
Rezumatul tezei de abilitare 

 

 

Teza de abilitare intitulată „Chirurgie cardiovasculară - de la descoperiri genomice și 

anatomice la cercetare și îmbunătățirea tehnicilor chirurgicale” este structurată în 

conformitate cu recomandările Consiliului Național pentru Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor și Certificărilor Universitare  (CNATDCU) in următoarele sectiuni: 

- Contribuții personale științifice, profesionale și academice în domenii atât din cadrul 

specialității cît și interdisciplinare 

- Realizări științifice detaliate - în această secțiune vor apărea toate referințele 

bibligrafice utilizate pentru fiecare articol important din această secțiune. 

- Planul de dezvoltare a carierei științifice, profesionale și academice 

Teza prezintă într-o manieră succintă activitatea profesională, științifică și didactică a 

mai mult de 20 de ani de activitate academică și didactică, la 13 ani de la obținerea 

de Doctor în Medicina, în 2008 . 

Preocuparea mea permanentă pentru creșterea și dezvoltarea profesională în 

diferite domenii ale Chirurgiei Cardiovasculare a dus la obținerea titlului de medic 

primar în Chirugie Cardiovasculară și a certificărilor în circulația extracorporală, 

chirurgie minim invazivă, TAVI (Transaortic Aortic Valve Implantation), chirurgie 

cardiacă robotică și managementul sistemelor de sănătate . Activitatea mea 

chirurgicală, desfășurată în principal în Institutul pentru Boli Cardiovasculare 

„C.C.Iliescu” și ulterior în Spitalul Monza, a constituit baza provocărilor diagnostice și 

terapeutice, precum și motivația pentru îmbunătățirea științifică și academică 

continuă. 



Activitatea mea națională și internațională, de la perioade de formare în Franța, Italia 

și SUA, până la apartenența la organizații și societăți profesionale naționale și 

internaționale importante, inclusiv Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară 

(actual vicepreședintele său), Societatea Română de Terapie Endovasculară (actual 

Vicepreședinte), Societatea Europeană pentru Chirurgie Cardiotoracică (EACTS), 

Societatea Europeană pentru Chirurgie Cardiovasculară (ESCVS), mi-a oferit 

diverse oportunități de schimb și colaborare profesională. 

Am fost membru la granturile de cercetare „Angiostem” și „Remediu” și director al 

Grantul de cercetare „Standardizarea metodei de prelevare și cultivare a celulelor 

stem cardiace în scopul utilizării acesteia în regenerarea miocardică în insuficiența 

cardiacă” în 2013-2015. 

Activitatea mea de cercetare a fost posibilă prin parteneriat cu alți specialiști din 

România, precum și numeroase colaborări internaționale care a condus la peste 

patruzeci de articole în reviste indexate ISI, PubMed și / sau BDI. 

Am publicat în reviste foarte importante precum Journal of the American College of 

Cardiolgy (JACC - IF 20,653) și am propus pentru prima dată în lume noi tehnici 

chirurgicale - Fistula arteriovenoasă brahio-brahială sau noi descoperiri anatomice 

precum discontinuitatea mitro-aortică în HOCM.  

Pentru aceste noutăți am avut revew-uri în Nature Group și JACC; din știința mea, 

niciun alt medic chirurg român nu a publicat încă la acest nivel. 

Am fost editor în trei cărti și manuale pentru studenții la medicină și rezidenți, 

precum și in zeci de capitole de carte apărute în țară și străintate. 

A doua secțiune conține planul meu de dezvoltare a carierei științifice, profesionale 

și academice.  



Intenționez să mă concentrez pe îmbunătățirea permanentă și continuă a metodelor 

de predare și evaluare a studenților, cu accent pe participarea activă a acestora și 

integrarea feedback-ului studenților în practicile de predare. Plănuiesc să încurajez 

și să facilitez parteneriatele cu școlile medicale din Statele Unite ale Americii și din 

Uniunea Europeană, atât pentru îmbunătățirea și îmbogățirea activității academice și 

de cercetare a Universității, cât și pentru crearea de programe de schimb și 

oportunități de burse pentru medicină studenți și tineri medici. 

În ceea ce privește cercetarea științifică, sunt interesat să formez echipe care să 

includă, pe lângă specialiști și cadre universitare, doctoranzi, medici rezidenți în 

chirurgie cardiovasculară și studenți la medicină. Consider că aceste echipe ar trebui 

să participe la cât mai multe concursuri de granturi de cercetare pentru a accesa 

fondurile necesare pentru cercetare de calitate. 

Cred că este esențial ca echipele de cercetare multidisciplinare să includă parteneri 

și specialiști din afara țării. Am publicat deja ca parte a echipelor internaționale de 

cercetare și cred cu adevărat că un obiectiv important pentru dezvoltarea viitoare 

este crearea de oportunități pentru doctoranzi de a studia și de a se specializa în 

centre medicale și de educație din străinătate. Plănuiesc să cresc activitatea de 

cercetare a universității încercând să obținem cât mai multe studii și rezultate ale 

eforturilor noastre științifice publicate în reviste medicale de prestigiu. 
 


