, aga cum reiese din rAndurile de maijos.

Domnul inginer Tiberiu Oltean a avut un rol important in proiectarea gi implementarea sistemului informatic
care sti la baza proiectului descris, un sistem care asigurd comunicarea online a datelor cu caracter medical,
precum gi a rezultatelor oblinute in cadrul cercetirii. SINA (Sistemul lnformatic Nalional AngioNET) a fost
implementat de domnul inginerin toate cele L7 centre de cercetare, iar pe 16ngi acestea au fost implementate
in cadrul aceluiagi proiect gi.doui centre de date, respectiv douS locatii de coordonare. Pe lAngi asigurarea
comunicdrii, sistemul creat de domnul inginer a facilitat luarea unor decizii importante in ceea ce privegte
modalit6lile necesare $i potrivite de imbunitSlire a diagnosticdrii 9i tratdrii afecliunilor patologice Tn
domeniile abordate prin formularea unor concluzii pertinente in urma analizei datelor oblinute.
Domnul inginer Tiberiu Oltean a dovedit ci deline abilit5lile gi aptitudinile necesare in vederea desf5guririi
activitilii'cerute de funclia de expert bazi de date gi lT. Experienla in domeniile cerute de figa postului este
una complexS, iar cunogtinlele in acest domeniu sunt unele avansate, inclusiv'in ceea ce privegte proiectarea
9i gestionarea bazelor de date medicale, solulii integrate de telemedicinS, realizarea de aplicalii software web
cu diverse baze de date, precum 9i cunogtinle avansate in instalare, configurare gi administrare servere
Wi ndows, proiectarea i nfrastructu rii naliona le pentru videoconferinle.
De asemenea, acesta 9i-a demonstrat experienla in administrarea relelelor VPN proiectdnd sistemul VPN
Nalionalin cadrul aceluiagi proiect, a proiectat cele doui centre de date ale proiectului din Bucuregti 9i Tdrgu
Mureg: Roedu NET gi lUBCvT, precum gi bazele de date pentru registrele electronice dezvoltate.

in

cadrul proiectului ,,Dezvoltarea infrastructurii publice de cercetare, dezvoltare gi crearea' de noi

infrastructuri", domnul inginer Tiberiu Oltean a dezvoltat registrul OncoReg, a dezvoltat portalul AngioNET.ro,
a dezvoltat soft-ul pentru analiza gi procesarea bazei de date AngioNET Analytics, soft care integreazi toate
bazele de date, inclusiv bazele de date de imagisticS. in acest fel, acesta gi-a demonstrat cunogtinlele vaste,in
proiectarea gi gestionarea bazelor de date medicale, precum gi cunogtinlele in ceea ce privegte aspectele de
cercetare din medicina moderni
TotodatS, acesta gi-a demonstrat experienla in administrarea, configurarea gi mentenanla sistemelor de tip
PACS (Picture Archiving and Communication System - Sistem de Arhivare lmagistici Medicali DICOM),
asigur6nd managementul 9i mentenanla sistemului informatic pe intreaga perioadi de desfigurare a
proiectului de la implementarea sa p6ni ?n prezent - 22 de servere de tip PACS. Ocup6ndu-se de configurarea
echipamentelor medicale de tip angiografe gi ecografe din cadrul proiectului (echipamente medicale L7
angiografe Siemens gi Philips), domnul inginer a dat dovadi de cunogtinle avansate in configurarea
echipamentelor tehnice gi medicale.
Expert in domeniul lT-ului gi bazelor de date, domnul inginer Tiberiu Oltean a prezentat permanent un interes
crescut pentru inovaliile din domeniul siu de activitate 9i gi-a manifestat in permanen!5 dorinfa de a evolua

in activitSlile sale in vederea imbunit5lirii rezultatelor pe care le poate obline. Spiritul inovativ al acestuia
este suslinut de motivalia puternici pe care o are in ceea ce privegte cunoagterea giinlelegerea mecanismelor
care stau la baza funclionirii sistemelor medicale utilizate pentru diagnosticarea gi tratarea unor afecliuni.
Considerdm ci activitatea domnuh.ii inginer Tiberiu Oltean a adus o contribulie importanti la succesul
proiectului, motiv pentru care il recomandim pentru dezvoltarea de activitSli similare celor prestate in cadrul
proiectului.
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