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Informaţii personale 

 

Nume/Prenume  Stoica Ioan Cristian 
Adresa  B-dul Ferdinand nr.35, sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 
Telefon  +40 212521387 +40 722292770 

Fax  +40 212521387 
E-mail  cristi.stoica@foisor.ro  

 

Cetăţenia  Roman  
 

Data naşterii  23.12.1955  
 

 Sex  Masculin   
 

Locul de muncă vizat / 
 Aria ocupaţională 

 Candidat, Membru Consiliul Departament 14, Facultatea de Medicina, 
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” - Bucuresti 

 
Experienţa profesională 

 

Perioada  Din 13.12.2006 pana in prezent 
Funcţia sau postul ocupat  Manager Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conducerea, indrumare,control, dezvoltare, modernizare si eficientizare a intregii activitati a unitatii 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Elaborarea planului de dezvoltare, formarea si utilizarea fondului de dezvoltare, dezvoltarea 
activitatii, analiza structurii organizatorice, aplicarea strategiilor de dezvoltare, aprobarea si 
urmarirea planului de achizitii publice, aprobarea listelor de investitii si lucrari de reparatii, aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, executia bugetului de venituri si cheltuieli, negocierea si incheierea 
de contracte de furnizari de servicii medicale, organizarea si desfasurarea de activitati de audit 
public intern, urmarirea si realizarea indicatorilor de performanta, crearea conditiilor necesare 
prestarii unor acte medicale de calitate de catre cadrele medicale, evaluarea performantelor 
profesionale ale personalului, aproba planul de formare si perfectionare a personalului, conduce 
activitatea curenta, elaboreaza planuri de actiune pentru situatii speciale, etc. 

Perioada  Din 28.03.2002 pana in 13.12.2006 
Funcţia sau postul ocupat  Director general Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 

Principalele activităţi şi  Conducere, indrumare,control, dezvoltare, modernizare si eficientizare a intregii activitati a unitatii 
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responsabilităţi 
Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 

2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Elaborarea planului de dezvoltare, formarea si utilizarea fondului de dezvoltare, dezvoltarea 

activitatii, analiza structurii organizatorice, aplicarea strategiilor de dezvoltare, aprobarea si 
urmarirea planului de achizitii publice, aprobarea listelor de investitii si lucrari de reparatii, aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, executia bugetului de venituri si cheltuieli, negocierea si incheierea 
de contracte de furnizari de servicii medicale, organizarea si desfasurarea de activitati de audit 
public intern, urmarirea si realizarea indicatorilor de performanta, crearea conditiilor necesare 
prestarii unor acte medicale de calitate de catre cadrele medicale, evaluarea performantelor 
profesionale ale personalului, aproba planul de formare si perfectionare a personalului, conduce 
activitatea curenta, elaboreaza planuri de actiune pentru situatii speciale, etc.  

Perioada  Din 03.11.1997 pana in 28.03.2002 
Funcţia sau postul ocupat  Medic Director Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conducere, indrumare,control, dezvoltare, modernizare si eficientizare a intregii activitati a unitatii 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Elaborarea planului de dezvoltare, formarea si utilizarea fondului de dezvoltare, dezvoltarea 
activitatii, analiza structurii organizatorice, aplicarea strategiilor de dezvoltare, aprobarea si 
urmarirea planului de achizitii publice, aprobarea listelor de investitii si lucrari de reparatii, aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, executia bugetului de venituri si cheltuieli, negocierea si incheierea 
de contracte de furnizari de servicii medicale, organizarea si desfasurarea de activitati de audit 
public intern, urmarirea si realizarea indicatorilor de performanta, crearea conditiilor necesare 
prestarii unor acte medicale de calitate de catre cadrele medicale, evaluarea performantelor 
profesionale ale personalului, aproba planul de formare si perfectionare a personalului, conduce 
activitatea curenta, elaboreaza planuri de actiune pentru situatii speciale, etc. 

Perioada  Din 03.11.1997 pana in 28.03.2002 
Funcţia sau postul ocupat  Medic Director Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Conducere, indrumare,control, dezvoltare, modernizare a intregii activitati a unitatii 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Elaborarea planului de dezvoltare, formarea si utilizarea fondului de dezvoltare, dezvoltarea 
activitatii, analiza structurii organizatorice, aplicarea strategiilor de dezvoltare, aprobarea si 
urmarirea planului de achizitii publice, aprobarea listelor de investitii si lucrari de reparatii, aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli, executia bugetului de venituri si cheltuieli, negocierea si incheierea 
de contracte de furnizari de servicii medicale, organizarea si desfasurarea de activitati de audit 
public intern, urmarirea si realizarea indicatorilor de performanta, crearea conditiilolr necesare 
prestarii unor acte medicale de calitate de catre cadrele medicale, evaluarea performantlor 
profesionale ale personalului, aproba planul de formare si perfectionare a personalului, conduce 
activitatea curenta, elaboreaza planuri de actiune pentru situatii speciale, etc. 

Perioada  Din 01.10.2008 pana in prezent  
Funcţia sau postul ocupat  Conferentiar Catedra de Ortopedie Traumatologie Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol 

Davila” Bucuresti, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Conducerea, indrumare,formare, control, activitate medicochirurgicala si didactica a pesonalului 

medical, asistenti medicali, studenti, medici rezidenti, medici specialisti, medici primari, sustinere 
cursuri de baza si supraspecializare, examinari, cercetare, elaborari comunicari la nivel national si 
international, activitate directa operatorie in domeniul specialitatii ortopedie-traumatologie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Str.Dionisie Lupu nr.37 (Rectorat); 
Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sustinerea de cursuri, lucrari practice, ingrijirea pacientilor la nivel pat spital, consultatii camera de 
garda si ambulator, pe diferite nivele de pregatire (cadre medii, studenti, medici rezidenti, specialisti, 
primari) 
Elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice, publicatii, monografii de specialitate 
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Organizarea de simpozioane, mese rotunde, conferinte, congrese in domeniul specialitatii de baza si 
a celor conexe 
Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala 
Organizarea activitatii la nivel de sef de sectie cu toate atributiile ce decurg din aceasta 

Perioada  Din 1998 pana in 2008 
Funcţia sau postul ocupat  Sef de Lucrari  Catedra de Ortopedie Traumatologie Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol 

Davila” Bucuresti, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Conducerea, indrumare,formare, control, activitate medicochirurgicala si didactica a pesonalului 

medical, asistenti medicali, studenti, medici rezidenti, medici specialisti, medici primari, sustinere 
cursuri de baza si supraspecializare, examinari, cercetare, elaborari comunicari la nivel national si 
international, activitate directa operatorie in domeniul specialitatii ortopedie-traumatologie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Str.Dionisie Lupu nr.37 (Rectorat); 
Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sustinerea de cursuri, lucrari practice, ingrijirea pacientilor la nivel pat spital, consultatii camera de 
garda si ambulator, pe diferite nivele de pregatire (cadre medii, studenti, medici rezidenti, specialisti, 
primari) 
Elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice, publicatii, monografii de specialitate 
Organizarea de simpozioane, mese rotunde, conferinte, congrese in domeniul specialitatii de baza si 
a celor conexe 
Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala 
Organizarea activitatii la nivel de sef de sectie cu toate atributiile ce decurg din aceasta 

Perioada  Din 1990 pana in 1998 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent Universitar  Catedra de Ortopedie Traumatologie Universitatea de Medicina si Farmacie 

„Carol Davila” Bucuresti, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor” 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Indrumare,formare, control, activitate medicochirurgicala si didactica a pesonalului medical, asistenti 

medicali, studenti, medici rezidenti, medici specialisti, sustinere cursuri de baza si supraspecializare, 
examinari, cercetare, elaborari comunicari la nivel national si international, activitate directa 
operatorie in domeniul specialitatii ortopedie-traumatologie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Str.Dionisie Lupu nr.37 (Rectorat); 
Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sustinerea de cursuri, lucrari practice, ingrijirea pacientilor la nivel pat spital, consultatii camera de 
garda si ambulator, pe diferite nivele de pregatire (cadre medii, studenti, medici rezidenti, specialisti, 
primari) 
Elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice, publicatii, monografii de specialitate 
Organizarea de simpozioane, mese rotunde, conferinte, congrese in domeniul specialitatii de baza si 
a celor conexe 
Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala 
Efectuarea de garzi in cadrul unitatii  

Perioada  Din 1989 pana in 1990 
Funcţia sau postul ocupat  Asistent Universitar Suplinitor  Catedra de Ortopedie Traumatologie Universitatea de Medicina si 

Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular 
„Foisor” 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Indrumare,formare, control, activitate medicochirurgicala si didactica a pesonalului medical, asistenti 
medicali, studenti, medici rezidenti, medici specialisti, sustinere lucrari practice de baza si 
supraspecializare, examinari, cercetare, elaborari comunicari la nivel national si international, 
activitate directa in echipa operatorie in domeniul specialitatii ortopedie-traumatologie 

Numele şi adresa angajatorului   Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Str.Dionisie Lupu nr.37 (Rectorat); 
Spitalul Clinic Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular „Foisor”, B-dul Ferdinand nr.35, sector 
2, Bucuresti, Romania, cod postal 021382 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Sustinerea de lucrari practice, ingrijirea pacientilor la nivel pat spital, consultatii camera de garda si 
ambulator, pe diferite nivele de pregatire (cadre medii, studenti, medici rezidenti) 
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Participarea in echipa la elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice, publicatii, 
monografii de specialitate 
Organizarea de simpozioane, mese rotunde, conferinte, congrese in domeniul specialitatii de baza si 
a celor conexe 
Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala 
Efectuarea de garzi in cadrul unitatii 

Perioada  Din 1988 pana in 1989 
Funcţia sau postul ocupat  Medic principal ortopedie-traumatologie Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea 

Capacitatii de Munca, Bucuresti 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 Examinare medicala de specialitate, cercetare, activitate directa in echipa operatorie in domeniul 

specialitatii ortopedie-traumatologie 
Numele şi adresa angajatorului   Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Str.Romulus, 

Sos.Pantelimon, Bucuresti,Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Participarea in echipa la elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice 

Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala 
Perioada  Din 1985 pana in 1988 

Funcţia sau postul ocupat  Medic secundar ortopedie-traumatologie Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea 
Capacitatii de Munca, Bucuresti cu stagiu pe durata secundariatului in Spitalul Clinic Ortopedie 
Traumatologie „Foisor” – Spital Clinic Cantacuzino 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Participarea la cursuri de pregatire in specialitate, examinare medicala de specialitate, cercetare, 
activitate directa in echipa operatorie in domeniul specialitatii ortopedie-traumatologie 

Numele şi adresa angajatorului   Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca, Str.Romulus, 
Sos.Pantelimon, Bucuresti,Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Participarea in echipa la elaborarea de teme de cercetare, comunicari stiintifice 
Activitate de ingrijire medicochirurgicala directa, consultatii, activitate chirurgicala, garzi 

Perioada  Din 1984 pana in 1985 
Funcţia sau postul ocupat  Medic medicina generala 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de preventie, ingrijire si asistenta medicala primara in cadrul dispensarului pentru adulti, 
copii si nou nascuti, aprovizionare, intocmire de documente de evidente pe tipuri de patologii, 
raportari, etc. 

Numele şi adresa angajatorului   Consiliul Popular Comuna Giurgieni, Judetul Ialomita, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activitate de preventie, vaccinare 

Ingrijire si asistenta medicala primara in cadrul dispensarului si la domiciliu pentru adulti, copii si nou 
nascuti 
Aprovizionare cu materiale si medicamente, modernizarea dispensarului, crearea de circuite si 
aducerea unitatii la standardele de functionare ale momentului, organizarea dispensarului pentru 
acordarea asistentei medicale in cazuri de accidente rutiere  
Intocmire de documente de evidente pe tipuri de patologii, raportari, etc. 

Perioada  Din 1980 pana in 1984 
Funcţia sau postul ocupat  Medic medicina generala stagiar/satgiar baza 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate de ingrijire la patul bolnavului in stagii succesive in cadrul mai multor discipline de 
specialitate, predominant chirurgicale, inclusiv ambulanta capitalei 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Brancovenesc, Bucuresti, Romania 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
 Activitate de ingrijire la patul bolnavului, activitate de ingrijire medicochirurgicala prin participarea in 

echipe la nivelul specialitatii de chirurgie generala, ortopedie, ginecologie 
Efectuarea garzilor la nivel de spital si ambulanta capitalei 
Intocmire de documente medicale, foi de observatie,etc. 

 
Educaţie şi formare 

 

Perioada  Din 08 sept. pana in 09 sept. 2010 
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Calificarea / diploma obţinută  Master Class Knee Course 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Endoprotezare primara si de revizie in articulatia genunchiului, discutii de caz  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Zimmer Institute Prague 

Perioada  Din 10 sept. pana in 11 sept. 2010  

Calificarea / diploma obţinută  Master Class Hip Course 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Endoprotezare primara si de revizie in articulatia soldului, discutii de caz  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Zimmer Institute Vienna 

Perioada  Din 10 martie pana in 15 martie 2010  
Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 77th Annual Meeting – New Orleans 

Perioada  Din 05 martie pana in 09 martie 2008  
Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 75th Annual Meeting – San Francisco 

Perioada  Din 19 aprilie pana in 20 aprilie 2007  
Calificarea / diploma obţinută  „Extended Surgeon to Surgeon Visit – Revitan Course”  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Endoprotezarea de revizie, discutii de caz 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Zimmer Institute Vienna, Prof.K.Knahr MD  

Perioada  Din 25 ianuarie pana in 26 ianuarie 2007  
Calificarea / diploma obţinută  Tehnici chirurgicale Minim Invazive MIS in Artroplastia de Genunchi 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Endoprotezarea de genunchi prin tehnici mini-invazive 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 The Zimmer Institute Bucuresti, Prof.Hofmann MD – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Eliminaţi rândul  

Perioada  Din  ianuarie pana in decembrie 2006  
Calificarea / diploma obţinută  Managementul Spitalului 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Activitatea de management a spitalului 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 SNSPMS – Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar 

Perioada  Din 22 martie pana in 26 martie 2006  
Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 73th Annual Meeting – Washington DC 

Perioada  Din 22 ianuarie pana in 22 ianuarie 2006  



Pag 6 - Curriculum vitae  

Nume Prenume 

 Pentru mai multe informatii accesati pagina: http://europass.cedefop.eu.int/ 

© Comunitatea Europeana, 2003 
 

Calificarea / diploma obţinută  „One day Boston Scoliosis Brace”  
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Workshop & seminar mijloace contentie scolioza 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Boston Brace Europe Ltd. Bucuresti 

Perioada  Din 31 august pana in 02 septembrie 2005  
Calificarea / diploma obţinută  Learning Center Knee Endoprosthesis – Primary TKA & Revisions 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Workshop & seminarii demonstratii „live” chirurgicale implantare endoproteze genunchi primare si de 

revizie 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 General and Orthopaedic Hospital 8852 Stolzalpe – Austria, Prof.Hofmann MD 

Perioada  Din 03 august pana in 07 aprilie 2005  
Calificarea / diploma obţinută  Instructional Course in Shoulder Arthroscopy and New Techniques in ACL Reconstruction of The 

Knee 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Workshop & seminarii demonstratii „live” chirurgicale artroscopic tehnici noi genunchi reconstructie 

LIA si umar 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 ISAKOS (International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine)  - 

Hollywood, Florida 
Perioada  Din 23 februarie pana in 27 februarie 2005  

Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 72th Annual Meeting – Washington DC 

Perioada  Din  ianuarie 2004 pana in decembrie 2005  
Calificarea / diploma obţinută  Managementul Serviciilor de sanatate 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Managementul serviciilor de sanatate, curs intensiv, cu seminarii, examinari periodice, inclusiv finala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 INCDS – Institutul National de Cercetare si Dezvoltare in Sanatate 

Perioada  Din 30 aprilie pana in 01 mai 2004  
Calificarea / diploma obţinută  1st International Symposium of Gerhard Kuntcher Society in Romania 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Osteosinteza centromedulara standard simpla &  blocata static si dinamic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Gerhard Kuntcher Foundation, Bucharest, Romania 

Perioada  Din 09 martie pana in 09 martie 2004  
Calificarea / diploma obţinută  International Advanced Trauma Surgical Skills Course 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs practic trauma incluzand tehnici si demonstratii „live”  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 72th Annual Meeting – San Francisco 

Perioada  Din 10 martie pana in 14 martie 2004  
Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 71th Annual Meeting – San Francisco 

Perioada  Din 27 martie pana in 28 martie 2003  
Calificarea / diploma obţinută  Stryker Europe Export Knee Revision Symposium 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Revizia endoprotezelor de genunchi  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Stryker Europe Demo Programme 

Perioada  Din 16 mai pana in 17 mai 2003  
Calificarea / diploma obţinută  Seminaire de Formation a l Artroplastie Totale du Genu sus l egide du College Francais de 

Chirurgiens & SOROT ( Societatea Rormana de Ortopedie si Traumatologie) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Implantarea endoprotezelor de genunchi primare si de revizie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 College Francais de Chirurgiens & SOROT 

Perioada  Din 10 octombrie pana in 12 octombrie 2003  
Calificarea / diploma obţinută  Examiner in training = European Examiner in Orthopaedics 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 The  Examiners Course (obligatoriu pentru toti examinatorii)  for The Fellowship Exam of the 

European Board of Orthopaedic and Traumatology for 2003 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 EBOT European Board of Orthopaedics and Traumatology – EBOT Examining Committee, 

Amsterdam 
Perioada  Din 05 februarie pana in 09 februarie 2003  

Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 70th Annual Meeting – New Orleans 

Perioada  Din 05 februarie pana in 09 februarie 2001  
Calificarea / diploma obţinută  Orthopaedic Review Cours &  Speciality Day AANA  (Arthroscopy Association of North America) &  

Periprosthetic Hip and Knee Replacement & Revision Total Knee Arthroplasty:Planni 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Revizuirea cursurilor de ortopedie & artroscopie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 American Academy of Orthopeadic Surgeons – AAOS 68th Annual Meeting – San Francisco 

Perioada  Din 05 februarie pana in 09 februarie 1999  
Calificarea / diploma obţinută  EFORT, SOFCOT, SOROT, International Course Traumatology 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Noutati in traumatologie – curs tehnici avansate  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 EFORT (European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology), 
SOFCOT ( Societe Francaise de Chirurgie Orthopedique  et Traumatologique), SOROT (Societatea 
Romana de Ortopedie si Traumatologie), Bucuresti 

Perioada  Din 05 martie pana in 09 martie 1999  
Calificarea / diploma obţinută  Practical Course on Hip and Foundation-Knee Landeskrankenhaus 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Curs sold si genunchi endoprotezare articulara  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Landeskrankenhaus Hospital, Steyr, Austria  

Perioada  Din 1995 pana in 20 decembrie 1999 
Calificarea / diploma obţinută  Doctor in medicina 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 „Osteotomia in tratmentul osteonecrozei aseptice, atraumatice de cap femural, tehnici, rezultate 

comparative, locul ei in arsenalul terapeutic” 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Ministerul Educatiei Nationale – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 

Perioada  Din 05 martie pana in 09 martie 1998  
Calificarea / diploma obţinută  Workshop on hip, knee and spine surgery 
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Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Curs sold si genunchi endoprotezare articulara si chirurgia coloanei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Sulzer Medica, Interlaken, Switzerland  

Perioada  Din 05 martie pana in 09 martie 1997  
Calificarea / diploma obţinută  AO/ASIF Comprehensive Spine Course 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Chirurgia  coloanei 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 AO/ASIF Research Foundation, Davos, Switzerland  

Perioada  Din 09 mai pana in 12 mai 1997  
Calificarea / diploma obţinută  Watauga Orthopaedics Course on ACL Reconstruction Arthroscopic 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Reconstructie ligamentara artroscopica genunchi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Watauga University, Bucuresti, Romania 

Perioada  Din 19 septembrie pana in 20 decembrie 1994  
Calificarea / diploma obţinută  University of Aberdeen Fellowship 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Cunostiinte practice si teoretice de chirurgie artroplastica articulara, inlocuire articulara, chirugie 

endoscopica articulara si reconstructiva ligamentara de genunchi 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 University of Aberdeen, Aberdeen General Hospital, U.K. 

Perioada  Din 05 aprilie pana in 06 martie 1992  
Calificarea / diploma obţinută  O Connor Shariaree International Course on Knee Arthroscopic Surgery 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Artroscopia de genunchi 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 O Connor Shariaree University Foundation 

Perioada  Din 05 septembrie pana in 06 septembrie 1992  
Calificarea / diploma obţinută  AO/ASIF International Course on Surgical Treatment of Fractures and Pseudarthrosis 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Tehnici de tratament chirurgical in fracturi si pseudartroze  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 AO/ASIF Research Foundation, Iasi, Romania 

Perioada  Din 19 septembrie pana in 20 decembrie 1991 
Calificarea / diploma obţinută  European Rheumatoid Arthritis Surgical Society Fellowship 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Cunostiinte practice si teoretice de chirurgie artroplastica articulara, inlocuire articulara, chirugie 

endoscopica articulara si reconstructiva ligamentara de genunchi 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 
 Northern General and NetherEdge Hospital, Sheffield, U.K. 

Perioada  Din 1986 pana in  1987 
Calificarea / diploma obţinută  Actualitati in ortopedie 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Cunostiinte practice si teoretice de chirurgie ortopedica curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educatiei Nationale – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 

Perioada  Din 1985 pana in  1986 
Calificarea / diploma obţinută  Actualitati in ortopedie - traumatologie 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Cunostiinte practice si teoretice de chirurgie ortopedica si traumatologie curs postuniversitar 
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educatiei Nationale – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 

Perioada  Din 1975 pana in  1980 
Calificarea / diploma obţinută  Medic medicina generala 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educatiei Nationale – Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti 

Perioada  In  1974 
Calificarea / diploma obţinută  Diploma de Bacalaureat 
Domenii principale studiate / 

competente dobândite 
 Liceu 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Educatiei Nationale – Liceul nr.24, Bucuresti 

 

 Aptitudini şi competente 
personale 

 
Limba maternă  romana 

 
 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
 Nivel european (*)   Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

 

Limba  B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza B2 engleza 

Limba  A2 franceza B2 franceza A1 franceza A1 franceza A2 franceza 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

 
Competenţe şi abilităţi sociale  Spirit de echipa prin natura profesiei de chirurg ortoped dar si prin exercitarea in timp a sarcinilor 

manageriale indelungate la nivel de spital, prin participarea in comisii de specialitate la nivel de 
minister, etc. 
Capacitatea de adaptare la medii multiculturale prin stagiile efectuate in afara tarii in procesul de 
formare ca si medic chirug ortoped, participarea frecventa la manifestari internationale de profil, fiind 
membru activ al ISAKOS, SOROT, EFORT, AAOS, SICOT, EBOT, RNE, EAR, ICRS, etc. 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 
 Leadership, fiind multi ani secretar general al SOROT, secretar al comisie de specialitate a MS, 

actualmente presedinte al aceleiasi comisii de specialitate ortopedie-traumatologie 
Spirit organizatoric in situatii de criza si nu numai, am infiintat in anul 2001si continui sa conduc 
Registrul National de Endoprotezare (RNE) cu recunostere Europeana si Internationala www.rne.ro   
Am reusit sa creez un colectiv apt de a manageria proiecte de scurta, medie si lunga durata, in timp 
fiind create premizele muncii in echipa de foarte buna calitate 

 
Competenţe  şi aptitudini tehnice  Am reusit sa reorganizez circuitele intraspitalicesti in unitatea unde lucrez, cu optimizare maxima a 

spatiilor, marind gradul de securitate operatorie si sporind conditiile ambientale de ingrijire a 
pacientilor 
Am introdus si implementat in spital tehnologii noi (precum fluxul laminar vertical in salile operatorii, 
digitalizarea imagisticii si informatiei curente a pacientului, tehnici moderne de navigatie in ortopedie, 
revizie endoprotetica articulara in conditii de securitate, etc.), inca putin utilizate in tara, care maresc 
calitatea actului medical chirurgical 

 
Competenţe şi cunoştinţe de 

utilizare a calculatorului 
 Buna stapanire a uneltelor Microsoft Office precum Word; Excel; Power Point;  

Cunostiinte elementare aplicatii de grafica precum Adobe Illustrator; PhotoShop 
Cunostiintele au fost dobandite in timp in context profesional si prin activitati de voluntariat  

 
 

Permis de conducere  Detin permis de conducere categoria A si B 
 

http://www.rne.ro/
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