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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

2017–Prezent Medic primar chirurgie generala
Spitalul Sanador, Bucuresti (Romania) 

Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie

oncologica, interventii chirurgicale cu grad crescut de dificultate

2015–2017 Medic primar chirurgie generala
Spital Gral Oncofort, Bucuresti (Romania) 

Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie

oncologica,  interventii cu grad crescut de dificultate

2013–2015 Medic specialist chirurgie generala
Spital Gral Oncofort, Bucuresti (Romania) 

Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie

oncologica, operatii cu grad sporit de dificultate

2011–2013 Medic specialist chirurgie generala
Institutul Clinic Fundeni, Bucuresti (Romania) 

Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie oncologica,  minimal  invazivă 
 (laparoscopică  si  robotică) iș   transplant hepatic,  in majoritatea cazurilor fiind vorba de interven ii ț
chirurgicale majore, cu grad crescut de dificultate, iar unele în premieră na ională (transplant hepatic ț
asociat cu transplant de pancreas, rezec ii multiorgan);ț

Membru al echipei de prelevare multiorgan

2017–Prezent cadru didactic asociat - asistent universitar - Disciplina medico-chirurgicale
Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Medicina 

Răspunde de calitatea prestaţiei didactice în conformitate cu programa analitica a disciplinei;

Răspunde  de actualizarea  cunoştinţelor şiperfec ionareaț   pregătirii

profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

Răspunde  de  rigoarea  tiin ifică,ș ț   gradul  de  sistematizare,  nivelul  de accesibilitate al cuno tin elorș ț
predate.

2004–2008 Preparator catedra de anatomie
Universitatea de Medicina si Farmacie Oradea, Oradea (Romania) 

Răspunde de calitatea prestaţiei didactice în conformitate cu programa analitica a disciplinei;

Răspunde  de actualizarea  cunoştinţelor şiperfec ionareaț   pregătirii

profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;

Răspunde  de  rigoarea  tiin ifică,ș ț   gradul  de  sistematizare,  nivelul  de accesibilitate al cunostintelor
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predate.

2004–2010 cercetator
Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic Dan Setlacec,
Bucuresti (Romania) 

 

1. Studiu de faza III randomizat, dublu-orb de comparare a efectului tratamentului cu 
Ceftobiprol vs Vancomicina in infectiile complicate ale pielii si structurilor subiacente: 
feb.2005-iul.2005

Coordonator: Prof. Dr. Irinel Popescu

2. Studiu clinic deschis, randomizat, multicentric pentru compararea sigurantei si eficacitatii 
Tacrolimus si a dozei minime de corticosteroizi in combinatie fie cu un anticorp monoclonal 
anti-IL2R (Daclizumab) sau Micofenolat Mofetil in transplantul hepatic de alogrefa :ian.2006 – 
dec.2006

Coordonator: Prof. Dr.Irinel Popescu

3. Studiu prospectiv, randomizat, dublu-orb, multicentric, de comparare a eficacitatii si 
sigurantei tratamentului cu Moxifloxacin vs Ertapenem in infectiile intraabdominale 
complicate : 2007 - 2008

Coordonator: Prof. Dr.Irinel Popescu

4. Studiu multicentric, dublu-orb, randomizat de faza III de comparare a eficacitatii si sigurantei
tratamentului intravenos cu Doripenem vs Meropenem in infectiile intraabdominale 
complicate : apr.2007 - 2009

Coordonator: Prof Dr.Irinel Popescu

5.          Studiu prospectiv, randomizat, dublu-orb, de faza II, placebo-controlat, cu doze diferite
de evaluare a sigurantei si eficacitatii tratamentului cu TZP-101 (agonist de ghrelina) 
administrat ca perfuzie de 30 de minute pentru ileusul postoperator la pacientii supusi la 
operatii majore prin chirurgie deschisa: iul.2007 - 2009

6.         Studiu privind eficacitatea Advagraf in imunosupresia pacientilor trasplantati hepatic: 
2010 - 2011

7.         Studiul Profilului Expresiei Genice si Biomarkerilor Corelat cu Parametrii 
Clinicopatologici in Cancerul de Pancreas - Proiect CEEX- Modul I - 56 / 2005

8.         Studii Biomoleculare pentru Factori de Prognostic in Tumorile Stromale 
Gastrointestinale - Proiect CEEX- Modul I – 2005

9.         Criterii de Selectie a Metodelor Terapeutice in Cancerul Hepatic Secundar: 
Fundamentare Clinicobiologica si Moleculara - Proiect CEEX - Modul I - 122 / 2006

10.       Polimorfisme Prezente in Profilul Genetic al Citokinelor Implicate in Rejetul de Grefa si 
in producerea Infectiilor Virale la Pacientii Primitori de Transplant - Proiect CEEX - Modul I – 
2006

11.       Markeri imunohistochimici de diagnostic si prognostic in tumorile hepatice primitive si 
secundare - Proiect CNCSIS- tip A - 799/2006

12.       Tehnici de Inginerie Tisulară cu Aplicaţii în Tratamentul Fistulelor Intestinale - Contract 
de finanţare  CEEX nr. 139/2006

13.       Corelaţii între Morfologia Externă a Ficatului şi Distribuţia Intraparenchimatoasă a 
elementelor de Angio şi Bilioarhitectură – Baze Anatomice pentru Chirurgia de Rezecţie şi 
transplant Hepatic - Contract de finanţare CEEX nr. 175/2006

14.       Studiul, Cercetarea şi Abordarea în Clinica Oncologică a Radioterapiei cu Neutroni 
captaţi de către Bor- 10 - Contract de finanţare CEEX nr. 5/2005

15.       Tehnici Avansate pentru Analiza Sistemică la Nivel Molecular a unor Maladii Complexe 
- Contract de finanţare CEEX nr. 58/2005

16.       Terapia Ţintită cu Doze Mari în Cancerele Pulmonare, Ovariene, Pancreatice şi 
Colorectale cu Anticorpi Monoclonali Radioactivi Marcaţi cu Luteţiu şi Suport de Celule Stem -
Contract de finanţare CEEX nr.120/2006

17.       Celule Stem Hepatice Fetal Umane- Caracterizare si Conditionare in Vederea 
Transplantului - Contract de finanţare CEEX nr. 91/2005

18.       Polimorfisme Prezente in Profilul Genetic al Citokinelor Implicate in Rejetul de Grefa si 
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in Producerea Infectiilor Virale la Pacientii Primitori de Transplant - Contract CEEX , Modul I 
-148 /2006

19.       Corelatii intre distributia intraparenchimatoasa a elementelor de angio si 
bilioarhitectura si segmentarea lobului caudat – baze anatomice pentru chirurgia de rezectie si
transplant hepatic  - Contract P-CD nr: 41-092/2007

Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu modificarile in cancerul 
scuamos de esofag (CESE) - Contract 42-096/2008

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2016–Prezent doctorand in stiinte medicale
Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicina, Bucuresti (Romania) 

Titlul temei de doctorat: Situsuri alternative (extrahepatice) de transplant al insulelor pancreatice (TIP) -
pouch -ul omental

Coordonator stiintific: Prof.Dr. Irinel Popescu

2009–2014 doctorand in stiinte medicale
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti (Romania) 

Titlul temei de doctorat: Situsuri alternative (extrahepatice) de transplant al insulelor pancreatice (TIP) -
pouch-ul omental

Coordonator stiintific: Prof. Dr. Irinel Popescu

2004–2010 medic rezident chirurgie generala
Institutul Clinic Fundeni - Centrul de chirurgie generala si transplant hepatic Dan Setlacec, 
Bucuresti (Romania) 

profesionale dobândite

Discipline  studiate  prin  prisma  stagiilor  de  pregătire  associate curriculumului de 
pregătire în specialitate:
 

- chirurgie generala si chirurgie de urgenta

- chirurgie oncologica

- chirurgie minimal invaziva

- chirurgie toracica

- chirurgie plastica si reparatorie

- chirurgie vasculara

- chirurgie urologica

- chirurgie toracica

- ortopedie si traumatologie

- chirurgie ginecologica

- neurochirurgie

- anestezie si terapie intensiva

- bioetica

 

 

 

 

1993–1999 Doctor Medic- diploma de licenta
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Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicina Generala, 
Bucuresti (Romania) 

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Romana

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C1 B2 B2 B2

franceză B2 B2 B1 B1 B1

germană B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Abilităţi de comunicare, de muncă în echipă dobândite:

 - în cursul anilor de activitate medicală şi didactică cat şi prin interacţiunea cu pacienţi, în cursul 
activităţii medicale de spital şi ambulatoriu;

 

▪ ca membru în echipele de cercetare ale diferitelor proiecte naţionale şi internaţionale, comisii 
consultat ive, diferite comisii medicale naţionale;

▫  

▪ Abilităţi de prezentare dobândite de-a lungul activită ii tiin ifice, prin realizarea i sus  inerea a ț ș ț ș ț
numeroase prezentări ştiinţifice în cadrul conferinţelor medicale, sesiunilor de comunicări şi 
simpozioane lor, congreselor na ionale i interna ionale.ț ș ț

 

▪ Abilităţi de coordonare a unei echipe şi de management al unor proiecte de cercetare 
interdisciplinare complexe;

 

▪ Abilitatea de a desfăşura activitatea într-un mediu multicultural, dobândită prin participarea la 
evenimente ştiinţifice internaţionale: congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, şi prin participarea la
trialuri clinice, granturi internaţionale, etc.

 

 

Competenţe dobândite la locul de
muncă

competenta in chirurgia oncologica 

competenta in chirurgia laparoscopica

competenta in chirurgia hepato-bilio-pancreatica

prelevare multiorgan: fac parte din echipa de recoltare ficat-pancreas din Institutul Clinic Fundeni si 
am participat la numeroase operatii de transplant cu grefa de la donator in moarte cerebrala si living-
related

Chirurgie experimentala: transplant hepatic si renal pe porci in cadrul biobazei din Institutul Clinic 
Fundeni si a Universitatii de Medicina si Farmacie Timisoara

Cercetare fundamentala in cadrul Laboratorului de Terapii Celulare din Institutul Clinic 
Fundeni

2008 - absolvent al programului “Aspecte chirurgicale in dializa peritoneala” organizat de 
Ministerul Sanatatii Publice

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Data: 17.12.2018 Intocmit de,
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   ECV 2018-12-17T17:10:15.907Z 2018-12-17T19:38:41.764Z V3.3 EWA Europass CV true                    Dragos George Romanescu    Ion Campineanu nr 24, Bl 18 B, Sector 1 Bucuresti  RO România  dragosromanescu@yahoo.com   + 40 722 415858  mobile    M Masculin   RO română     true  Medic primar chirurgie generala <p>Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie</p><p>oncologica, interventii chirurgicale cu grad crescut de dificultate</p>  Spitalul Sanador    Bucuresti  Romania     false  Medic primar chirurgie generala <p>Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie</p><p>oncologica,  interventii cu grad crescut de dificultate</p>  Spital Gral Oncofort    Bucuresti  Romania     false  Medic specialist chirurgie generala <p>Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie</p><p>oncologica, operatii cu grad sporit de dificultate</p>  Spital Gral Oncofort    Bucuresti  Romania     false  Medic specialist chirurgie generala <p>Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie oncologica,  minimal  invazivă  (laparoscopică  si  robotică) și  transplant hepatic,  in majoritatea cazurilor fiind vorba de intervenții chirurgicale majore, cu grad crescut de dificultate, iar unele în premieră națională (transplant hepatic asociat cu transplant de pancreas, rezecții multiorgan);</p><p>Membru al echipei de prelevare multiorgan</p>  Institutul Clinic Fundeni    Bucuresti  Romania    true  cadru didactic asociat - asistent universitar - Disciplina medico-chirurgicale <p>Răspunde de calitatea prestaţiei didactice în conformitate cu programa analitica a disciplinei;</p><p>Răspunde  de actualizarea  cunoştinţelor şiperfecționarea  pregătirii</p><p>profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;</p><p>Răspunde  de  rigoarea  științifică,  gradul  de  sistematizare,  nivelul  de accesibilitate al cunoștințelor predate.</p>  Universitatea Titu Maiorescu - Facultatea de Medicina     false  Preparator catedra de anatomie <p>Răspunde de calitatea prestaţiei didactice în conformitate cu programa analitica a disciplinei;</p><p>Răspunde  de actualizarea  cunoştinţelor şiperfecționarea  pregătirii</p><p>profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite;</p><p>Răspunde  de  rigoarea  științifică,  gradul  de  sistematizare,  nivelul  de accesibilitate al cunostintelor predate.</p>  Universitatea de Medicina si Farmacie Oradea    Oradea  Romania     false  cercetator <p> </p><p><strong><strong>1. Studiu de faza III randomizat, dublu-orb de comparare a efectului tratamentului cu Ceftobiprol vs Vancomicina in infectiile complicate ale pielii si structurilor subiacente: feb.2005-iul.2005</strong></strong></p><p><strong>Coordonator: Prof. Dr. Irinel Popescu</strong></p><p><strong>2. Studiu clinic deschis, randomizat, multicentric pentru compararea sigurantei si eficacitatii Tacrolimus si a dozei minime de corticosteroizi in combinatie fie cu un anticorp monoclonal anti-IL2R (Daclizumab) sau Micofenolat Mofetil in transplantul hepatic de alogrefa :ian.2006 – dec.2006</strong></p><p><strong>Coordonator: Prof. Dr.Irinel Popescu</strong></p><p><strong>3. Studiu prospectiv, randomizat, dublu-orb, multicentric, de comparare a eficacitatii si sigurantei tratamentului cu Moxifloxacin vs Ertapenem in infectiile intraabdominale complicate : 2007 - 2008</strong></p><p><strong>Coordonator: Prof. Dr.Irinel Popescu</strong></p><p><strong><strong>4. Studiu multicentric, dublu-orb, randomizat de faza III de comparare a eficacitatii si sigurantei tratamentului intravenos cu Doripenem vs Meropenem in infectiile intraabdominale complicate : apr.2007 - 2009</strong></strong></p><p><strong>Coordonator: Prof Dr.Irinel Popescu</strong></p><p><strong>5.          Studiu prospectiv, randomizat, dublu-orb, de faza II, placebo-controlat, cu doze diferite de evaluare a sigurantei si eficacitatii tratamentului cu TZP-101 (agonist de ghrelina) administrat ca perfuzie de 30 de minute pentru ileusul postoperator la pacientii supusi la operatii majore prin chirurgie deschisa: iul.2007 - 2009</strong></p><p><strong>6.         Studiu privind eficacitatea Advagraf in imunosupresia pacientilor trasplantati hepatic: 2010 - 2011</strong></p><p><strong>7.         Studiul Profilului Expresiei Genice si Biomarkerilor Corelat cu Parametrii Clinicopatologici in Cancerul de Pancreas - Proiect CEEX- Modul I - 56 / 2005</strong></p><p><strong>8.         Studii Biomoleculare pentru Factori de Prognostic in Tumorile Stromale Gastrointestinale - Proiect CEEX- Modul I – 2005</strong></p><p><strong>9.         Criterii de Selectie a Metodelor Terapeutice in Cancerul Hepatic Secundar: Fundamentare Clinicobiologica si Moleculara - Proiect CEEX - Modul I - 122 / 2006</strong></p><p><strong>10.       Polimorfisme Prezente in Profilul Genetic al Citokinelor Implicate in Rejetul de Grefa si in producerea Infectiilor Virale la Pacientii Primitori de Transplant - Proiect CEEX - Modul I – 2006</strong></p><p><strong>11.       Markeri imunohistochimici de diagnostic si prognostic in tumorile hepatice primitive si secundare - Proiect CNCSIS- tip A - 799/2006</strong></p><p><strong>12.       Tehnici de Inginerie Tisulară cu Aplicaţii în Tratamentul Fistulelor Intestinale - Contract de finanţare  CEEX nr. 139/2006</strong></p><p><strong>13.       Corelaţii între Morfologia Externă a Ficatului şi Distribuţia Intraparenchimatoasă a elementelor de Angio şi Bilioarhitectură – Baze Anatomice pentru Chirurgia de Rezecţie şi transplant Hepatic - Contract de finanţare CEEX nr. 175/2006</strong></p><p><strong>14.       Studiul, Cercetarea şi Abordarea în Clinica Oncologică a Radioterapiei cu Neutroni captaţi de către Bor- 10 - Contract de finanţare CEEX nr. 5/2005</strong></p><p><strong>15.       Tehnici Avansate pentru Analiza Sistemică la Nivel Molecular a unor Maladii Complexe - Contract de finanţare CEEX nr. 58/2005</strong></p><p><strong>16.       Terapia Ţintită cu Doze Mari în Cancerele Pulmonare, Ovariene, Pancreatice şi Colorectale cu Anticorpi Monoclonali Radioactivi Marcaţi cu Luteţiu şi Suport de Celule Stem - Contract de finanţare CEEX nr.120/2006</strong></p><p><strong>17.       Celule Stem Hepatice Fetal Umane- Caracterizare si Conditionare in Vederea Transplantului - Contract de finanţare CEEX nr. 91/2005</strong></p><p><strong>18.       Polimorfisme Prezente in Profilul Genetic al Citokinelor Implicate in Rejetul de Grefa si in Producerea Infectiilor Virale la Pacientii Primitori de Transplant - Contract CEEX , Modul I -148 /2006</strong></p><p><strong>19.       Corelatii intre distributia intraparenchimatoasa a elementelor de angio si bilioarhitectura si segmentarea lobului caudat – baze anatomice pentru chirurgia de rezectie si transplant hepatic  - Contract P-CD nr: 41-092/2007</strong></p><p><strong><strong>Corelarea manifestarilor clinice, paraclinice si morfopatologice cu modificarile in cancerul scuamos de esofag (CESE) - Contract 42-096/2008</strong></strong></p><p><strong> </strong></p>  Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generala si Transplant Hepatic Dan Setlacec    Bucuresti  Romania     true doctorand in stiinte medicale <p>Titlul temei de doctorat: Situsuri alternative (extrahepatice) de transplant al insulelor pancreatice (TIP) - pouch -ul omental</p><p>Coordonator stiintific: Prof.Dr. Irinel Popescu</p>  Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Medicina    Bucuresti  Romania  Invatamant postuniversitar     false doctorand in stiinte medicale <p>Titlul temei de doctorat: Situsuri alternative (extrahepatice) de transplant al insulelor pancreatice (TIP) - pouch-ul omental</p><p>Coordonator stiintific: Prof. Dr. Irinel Popescu</p>  Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila    Bucuresti  Romania  invatamant postuniversitar     false medic rezident chirurgie generala <p>profesionale dobândite</p><p><strong><strong>Discipline  studiate  prin  prisma  stagiilor  de  pregătire  associate <strong><strong>curriculumului de pregătire în specialitate:</strong></strong></strong></strong><br /> </p><p><strong><strong>- chirurgie generala si chirurgie de urgenta</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie oncologica</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie minimal invaziva</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie toracica</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie plastica si reparatorie</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie vasculara</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie urologica</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie toracica</strong></strong></p><p><strong><strong>- ortopedie si traumatologie</strong></strong></p><p><strong><strong>- chirurgie ginecologica</strong></strong></p><p><strong><strong>- neurochirurgie</strong></strong></p><p><strong><strong>- anestezie si terapie intensiva</strong></strong></p><p><strong><strong>- bioetica</strong></strong></p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>  Institutul Clinic Fundeni - Centrul de chirurgie generala si transplant hepatic Dan Setlacec    Bucuresti  Romania  72 Sănătate     false Doctor Medic- diploma de licenta  Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Facultatea de Medicina Generala    Bucuresti  Romania  invatamant universitar      Romana    en engleză  C2 C1 B2 B2 B2   fr franceză  B2 B2 B1 B1 B1   de germană  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Abilităţi de comunicare, de muncă în echipă dobândite:</p><p> - în cursul anilor de activitate medicală şi didactică cat şi prin interacţiunea cu pacienţi, în cursul activităţii medicale de spital şi ambulatoriu;</p><p> </p><ul><li>ca membru în echipele de cercetare ale diferitelor proiecte naţionale şi internaţionale, comisii consultat ive, diferite comisii medicale naţionale;<ul><li><p> </p></li></ul></li><li><p>Abilităţi de prezentare dobândite de-a lungul activității științifice, prin realizarea și susț inerea a numeroase prezentări ştiinţifice în cadrul conferinţelor medicale, sesiunilor de comunicări şi simpozioane lor, congreselor naționale și internaționale.</p><p> </p></li><li><p>Abilităţi de coordonare a unei echipe şi de management al unor proiecte de cercetare interdisciplinare complexe;</p><p> </p></li><li><p>Abilitatea de a desfăşura activitatea într-un mediu multicultural, dobândită prin participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale: congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, şi prin participarea la trialuri clinice, granturi internaţionale, etc.</p><p> </p><p> </p></li></ul>  <p><strong><strong>competenta in chirurgia oncologica </strong></strong></p><p><strong><strong>competenta in chirurgia laparoscopica</strong></strong></p><p><strong><strong>competenta in chirurgia hepato-bilio-pancreatica</strong></strong></p><p><strong><strong>prelevare multiorgan: </strong></strong>fac parte din echipa de recoltare ficat-pancreas din Institutul Clinic Fundeni si am participat la numeroase operatii de transplant cu grefa de la donator in moarte cerebrala si living-related</p><p><strong><strong>Chirurgie experimentala: </strong></strong>transplant hepatic si renal pe porci in cadrul biobazei din Institutul Clinic Fundeni si a Universitatii de Medicina si Farmacie Timisoara</p><p><strong><strong>Cercetare fundamentala in cadrul Laboratorului de Terapii Celulare din Institutul Clinic Fundeni</strong></strong></p><p><strong><strong>2008 - absolvent al programului “Aspecte chirurgicale in dializa peritoneala” organizat de Ministerul Sanatatii Publice</strong></strong></p>    Data: 17.12.2018 <p><strong>Intocmit de,</strong></p><p><strong>Dragos George Romanescu</strong></p> 

