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Date personale:  

Nume: SOCEA  

Prenume: BOGDAN  

Loc de muncă: U. M. F. “Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Medicină, Catedra de 

Chirurgie – Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon” Bucureşti 

Adresa profesionala: Clinica Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, 

Şos. Pantelimon, 340, Sector 2, Bucureşti, cod 021659 

Tel: 0212554090, interior 226 

În prezent: şef de lucrări; medic primar chirurgie generală; doctor în ştiinţe 

medicale, specialitatea chirurgie; competenţă ecografie generală, chirurgie 

laparoscopică, chirurgie oncologică şi management sanitar.  

Data şi locul naşterii: 19 aprilie 1975, Braşov, Jud. Braşov  

Tel: 0788491091; 0725761808 
 

E-mail: bogdansocea@gmail.com  

              bogdan.socea@umfcd.ro 

 

Studii: 

- 1990 – 1994: Liceul Teoretic "Andrei Şaguna" din Braşov secţia matematică-fizică, 

în 1994 ca şef de promoţie;  

- 1994 – 2000: Facultatea de Medicină Generală din cadrul U.M.F. "Carol Davila" 

Bucureşti, absolvită cu media generală 9.97 (a treia medie a promoţiei); Lucrarea de 

Diplomă cu titlul „Rezultate ale asocierii radio-chimio-chirurgicale în tratamentul cancerului 

bronhopulmonar”;  

- 2000 – 2002: Masterat de Biofizică şi Biotehnologie Celulară, UMF “Carol Davila” 

Bucureşti;  

- 2001-2006 Studii doctorale la UMF “Carol Davila” Bucureşti cu teza “Posibilităţi şi 

limite ale tratamentului chirurgical în polipoza rectocolică” – conducător ştiinţific Dl. Prof. 

Dr. Florian Popa; confirmat cu titlul de Doctor în Medicină în iunie 2007 – Ordinul 

Ministrului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Nr. 1418 din 29.06.2007;  

- 2010-2012 Studii postdoctorale la UMF “Carol Davila” Bucureşti cu proiectul de 

cercetare: “Revascularizarea experimentală a membrului inferior cu ischemie critică. 

Evaluarea complexă a fenomenelor de angiogeneză consecutivă prin studiu imagistic, 

histologic şi de fiziologie vasculară”;  

- medic rezident Chirurgie Generală prin concurs, în urma examenului naţional de 

rezidenţiat din 18 noiembrie 2001, promovat cu 885 puncte (al 8-lea punctaj naţional);  
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- medic specialist chirurgie generală prin ordinul MS nr. 2140 din 2007, pe baza 

examenului din sesiunea octombrie 2007, promovat cu media generală 8,88;  

- medic primar chirurgie generală prin ordinul MS nr. 848 din 2012, pe baza 

examenului din sesiunea iunie 2012, promovat cu media generală 9,55;  

- atestat de studii complementare în ultrasonografie generală (Ministerul Sănătăţii 

Publice – octombrie 2006);  

- atestat de studii complementare în chirurgie laparoscopică (CNPDSB 

723/16.01.2008);  

- atestat de studii complementare în chirurgie oncologică (Ministerul Sănătăţii Publice 

– octombrie 2012);  

- atestat de studii complementare în management sanitar (Ministerul Sănătăţii Publice – 

martie 2013).  

 

Cursuri de perfecţionare: 

- 1996: cursul de instruire în acordarea primului ajutor (BLS şi ALS) – Spitalul 

Clinic de Urgenţă Bucureşti;  

- 1999: grant TEMPUS (3 luni) la Universitatea din Bristol (Marea Britanie);  

- 2002: Endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică (6 săptămâni) – Spit. Clinic 

“N. Ghe. Lupu” Bucureşti;  

- aprilie 2005, Bucureşti: Chirurgie hepatobiliară şi pancreatică (IASG 2005);  

- 3.10-31.12.2005: Ecografie generală – Spit. Clinic „Dr. I. Cantacuzino” Bucureşti;  

- 15-17.03.2006: Noţiuni de bază în chirurgia laparoscopică: colecistectomia 

laparoscopică şi alte tehnici fundamentale, Spit. Clinic „Sfântul Ioan” Bucureşti;  

- mai 2006: Chirurgie bariatrică, Oradea;  

- decembrie 2006: InFormTM ITM 4.5 for CRC, Barcelona, Spania;  

- 4-5.12.2006: MNTX 3301 European Investigators’ Meeting, Barcelona, Spania;  

- 1-3.03.2007: Advanced Course in Laparoscopic Digestive Surgery, IRCAD/EITS, 

Strasbourg, Franţa;  

- 01.02-30.04.2007: Chirurgie Laparoscopică, Spit. Clinic de Urgenţă „Sf. 

Pantelimon”, Bucureşti;  

- 10-11.04.2010: Contrast Enhanced Ultrasound International Course, UMF Carol 

Davila, Bucureşti;  

- 22-23.09.2011: “Doctoratul în şcoli de excelenţă - Evaluarea calităţii cercetării din 

universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicare ştiinţifică” – training  în vederea 

dezvoltării  competenţelor în autorat ştiinţific în care se abordează cazuri concrete 

de prelucrare a datelor (Prof. Dr Elisa Liehn, Aachen University – Germania), 

Bucureşti;  

- august 2011 – februarie 2012: curs online ICH-GCP;  

- 24.02.2012: conferință națională consacrată unor subiecte de scientometrie și 

cercetare clinică medicală cu titlul „Cercetarea clinică românească: între mijloace 

de măsură și măsura mijloacelor”, ce s-a desfășurat în data de 24 februarie 2012, în 

amfiteatrul “Academiei HIV/SIDA și de Boli Infecțioase, Institutul Național „prof. 

dr. Matei Balș”, București (Prof. Dr. Petru Manu – New York, « Albert Einstein » 

Institute);  

- martie – mai 2012: Chirurgie oncologică, Institutul Oncologic Bucureşti;  
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- mai 2012: Workshop „Noul standard în tratamentul defectelor parietale”, Spitalul 

Clinic „Carol Davila” București;  

- 14-19 mai 2012: „Specialist îmbunătăţire procese” – curs de audit, Şcoala Naţională 

de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;  

- 01.10.2012 – 31.01.2013: „Managementul serviciilor de sănătate”, Institutul 

Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti;  

- 12-13 decembrie 2012: „Cum ne apărăm de malpraxis?”, MedRight Experts, 

Colegiul Medicilor, Bucureşti;  

- 26 iunie 2013: „Introduction to Clinical Research and ICH GCP for Investigators”, 

Quintiles, Bucureşti;  

- 15-16 septembrie 2013: „Educational Course on Day Surgery”, Timişoara;  

- 10-11 octombrie 2013: Tetraphase Investigators Meeting for Europe and South 

Africa, Berlin;  

- 17-18 septembrie 2014,  Bucureşti: Implicațiile sistemului imunitar ȋn patologia 

umanǎ;  

- noiembrie 2014, Bucureşti: Curs pentru formatori;  

- 20 noiembrie 2014, Spitalul Sf. Pantelimon, Bucureşti, Stop Pressure Ulcer 

Workshop;  

- 9 iulie 2015,  Spitalul Sf. Pantelimon, Bucureşti, Curs Manager de Proiecte;  

- 9 decembrie 2015, Vienna, Clostridium Difficile Quik Chek Complete training;  

- 8-9 decembrie 2015, Vienna, Investigator Meeting;  

- 24 iunie 2016: curs online CGP;  

- 8-9 octombrie 2016, 34th Balkan Medical Week, Bucureşti;  

- 25 noiembrie 2016, Conferința Româno-Sârbă, Craiova;  

- 16-18 noiembrie 2016, Roma, Investigator Meeting;  

- 14-16 septembrie 2017, Bratislava, Investigator Meeting.  

 

Atestate:  

- Atestat de studii complementare în ultrasonografie generală (Ministerul Sănătăţii 

Publice – octombrie 2006);  

- Atestat de studii complementare în chirurgie laparoscopică (CNPDSB 

723/16.01.2008);  

- Atestat de studii complementare în chirurgie oncologică (Ministerul Sănătăţii 

Publice – octombrie 2012);  

- Atestat de studii complementare în management sanitar (Ministerul Sănătăţii 

Publice – martie 2013).  

 

Experienţa profesională:  

- 01.01.2001 – 31.12.2001 medic stagiar Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, 

Bucureşti;  

- 01.01.2001 – 30.09.2002 doctorand cu frecvenţă la UMF “Carol Davila” Bucureşti;  

- 01.10.2002 – 30.09.2005 preparator universitar Catedra de Chirurgie – Spitalul 

Clinic de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, U. M. F. “Carol Davila”, Bucureşti;  

- 01.10.2005 – 30.09.2012 asistent universitar Catedra de Chirurgie – Spitalul Clinic 

de Urgenţă “Sf. Pantelimon”, U. M. F. “Carol Davila”, Bucureşti;  
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- 01.10.2012 – prezent şef de lucrări Catedra de Chirurgie – Spitalul Clinic de 

Urgenţă “Sf. Pantelimon”, U. M. F. “Carol Davila”, Bucureşti;  

- 03.01.2002 – 31.12.2007: medic rezident chirurgie generală în urma concursului de 

rezidenţiat din noiembrie 2001;  

- 01.01.2008 – 31.12.2012: medic specialist chirurgie generală (ordinul MSP nr. 

2140/2007), Secţia Chirurgie, Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” 

Bucureşti;  

- 01.01.2013 – prezent: medic primar chirurgie generală, Secţia Chirurgie, Spitalul 

Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon” Bucureşti (ordinul MSP nr. 848/2012);  

- 01.05.2008 – prezent: integrare clinică secţia chirurgie,  Spitalul Clinic de Urgenţă 

„Sf. Pantelimon” Bucureşti (1/2 normă medic primar prin cumul).  

 

Programe de cercetare, granturi, studii multicentrice:  

- 1999 membru în proiectul TEMPUS 11362, Bristol, Marea Britanie;  

- 1.04.2005 – 15.06.2005, colaborator intern (membru) în contractul de cercetare 

ştiinţifică încheiat între U. M. F. „Carol Davila” Bucureşti şi Federaţia Română de 

Handbal cu titlul: „Evaluarea zonelor de inserţie musculoligamentară periarticulară, 

în scopul unor aprecieri biomecanice pentru articulaţia genunchiului”;  

- 14.09.2006 – 30.10.2008, specialist (membru) în cadrul proiectului de cercetare 

ştiinţifică „Modele de analiză economico-financiară ale impactului măsurilor de 

reformă în sistemul public de sănătate”, proiect ce face parte din Programul 

Cercetare de Excelenţă (Contract de cercetare nr. 2-CEEX-06-8-86), valoare 

250.000 lei, sursa de finanţare: bugetul de stat;  

- 2007 – 2008: coordonator de studiu în cadrul studiului multicentric internaţional “A 

phase 3, double-blind, randomised, parallel-group, placebo controlled study of 

intravenous methylnaltrexone bromide in the treatment of post-operative ileus”, 

sursa de finanţare (sponsorul) şi volumul finanţării sunt confidenţiale conform 

contractului;  

- 01.06.2010 – 31.03.2013: director de proiect, proiectul postdoctoral “Sprijinirea 

cercetării prin formarea de specialişti în cadrul programului de studii 

postdoctorale”, în cadrul Domeniului Major de Interventie 1.5 - "Programe 

postdoctorale", contract POSDRU/89/1.5/S/64109, cu tema “ Revascularizarea 

experimentala a membrului inferior cu ischemie critica. Evaluarea complexa a 

fenomenelor de angiogeneza consecutiva prin studiu imagistic, histologic si de 

fiziologie vasculara”, finanţat din Fondul Social European şi Guvernul României;  

- 2013 – 2015: subinvestigator în cadrul studiului multicentric internaţional “A Phase 

3, randomized, double-blind, double-dummy, multicenter, prospective study to 

assess the efficacy and safety of Eravacycline compared with Ertapenem in 

complicated intra-abdominal infections (TP-434-008)”;  

- 01.05.2014 – 31.10.2015: membru (responsabil implementare solicitant) ȋn cadrul 

proiectului POSDRU/161/2.1/G/134858, cu titlul “Program de consiliere pentru 

elevi şi studenți la medicinǎ şi practicǎ ȋn chirurgie”;  

- 11.11.2014 – 10.11.2016: director de proiect, Competiţia Tineri Cercetǎtori UMF 

Carol Davila, 2014, cu proiectul “Elaborarea unor protocoale pentru eficientizarea 

tratamentului antialgic ȋn pancreatitele acute moderate şi severe”;  
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- 2015: subinvestigator în cadrul studiului multicentric internaţional "A Phase 3 

Randomized, Double-Blind, Multi-Center Study to Compare the Safety and 

Efficacy of Omadacycine IV/PO to Linezolid IV/PO for Treating Adult Subjects 

with Acute Bacterial Skin and Skin Structures Infections (ABSSSI)", sursa de 

finanţare (sponsorul) şi volumul finanţării sunt confidenţiale conform contractului;  

- 2015: subinvestigator în cadrul studiului multicentric internaţional "A multi-center, 

randomized, double-blind study to compare the efficacy and safety of cadazolid 

versus vancomycin in subjects with Clostridium difficile-associated diarrhea 

(CDAD)", sursa de finanţare (sponsorul) şi volumul finanţării sunt confidenţiale 

conform contractului;  

- iulie-noiembrie 2015: membru (tutore) ȋn cadrul proiectului 

POSDRU/189/2.1/G/155735, cu titlul "Program de practicǎ ȋn chirurgie generalǎ şi 

ginecologicǎ şi consiliere pentru studenți la medicinǎ";  

- 2016-2017: subinvestigator în cadrul studiului multicentric internaţional "A Phase 

3, Randomized, Double-Blind, Double-Dummy, Multicenter, Prospective Study to 

Assess the Efficacy and Safety of Eravacycline Compared with Meropenem in 

Complicated Intra-abdominal Infections (TP-434-025)", sursa de finanţare 

(sponsorul) şi volumul finanţării sunt confidenţiale conform contractului;  

- 2016-2017: membru în proiectul CB 69/2016 "Biomateriale compozite cu 

medicamente pentru complicaţii postoperatorii" (PN III - UEFISCIDI); 

- 2017-2018: subinvestigator în cadrul studiului multicentric internaţional "A 

randomized, double-blind, multicenter study to establish the safety and efficacy of 

ceftobiprole medocaril compared with vancomycin plus aztreonam in the treatment 

of acute bacterial skin structure infections. (BPR-CS-008)", sursa de finanţare 

(sponsorul) şi volumul finanţării sunt confidenţiale conform contractului;  

- 2018-2020: expert grup ţintă Bucureşti-Ilfov şi lector "Program de formare a 

personalului medical în domeniul nutriţiei clinice în scopul reducerii morbidităţii 

pacientului oncologic", proiect 107712 POCU 2014-2020;  

- 2018-2019: subinvestigator, studiul DELA-01 - A ranzomized, observer-blinded, 

active-controlled, phase IIIb study to compare IV / oral defloxacin fixed-dose 

monotherapy with best available treatments in a microbiologically enriched 

population with surgical site infections;  

- 2018-2019: subinvestigator studiu VNRX-5133-202: A Phase 3 Randomized, 

Double-Blind, Active-Controlled Noninferiority Study Evaluating the Safety and 

Efficacy of Cefepime/VNRX 5133 Combination in Adults with Complicated Intra-

abdominal Infection;  

- 2018-2019: subinvestigator studiu C3601009 Efficacy, Safety, and Tolerability of 

ATM-AVI in the Treatment of Serious Infection Due to MBL-producing Gram-

negative Bacteria.  

 

Premiu naţional CNCSIS 2010, cu articolul:  

Limfom non-Hodgkinian forma enterală la tânăr, caz subdiagnosticat. V. 

Constantin, B. Socea, C. Moculescu, G. Sireţeanu, F. Popa, Chirurgia, 2009, 104:601-

604, nr. 5 (septembrie-octombrie 2009), ISSN 1221-9118 (SCIE, Journal Citation 
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Reports/Science, Medline/PubMed/Index Medicus, CNCSIS A), coeficient de impact 

0.77 (ISI).  

Premiu E-poster:  

Noi hidrazincarbotioamide şi 1,2,4-triazoli substituiți – potențiali agenți 

antimicrobieni. Laura-Ileana Socea, G. Șaramet, Ștefania-Felicia Bǎrbuceanu, 

Theodora Venera Apostol, B. Socea, Marina Panǎ, Manuela Anda Radu-Popescu, 

Congresul Național de Farmacie din Romȃnia, ediția a XV-a, septembrie, 2014, Iaşi.  

Alte premii/distincţii:  

- "Omul zilei", Asociaţia Eco Europa;  

- Premiu UMF pentru contribuţia la Congresul UMF.  

 

Activitate didactică:  

- participare la elaborare şi susţinere de cursuri pentru studenţi;  

- stagii practice şi microcursuri;  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Noţiuni de terapeutică şi 

îngrijire a bolnavului operat”, curs creditat de către OAMMR cu 30 ore EMC 

(2006, 2007);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Bolnavul chirurgical cu 

patologie asociată: complicaţii evolutive şi noţiuni terapeutice”, curs creditat de 

către OAMMR cu 30 ore EMC (2007);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Artere şi vene – patologie 

chirurgicală”, curs creditat de către OAMMR cu 30 ore EMC (2007);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Tratamentul antibiotic, 

antimicotic, antiviral şi antiparazitar în secţiile chirurgicale”, curs creditat de către 

OAMMR cu 30 ore EMC (2007);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Noţiuni de terapeutică şi 

îngrijire a bolnavului operat”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore EMC 

(2009);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Îngrijirea în urgenţă a 

pacientului cu abdomen acut chirurgical”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore 

EMC (2009);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Noțiuni de îngrijire a 

pacienților colostomizați”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore EMC (2009);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Îngrijirea pacienților 

politraumatizați”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore EMC (2010);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Pacientul chirurgical – 

complicaţii postoperatorii, prevenţie şi tratament”, curs creditat de către OAMMR 

cu 15 ore EMC (2010);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Patologia intestinului subțire - 

probeme de terapie şi îngrijire postoperatorie”, curs creditat de către OAMMR cu 

15 ore EMC (2010);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Plăgile - probleme de îngrijire 

şi tratament”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore EMC (2011);  

- titularul cursului pentru asistenţi medicali cu tema: „Îngrijirea pacienților cu 

escare”, curs creditat de către OAMMR cu 15 ore EMC (2011);  
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- îndrumare lucrări de diplomă absolvenţi medicină generală: „Consideraţii 

diagnostice şi terapeutice în cazul polipilor cu localizare rectocolonică” (Alis Siica, 

2006), „Tehnici elective în tumorile maligne de pancreas” (Ştefan Trifu, 2016), 

„Confluenţe terapeutice actuale în diverticulitele colice complicate” (Cristian 

Crăciun, 2016), „Rezolvări alloplastice în herniile incizionale - rezultate, 

certitudini” (Molagean Ozgean, 2016), „Opțiuni terapeutice în cancerul rectal” 

(Borș Roxana-Georgiana, 2016), „Posibilități curente și transcripții terapeutice în 

chistul hidatic hepatic” (Marinescu Andrei-Dan, 2016); absolvenţi FMAM: 

„Apendicita acută la vârstnici. Nursing avansat” (Ciocîrlan Gabriela Cristina, 

2012), „Nursing chirurgical la pacienţii cu eventraţii postoperatorii. Cura 

chirurgicală, alloplastie cu plasă” (Cotos Elena, 2012), Limite şi posibilităţi în 

diagnosticul şi îngrijirea pacientului cu gastrită acută complicată (Iordănoaia 

Marinela, 2012), „Terapia ulcerului gastric perforat. Nursing ca factor de prognostic 

evolutiv” (Sandu Marina, 2012), „Cancerul de colon. Particularităţi ale terapiei 

neoplaziei de colon stang la vârstnici” (Zava Daniela, 2012), "Managementul 

modern în pancreatita acută severă" (Irena Gabriela Paşca, 2017), "Noi atitudini 

terapeutice în tratamentul herniilor incizionale complicate" (Andrei Sin, 2017), 

"Managementul terapeutic modern în diverticulul Meckel" (Radu Alexandru-Ionuţ, 

2018), "Abordarea chirurgicală modernă în ulcerul perforat" (Muşcălău Bogdan-

Marian);  

- organizator conferinţă cu participare naţională Nutriţia pacientului oncologic, 

Sinaia, 4-7 octombrie 2018;  

- participare la activităţi de evaluare: admitere, licenţă, rezidenţiat, specialitate, 

primariat;  

- participare, ca secretar de comisie sau membru al comisiei la concursuri pentru 

ocuparea unor posturi didactice (preparator, asistent universitar, admitere la 

doctorat) şi a unor posturi de medic specialist/primar în spital.  

 

Membru în comitete ştiinţifice şi comisii:  

- din 2002 membru al Societăţii Române de Chirurgie;  

- din 2012 membru al Uniunii Medicale Balcanice;  

- din 2013 membru al Societăţii Române de Chirurgie Ambulatorie;  

- începând cu 01.07.2004 membru al boardului Federaţiei Române de Rugby 

(Comisia Medicală);  

- membru şi expert tehnic în comisia de licitaţii pentru achiziţia de materiale sanitare, 

program naţional, PN2 şi PN6, 2009-2010;  

- începând cu 26.10.2011 membru în Comisia de analiză a deceselor intraspitaliceşti;  

- 10.03.2015 - 09.05.2018 membru supleant în Consiliul de Etică al Spit. Cl. de 

Urgențǎ „Sf. Pantelimon”, Bucureşti;  

- membru în comitetul de organizare al Conferinţei Naţionale de ORL şi Chirurgie 

Cervico-Facială, Sibiu, mai 2017;  

- iulie - octombrie 2017: membru în Comisia electorală pentru desemnarea Comisiei 

de Disciplină a Colegiului Medicilor din România;  

- din 17.07.2017 membru al Consiliului de Administraţie al Spitalului Clinic N. Ghe. 

Lupu, Bucureşti ca reprezentant din partea UMF Carol Davila Bucureşti;  




