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INFORMAŢII PERSONALE ISPAS ALEXANDRU TEODOR 
 

  

 Int. Bitolia, nr.18, sector 1, Bucureşti 

 Fix: 40  0212306381   0744 646263 

 doruispas@yahoo.com  

 

 

Sexul Masculin | Data naşterii 17.03.1946 Naţionalitatea Română 

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ         
 

 

 
 
 
 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE - Doctor în medicină     –  1993 

LOCUL DE MUNCĂ /  
DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

DIRECTOR – gradul I  
INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC I. RAINER” AL ACADEMIEI ROMÂNE 
Bd.Eroilor Sanitari, nr.8, sector 5 

Scrieţi datele (de la - până la)  -   Profesor universitar – Disciplina de Anatomie, Facultatea de Madicină, 
     U.M.F.”Carol  Davila” București 
-   Şeful Catedrei de Anatomie – U.M.F. Bucureşti (2002 – 2012) 
-   CP 1 (1/2 normă), prin concurs, Institutul de Antropologie „Francisc I.Rainer”al  
    Academiei Române, 2007 
-  Secretar Științific – Institutul de Antropologie “Fr .I. Rainer” Academia Română, 
    2007-2016 
-   profesor, U.M.F. Bucureşti -   Catedra de Anatomie şi Embriologie, din 1997  
-   conferenţiar  U.M.F. Bucureşti (1994 - 1997)  
-   şef de lucrări  Catedra de Anatomie şi Embriologie, U.M.F. Bucureşti   
    (1980 – 1994) 
-   asistent universitar I.M.F. Bucureşti – Catedra de Anatomie şi Embriologie  
    (1976 – 1980) 
-   medic specialist chirurgie generală (1977 - prezent)  
-   asistent stagiar I.M.F. Bucureşti – Catedra de Anatomie şi Embriologie  
     (1972 – 1975)   

 - intern clinic – specialităţi chirurgicale (1970-1972); 
 

- U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti 
- INSTITUTUL DE ANTROPOLOGIE „FRANCISC I. RAINER” AL ACADEMIEI ROMÂNE 

    Bd.Eroilor Sanitari, nr.8, sector 5 

 

 
- Activitate didactică de predare cursuri de anatomie. 
- Coordonarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică la nivelul 
      Catedrei de anatomie și a Institutului de Antropologie . 
- Conducere doctorate 

mailto:U.M.F.@Carol
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- Facultatea de Medicină Generală – I.M.F. Bucureşti (1964-1970) 
- Liceul -  Bacalaureat,  Bucureşti (1960-1964) 
  

 

COMPETENΤE PERSONALE  
- experienţă didactică,  putere de muncă, talent şi simţ  pedagogic,   
-  calităţi morale şi organizatorice, 
- contribuţii personale la dezvoltarea domeniilor de competenţă –  
   didactică, medicală - cărţi de  specialitate, cursuri, monografii, 

  - solidar cu conducerea universităţii  și a Institutului de Antropologie –  
     de promovarea unei  imagini cât mai bune a acestora.  

 
 

  

 

Scrieţi datele (de la - până la)   Doctor – Medic 
 (1970 – în prezent) 
 Medic specialist chirurgie generală 
(1977 – în prezent) 

Scrieţi nivelul EQF, 
dacă îl cunoaşteţi  

Limba(i) maternă(e)     Română 
  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B2 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
 .  

Engleză A2 Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar 

Italiană B2 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe de comunicare  ▪ Competențe de comunicare bune, dobândite prin activitatea universitară, 
participări la manifestari  știintifice nationale și internaționale, numeroase 
interviuri media, radio si tv. 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Competențe organizatorice/manageriale, dobândite  în funcția de șef al Catedrei 
de Anatomie , Facultatea de Medicină UMF ”Carol Davila” București, Secretar 
ştiinţific, Prodecan, Cancelar, Director al Şcolii de Studii Doctorale  

- organizator a numeroase simpozioane, conferințe și congrese naționale  
  și internaționale. 
- Membru în comisiile de admitere la Facultatea de Medicină -  Bucureşti  
- Membru al Consiliului profesoral al Facultăţii de Medicină-  Bucureşti şi  
  Senat  
- Preşedinte şi membru în comisiile de concurs pentru ocuparea posturilor  
  didactice – în Bucureşti şi în ţară 
- Conducător ştiinţific de doctorat (din 2002) şi referent la numeroase la  
  teze de  doctorat, în specialitatea ”Anatomie”  și  Antropologie  
- Conducător științific în co-tutelă la teze de doctorat în cadrul Institutului de 
  Antropologie ”Francisc Rainer” al Academiei Române . 

▪ Expert tip A în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013.,Axa prioritară 1 Educația și formarea profesională în sprijinul 
creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Titlul 
proiectului: Finanțare European pentru Studii Doctorale (FEST) 

- Secretar ştiinţific al Consiliului universitar al Facultăţii de Medicină (1992 – 1994)  
- Prodecan al Facultăţii de medicină (1994 – 2000)         
- Cancelar al senatului U.M.F. “Carol Davila”  (2000 – 2004 ) 
- Secretarul Comisiei Medicale a Consiliului Naţional de   Acreditare şi   
   Evaluare Academică  (1994 –2006) 
- Membru în Comisia de Studii Doctorale a U.M.F.”Carol Davila” Bucureşti,  
- Membru în Comisia Superioară de Acreditare  a diplomelor şi studiilor 
   doctorale  a Ministerului Educaţiei şi Cercetării din România , din 2006  
- Membru în Comitetul de Securitate şi Sănătate în Muncă –   
  U.M.F.”C.Davila” Bucureşti, 2006 , reales în 2008.  
- Preşedintele Societăţii Anatomiştilor din România 2008 -2010 
- Director al Comisiei  de Studii Doctorale (Şcoala Doctorală) –  (2011-2012) 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ Coordonare activitate didactică și  de cercetare 

▪ Coordonare elaborare articole științifice și cărți 
 
 

Competenţă digitală AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 Utilizator elementar     

Alte competenţe  ▪ sport – handbal, volei 
▪ desen, pictură 

Permis de conducere   categoria B 
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Informaţii suplimentare 
 
 
 
 

-  Participări directe sau  cu lucrări la Congrese şi reuniuni naţionale şi internaţionale: Bucureşti (1977, 
1982), Atena (1978), Praga (1979), Mexic (1980), Sofia (1982), Roma (1999), Barcelona (2001), Graz 
(2003),   Constanţa (2004), Palermo (2006) . 
- Numeroase lucrări prezentate la congrese naţionale şi internaţionale sau publicate în reviste din ţară 
şi din străinătate (Acta Anatomica, Journal de Chirurgie, Archives de l’Union Médicale Balkanique, 
Romanian Journal of Morphology and Embriology, Romanian Journal of Anatomy, UPDATE, Medicina 
Modernă), coautor la un curs de radioanatomie (Anatomie sectionelle du médiastin, Edité par le 
Département Scientifique du Laboratoire GUERBET, 1994) etc.   
- Prim-autor, coautor sau coordonator la  14 cărţi şi manuale de specialitate 
 
- Lucrări publicate: 
 •  în reviste cotate ISI = 12  (2 articole „in extenso” şi 10 studii publicate în volumele unor 
     manifestări ştiinţifice cotate ISI) 
 •  în reviste  indexate PubMed = 1 
 •   în reviste cotate CNCSIS – categoria B = 26 
- Lucrări comunicate şi prezentate la manifestării ştiinţifice din ţară şi străinătate peste  100 
- Rapoarte la congrese 
- Lucrări medicale sub formă de filme, benzi video, CD etc  
- Postere  
•  Autor şi coautor la 4 volume “Anatomia omului”  - curs al catedrei (sub red.Prof.Dr.V.Ranga):  
   Vol. I- 1   - Pereţii trunchiului, Vol. I- 2   - Membrele         Vol. I- 3   - Capul şi gâtul,  
   Vol.II.     - Viscerele toracelui 
 •  Coordonator şi autor la manualul de “Anatomia şi fiziologia omului”,Ed.Did.  și Ped., 2000. 
•  Prim-autor al capitolelor de anatomie din: “Tratatul de Cardiologie” 2002, sub red.Prof.Dr.Costin Carp  
    Tratamentul conservator al cancerului mamar incipient” 2003,  sub  red..Prof.Dr.G.Peltecu 
 •  Prim-autor al capitolului „Anatomie sectionele du mediastin” din:  Curs  de radioanatomie  
     S.A.Georgescu, L.Phillipe, D.Colin, B.Senecail, M.Bellet, Edité par le  Departement Scientifique  
     du Laboratoire GUERBET, 1994 
•  Prof.Dr.Alex.T.Ispas (sub red.),  G.Lupu, B. Cristea, F. Terteliu, -“Anatomia omului. Sistemul  
    nervos central” – lucrări practice. Ed.Universitară ”C.Davila”, Bucureşti, 2005 
•  Prof.Dr.Alex.T.Ispas (sub red.),  G.Lupu,  -“Anatomia omului. Aparatul genital”, Ed.Univ. ”C.Davila” 
    Bucureşti,  2005 
•  Sub red. Prof.Dr.Alex.T.Ispas -“Embriologie – Ghid de lucrări practice de microscopie”,M.Budai,  
     Fl.Fiplipoiu,   E.Tarţa-Arsene, vol.I (2005), Ed.Universitară “C.Davila” Bucureşti. 
•  Sub red. Prof.Dr.Alex.T.Ispas -“Embriologie – Ghid de lucrări practice de microscopie”,  
    M.Budai, Fl.Fiplipoiu,   E.Tarţa-Arsene,  vol.II (2006), Ed.Universitară “C.Davila” Bucureşti. 
• Consultant ştiinţific la ediţia în limba română –Netter-Atlas de Anatomia omului,   Ediţia III-a,  
   2006 şi Ediţia IV-a 2008, Ed.Med.CALLISTO 
• Consultant ştiinţific la ediţia în limba română –LANGMAN – Embriologie medicală,    Ediţia.X, 2008, 
   Ed.Med.CALLISTO  
• Colaborator  la „ENCICLOPEDIE MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ de la origini până în prezent”,  
  vol.IV , sub.red.Prof.Dr.N.Ursea, coordonator Acad.L.M.Popescu, Ed.Univ.”C.Davila” Bucureşti, 2008 
• Prim-autor  al capitolului „Anatomia şi embriologia cordului” din„Compendiu de boli cardiovasculare”  
  sub redacţia Prof.Dr.Maria Dorobanţu,   Editura Universitară „Carol Davila” Bucureşti,  2010. 

• Consultant ştiinţific la ediţia în limba română – Werner Kahle, Michael Frotscher   ”Sistemul nervos  
   și organele  de simț”,    Ediţia 2011 .  
• Consultant ştiinţific la ediţia în limba română – Werner Kahle, Michael Frotscher   ”Sistemul nervos   
    și organele  de simț”,    Ediţia 2011 ,  Ed.Med.CALLISTO 
 • Consultant ştiinţific la ediţia în limba română – Keith L.Moore, Artur F.Dalley,  

 Anne M.R.Agur  - „Anatomie Clinică, Fundamente şi Aplicaţii”, Ed.Med.CALLISTO .2012   
 DERMATOCOSMETOLOGIE CLINICĂ– capitolul ANATOMIA  CLINICĂ  A  REGIUNILOR  FEŢEI  
    - Alex.T.Ispas, Laura Stroică, B.Cristea, D.Selagea, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2012 
 LEXICON de  Anatomie a Omului. Et imologia termenilor anatomici. 
  - Alex.T.Ispas, Laura-Oana Stroică, Adin-Daniel Robe, Ed.Med.CALLISTO, 2016 
 

   
    

  
          

Diplome şi                  - Profesor de onoare al 
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- Membru USSM – Secţia Morfologie (1972 – prezent)    
- Membru al Societăţii Anatomiştilor din Balcani şi ţările riverane   Mării  Negre (1972 – prezent) 
- Membru al Societăţii Germane de Anatomie (1993 – prezent)   
- Membru fondator al Societăţii Anatomiştilor din România (1994 )  
- Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Anatomiştilor   din România (1994 – prezent)   
- Membru fondator al Societăţii Academice de Antropologie – Director (din 2008)  
- Vicepreşedinte al Societăţii Anatomiştilor din România (2000 -2008) şi  
- Preşedintele Societăţii Anatomiştilor din România (2008 –  2010) 
- Membru în colectivul de redacţie al revistei British Medical Journal  (limba   română) şi 
- Redactor şef adjunct  la – Revista Română de Anatomie funcţională şi clinică,   macro-  şi microscopică şi de Antropologie 
- Membru în consiliul de redacţie al revistei Curierul Medical, Chişinău, R.Moldova 
-  Membru și conducător al Consiliului Științific al Institutului de Antropologie ”Francisc Rainer” al Academiei Române  - Secretar ştiinţific 
- Referent în comisiile  de susținere a Tezelor de Doctorat în cadrul Institutului de   Antropologie ”Francisc Rainer” al  Academiei Române  
- Membru în comisiile de susţinere a referatelor în cadrul Institutului de  Antropologie ”Francisc Rainer”al Academiei Române  
- Membru de onoare al Societăţii Italiene de Anatomie şi Histologie 
- Membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale Antidrog, oct.2014 
- Membru în comitetul ştiinţific al Şcolii de vară cu participare internaţională cu tema „Corpul uman din perspectivă antropologică şi medicală,  
   IAFR, iulie 2012.  

- Moderator şi membru în comitetul ştiinţific al Şcoala de vară cu participare internaţională ,,Corpul uman  

  din perspectivă antropologică şi medicală", Bucureşti, 2012. 

- Membru în Comitetul de organizare al Colocviului cu participare INTERNAŢIONALĂ cu titlul „Alimentaţie tradiţională versus Alimentaţie  

  Industrială. Avantaje şi dezavantaje”. IBA, 15 mai 2013 
- Membru în comitetul de organizare al mesei rotunde „Adolescenţa din perspectivă Antropologică, IAFR, iun.2013 - Membru în comitetul 
   ştiinţific al Simpozionului interdisciplinar „Natura şi Omul”,  cu tema „Alimentaţie şi corporalitate” ediţia XXIV-a,  sept. 2013 
- Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului „Creaţie – Evoluţie”, dec.2013. 
- Membru în comitetul ştiinţific şi de organizare al Simpozionului internaţional Interdisciplinar Natura  şi Omul cu tema „Provocări  
   contemporane în relaţia om-natură” , ediţia XXV-a 2014, Sinaia 
- Membru în Comitetul ştiinţific şi de organizare al Simpozionului cu participare internaţională Zilele  Francisc I.Rainer cu tema „Antropologie 
   şi societate”,  apr.2014  
- Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei Naţionale cu participare  internaţională „Individ, familie,societate-provocări contemporane”,  
  27-28  mai, 2014.  

- Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului cu participare internatională  Zilele Francisc I. Rainer cu tema ,,Antropologie  
  şi sănătate", 23-24 aprilie 2015; 
- Membru în comitetul ştiinţific al Conferinţei internaţionale ”Socio- psycho-medical changes in the lifestyles of the 
    contemporary family”, 7-8 octombrie 2015; 
- Membru în comitetul ştiinţific al Simpozionului internaţional interdisciplinar Natura şi Omul, ediţia a XXVI-a,  
   "Natură – om - alimentaţie"/Symposium international interdisciplinaire La Nature et l’Homme „Nature – 
    homme – alimentation”, 22-24 octombrie 2015, Ploieşti. 
- Membru în comitetul de organizare al Simpozionului cu participare internaţională  Zilele Francisc I. Rainer   
    cu tema   ,,Antropologie şi sănătate", 23-24 aprilie 2015; 

Distincții: 

- Profesor de onoare al Facultăţii de Medicină – Universitatea de Medicină  Ovidius”, din Constanţa   2000. 
- Diploma de excelenţă, pentru contribuţia la edificarea şi dezvoltarea Institutului de  Endocrinologie C.I.Parhon (2001) 
- Decorat de Preşedintele României, cu Ordinul Naţional „Pentru Merit”  în Grad de Cavaler – Monitorul Oficial, partea I   
  Nr.911/14.XII.2002  
- Diploma de excelenţă a Societăţii Anatomiştilor din România, pentru întreaga activitate în domeniul vanatomiei (în 2003, 2009 şi în  2014)  
- Diplomă de Excelenţă a Colegiului Medicilor din Municipiul Bucureşti - 2014  pentru merite deosebite în întreaga activitate. 
- Doctor Honoris Causa  - Universitatea „OVIDIUS” din Constanța, 2015 
Proiecte: 
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- Director  în   Proiectul   educaţional de tip parteneriat, Şcoala şi antropologia colaborare pentru o societate armonioasă, între Institutul  
   de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române şi Şcoala cu clasele     I-VIII Nr. 178, Bucureşti, din 2009.  
- Expert tip A în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurslor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1 Educația și formarea  
  profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Titlul proiectului:Finanțare European pentru 
  Studii Doctorale (FEST) 
 
- Expert PROIECT POSDRU în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurslor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1 Educația și 
formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.Titlul proiectului: Cercetare avansată prin 
programe post-doctorale în științe fundamentale  și clinice medicale (POSTDRU). Beneficiar  UMF ”C.Davila” București. 
 

- Tutore  PROIECT POSDRU în Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurslor Umane 2007 – 2013. Axa prioritară 1 
Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere. Domeniul de 
cercetare postdoctorat ”Cercetări clinice și fundamentale în transplantul de organe și țesuturi”. Tema: Transplantul de măduvă 
osoasă hematogenă vascularizată folosind tehnici microchirurgicale ca alternativă terapeutică la transplantul convențional de 
măduvă”. Titlul proiectului: Cercetare avansată prin programe post-doctorale în științe fundamentale  și clinice medicale 
(POSTDRU) Beneficiar – UMfF din Tg.Mureș.  

 

Coordonarea membrilor echipelor ce participă la realizarea: 

• Proiectului educaţional de tip parteneriat, Antropologia şi şcolile speciale – un pas spre recuperare, 

între Institutul de Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române şi Centrul Şcolar Pentru Educaţie 

Incluzivă Suceava, Nr. 356 din 12.05.2011, coord. Dr. Adina Baciu; 

• Proiectului educaţional de tip parteneriat, Integrare prin şcoală şi antropologie, între Institutul de 

Antropologie ,,Fr. I. Rainer” al Academiei Române şi Şcoala cu clasele I-VIII Pătrăuţi, Suceava, Nr. 

357 din 12.05.2011, coord. Dr. Adina Baciu. 

•  
Programul : „Structura antropologică a populaţiilor actuale de pe teritoriul României”- antropologie bio-psiho-medicală  
Proiect 1: Atlase antropologice. 
Proiect 2: Studii de optimizare a diagnosticului antropo-medical al unor stări de răspuns adaptativ la condiţiile vieţii moderne (2011-2013). 

- Proiect 2 Tema 1 Studii de optimizare a diagnosticului antropo-medical al unor stări de răspuns adaptativ la persoanele  
    cu dizabilităţi senzoriale. 

 -  Proiect 2 Tema 5 Studii antropologice, anatomo-imagistice şi clinice asupra craniului  
 
Programul : „Structura antropologică a populaţiilor actuale de pe teritoriul României”- antropologie bio-psiho-medicală  
Proiect 1: ,,Sinteze antropologice româneşti” (2014-2016). Studii comparative de antropologie 
Proiect 2: Aspecte antropologice privind starea de sănătate a populaţiilor din România în condiţiile actuale (2014-2016) 

- Proiect 2 Tema 1 Probleme de antropologie medicală privind adaptarea complexă la condiţiile actuale de mediu  
- Proiect 2 Tema 5 Studii antropologice, anatomo-imagistice şi clinice asupra craniului  

 

     Prof.univ.dr.ISPAS ALEXANDRU TEODOR  
      

 
 
 
         


