
 

 

Anexa 2 

Curriciulum Vitae 

 

Informaţii personale: 

Nume / Prenume AL ALOUL ADNAN 

Adresă(e)  STR. PASCANI NR 9, BL. TD35, SC.A, APT. 63, SECTOR 6 

E-mail(uri)  adnanalaloul@yahoo.com 

Telefon  +40743188832 

Naţionalitate(-tăţi) PALESTINIANĂ cu cetățenie ROMÂNĂ 

Data naşterii  21.12.1969 

Sex   MASCULIN 

Starea civilă   Casători cu 4 copii 

 

Experienţa profesională:  

▪ Mai 2018 - până în prezent | Medic Primar de Chirurgie Generală | Spitalul Municipal 

Râmnicul Sărat, Buzău; 

▪ 2018 - până în prezent | Medic Primar de Medicină de Familie | Sika Medical, București; 

▪ Septembrie 2021 – până în prezent | Profesor Asociat de Chirurgie Generală la Școala 

Sanitară Postliceală Colegiul Nicolae Paulescu, Rm. Sărat, Buzău; 

▪ 2018  - iulie 2021 | Profesor Asociat de Chirurgie Generală la Școala Sanitară Postliceală 

Colegiul ‚Mihai Eminescu”, Bacău; 

▪ Ianuarie 2016 – Decembrie 2018 | Medic Specialist de Chirurgie Generală la Spitalul „Prof. 

Dr. Constantin Angelescu” din București (part time); 

▪ Decembrie 2012 -  Aprilie 2018 | Medic Specialist de Medicina de Familie și Director 

Medical | Sika Medical (FULL TIME); 

▪ 2007 – 2015 | Medic Voluntar în Secția de Chirurgie Digestivă | Spitalul Universitar de 

Urgență din București (SUUB), București; 

▪ Iunie 2010 – iunie 2012 | Medic Rezident în Medicină de Familie; 

▪ 2009 – 2013 | Medic ambulanță (Hipocrat 2000), București; 

▪ Septembrie 2007 – februarie 2013 | Director Medical la American Medical Center – 

București; 

▪ 2002 – 2005 | Medic Specialist în Chirurgie Generală | Peace Medical Center – Ierusalim 

(part-time); 

▪ 2005 – 2007 | Director Medical și Medic Specialist în Chirurgie Generală | Zughaiar Medical 

Center, Ierusalim; 



 

 

▪ 2002 – 2004 | Medic Specialist în Chirurgie Generală | Spitalul Augusta Victoria, Ierusalim. 

▪ 1996 – 2001 | Medic Rezident în Chirurgie Generală | Spitalul Makassed, Ierusalim. 

▪ 1995 – 1996 | Medic Stagiar | Spitalul Makassed, Ierusalim. 

Educaţie şi formare:   

▪ 2020 - Medic Primar în Chirurgie Generală UMF Craiova 

▪ 2020 - Curs Postuniversitar DPPD nivel II Universitatea Transilvania din Brașov 

▪ Doctorand în anul IV în Chirurgie Generală la Universitatea Titu Maiorescu – București sub 

coordonarea prof. dr. Ungureanu Florin Dan 

▪ 2019 - Master în managementul și strategiile îngrijirilor paliative 

▪ 2019 - Curs postuniversitar DPPD nivel I Universitatea Transilvania din Brașov 

▪ 2017 – Medic Primar în Medicină de Familie - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol 

Davila, București. 

▪ 2015 – Recunoașterea prin Examen - Specialitatea Chirurgie Generală (Medic Specialist în 

Chirurgie Generală) – București 

▪ 2013 - Masterat în Management Sanitar - Universitatea de Medicină și Farmacie Lucian 

Blaga din Sibiu 

▪ 2012 – Medic Specialist îm Medicină de Familie – Universitatea de Medicină și Farmacie 

Carol Davila, București. 

▪ 2001 – Medic Specialist în Chirurgie Generală – Ierusalim 

▪ 1995 – Licență în Medicină Generală - Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, 

București. 

Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: 

▪ 2020 - Competențe în îngrijiri paliative (fără master) 

− curs de tehnici minim invazive adresate patologiei ginecologice; 

− curs de tehnici minim invazive patologiei colorectale; 

▪ 04.2020 - mechanical ventilation for COVID 19 Harvard Medical School 

▪ 02.2020 - curs de laparoscopie „curs de inițiere laparoscopică a herniilor de perete 

abdominal”  sub îndrumarea conf. Dr. Ulmeanu Dan, Spitalul Municipal Râmnicu Sărat; 

▪ 2019 - Competențe în îngrijiri paliative (Master) 

▪ 2018 - competență  în chirurgie oncologică; 

▪ 2018 - competență  în endoscopie digistiva terapeutica (nivel II) 

▪ 2017 - competență  în endoscopie digestiva diagnostica (nivel I) 

▪ 2016 - curs laparascopie avansată – Universitatea de Medicină și Farmacie Iulia Hațieganu, 

Cluj sub îndrumarea Conf. dr. Bintintan Vasile 

▪ 2016 - curs laparoscopie avansată – Sp. Poderas București sub îndrumarea prof. dr. Copaescu 

Catălin 

▪ 2014 - curs de laparoscopie de baza UMF Cluj sub îndrumarea Conf. dr. Bintintan Vasile 

▪ 2009 - Competență  in ecografie generala 



 

 

▪ 2006 – 2007 - Curs de un an medicina de famile l a spitalul Hadassah - Ierusalim 

▪ 2012 - Curs de formator de formatori  

▪ 2012 - Curs de acid hialuronic și botox 

▪ 2012 - Curs de urgențe medicale (curs de prim ajutor) 

▪ 2005 - Curs de vorbire în public „public speaking” 

 

▪ Membrul societății  române de chirurgie (SRC) 

▪ Membrul societății  române de endoscopie (ARCE) 

▪ Membrul asociației europene de chirurgie endoscopică (EAES) 

▪ Membru societății  națională de medicina familiei (SNMF) 

▪ Membrul asociației medii de familie București (AMFB) 

▪ Membrul asociației Clubului Român de Hernie din București 

▪ Membrul societății  academice de medicină de familie (SAMF) 

▪ Membrul societății  romane de ultrasonografiei în medicină și biologie (SRUMB) 

▪ Membrul in comitetul administrativ al Asociației Medicilor și Farmaciștilor Palestinieni din 

România (AMFPR) 

 

Conferințe și workshopuri  

ORGANIZATOR: 

▪ A VII-a Conferință Medicală româno-palestiniană, 27-28.11.2020 

▪ Simpozion medical – Zughayer Medical Center 2007 Ierusalim 

▪ A VI-a Conferința medicala romano-palestiniana Arad, septembrie 2017, 

▪ Al II - lea congres european palestiniano- Roman Ramallah, Palestina noiembrie 2017 

▪ Ziua medicala palestiniana, aprilie 2017 valea lupilor -Iasi 

▪ A V-a conferința palestinano romana aprilie 2018 Iasi, 

▪ A IV a conferința palestiniano romana la Ierusalim noiembrie 2018, 

▪ Zile Medicale ale Râmnicului noiembrie 2019 

▪ Workshop de iniţiere în tratarea laparoscopică a defectelor pereţilor abdominali Februarie 

2020 Sp. Rm. Sărat în parteneriat cu Clubul Român de Hernie 

 

Cărți și Lucrări științifice: 

▪ The role of sentinel lymph node dissection in lobular breast cancer Ro J Med Pract. 2021;16 

(Suppl7) 

▪ Postoperative diaphragmatic herniation after cytoreductive surgery in advanced stage ovarian 

cancer. Ro J Med Pract. 2021;16 (Suppl7) 

▪ Indocyanine green utility in prevention and treatment of upper limb lymphedema. Ro J Med 

Pract. 2021;16 (Suppl7) 



 

 

▪ Is routine appendectomy justified in mucinous borderline ovarian cancer? Ro J Med Pract. 

2021;16 (Suppl7) 

▪ Is laparoscopic sclerotherapy justified in the management of endometriomas? Ro J Med 

Pract. 2021;16 (Suppl7) 

▪ Indocyanine green utility in prevention and treatment of breast lymphedema Ro J Med Pract. 

2021;16(4) 

▪ Indocyanine green guided resection of non-palpable breast cancer Ro Med J. 2021;68 

(Suppl6) 

▪ Utility of indocyanine green injection in avoiding unnecessary axillary lymph node dissection 

in breast cancer patients. 10.26416/Gine.34.4.2021 ISSN 2457-5666; ISSN-L 2457-5666 

▪ The role of multidisciplinary team in breast cancer patients. Ro J Med Pract. 2021;16 

(Suppl7) 

▪ Surgical strategies in uterine adenomyosis. Ro J Med Pract. 2021;16 (Suppl7) 

▪ Endoscopie digestiva în perioada pandemiei Congresul Medicilor de Familie noiembrie 2021 

▪ Endorectal ultrasound in local recurance of rectal cancer, a systemic review, Revista 

Chirurgia 2021  

▪ Association between pelvic exenteration and hyperthermic intraperitoneal chemotherapy  for 

rectal cancer, Romanian Medical Journal 07.2021 

▪ Parcelar gastric resection in association with  bowel resections as part of debulking surgery 

for advanced stage ovarian cancer - a case report, Romanian Medical Journal 07.2021 

▪ Is total pelvic exenteration suitable for elderly patients with locally advanced or recurrent 

rectal cancer? Practica medicala 07.2021 

▪ Pressurized Intraperitoneal Aerosol Chemotherapy in nonresectable carcinomatosis from 

colo-rectal cancer, Practica medicala 07.2021 

▪ Carte de curs de chirurgie generala pentru asistentului medical 2020 

▪ Prezentare de caz fistula biliara post colecistetomie laparoscopica 2019 conferința medicala a 

colegiului medicilor din Bucuresti 

▪ Noutățile in cancerul de rect, conferința universitatea Titu Maiorescu, noiembrie 2019 

Bucuresti 

▪ Prezentare de caz (cancer de colon operat) 2018 conferinta medicala a colegiului medicilor 

din Bucuresti 

▪ Thyroid function and thyroid antibodies in thyroiditis and disorders at onset and evolution, 

AMFPR, congresul din Ramallah- Palestina noimbrie 2017 

▪ Spleen preserving central and distal pancreatectomy, AMFPR congresul din Ramallah- 

Palestina noimbrie 2017 

▪ Tratamentul chirurgical in boala de reflux gastro-esofagian (BRGE) 2017 simpozion medical 

– sika medical in parteneriat cu fundatia Romtens Bucuresti 

▪ Cursuri de prim ajutor 2017 workshop sika medical in parteneriat cu Fundatia FARA 

Bucuresti 



 

 

▪ Tratamentul fimozei la pacientii diabetici 2016 conferinta a colegiului medicilor din 

Palestina 

▪ Tratamentul celulitei infectioasa 2015 conferinta medicala a medicilor de familie - Bucuresti 

▪ Imunohistochimice implicati in evolutia si prognosticul pacientilor cu cancere gastrice 2015 

conferința medicala universitatea – Titu Maiorescu 

▪ Managementul stresului in sectorul sanatatii in teritorile palestiniene ocupate 2013, zile 

medicale ale Moinestului 

▪ Care sunt beneficiile circumciziei 2012 simpozion medical sika medical - Bucuresti 

▪ Noţiuni de igiena in sectorul alimentar 2012 workshop american medical center in parteneriat 

cu RAPPS 

▪ Cancerul de sân si metodele de depistare 2012  

▪ Urmărirea ecografica a noduli tiroidieni 2007 conferința medicala – Zughayer medical center 

- Ierusalim 

▪ Tratamentul escarelor 2007 conferința medicala – zughayer medical center Ierusalim 

▪ Prezentare de caz (Melanom malign) 2006 conferința a colegiului medicilor din Palestina 

▪ Autoexaminare sânilor 2005 conferința medicala - Zughayer medical center Ierusalim 

▪ Fascinanta Romanie prezentare in ierusalim 2005 public speaking conferance - Beitleem 

▪ Chisturi hidatice din sudul palestinei 2001 conferința medicala a colegiului medicilor din 

palestina 

 

Limba(i) maternă(e)    ARABA 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) ROMÂNĂ, ENGLEZĂ 

Nivel european (*)   

LIMBA Ascultare Citire Participare 

la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

ROMÂNĂ 

 

EXCELENT EXCELENT EXCELENT EXCELENT EXCELENT 

ENGLEZĂ EXCELENT EXCELENT F. BINE F. BINE F. BINE 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

   

Permis(e) de conducere Permis de conducere B 

 

Interviuri Științifice cu presa: 



 

 

▪ 01.05.2005 interviu ziarul Alaiam din Palestina despre” ulcerul gastroduodenal diagnostic si 

tratament tratamentul” 

▪ 12.08.2008 interviu la evenimentul zilei despre “bronzul fals fara diferente de nuante” 

▪ 15.06.2018 interviu de premiera la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat cu prima operatie de 

ulcer gastric operat laparoscopic 

▪ 1.11.2019 Operaţie în premieră la spitalul din Râmnicu Sărat. „Doi medici palestinieni au 

făcut echipă cu dr.Nicolae Bacalbaşa” 

▪ 31.01.2019 articol in ziarul striri de buzau „Cum a reuşit un medic palestinian să ridice 

standardul spitalului din Râmnicu Sărat” 

▪ 15.10.2019 TVSAT interviu pentru pregatirea coferintei “zile medicale ale ramnicului” 

interviu in cadrul conferitei si evidentierea de operatiei in timp real din sala de operatie 

▪ 24.01.2020 TVSAT interviu pentru pregatirea workshopului de laparoscopie 

▪ 24.01.2020 TVSAT interviu cu finalizarea worshopului de laparoscopie unde s-a operat 10 

interventii 

▪ 19.07.2020 Mesaj pentru colegii medici „Lucrati cu pacienti COVID fara frica dar protejati-

va” 

▪ 18.01.2021 Interviu la Focus TV Buzău Vaccinarea văzută în interiorul spitalelor 

▪ 24.06.2021 Interviu la Focus TV Buzău pentru efectuarea de hemicolectomie stângă prin 

abord laparoscopic cu limfadenectomie 


