
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

           

  

Informații personale  
Nume / Prenume EFTIMIE Mihai Adrian 

Adresă(e)   Strada Crivățului, nr. 1, Bloc 43-A, etaj 8, ap. 49, București, România 

Telefon 0745531922   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) mihai_eftimie84@yahoo.com 
Naţionalitate Română 

Data naşterii 25/06/1984 

Sex Masculin 

  

  
  

Experienţa profesională  

  

Perioada 2016.01 – prezent  
 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist chirurgie generala - Certificat seria S1 Nr. 026602 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activităţi de medicale in domeniul chirurgiei generale 
Activităţi: 
Activitate medicală în domeniul chirurgiei generale, în special chirurgie 
oncologica, minim invazivă (laparoscopică si robotică) și transplant 
hepatic. În majoritatea cazurilor fiind vorba de intervenții chirurgicale 
majore, cu grad crescut de dificultate, iar unele în premieră națională 
(transplant hepatic asociat cu transplant de pancreas, rezecții multiorgan) 
Alcătuirea de protocoale de diagnostic, tratament și screening în diferite 
afecțiuni precum cele oncologice si de tratament al pacienților prin 
metode chirurgicale minim invazive 
Membru în echipa de cercetare a multiple granturi câștigate prin 
competiție și trialuri clinice; 
Susținerea de prelegeri și lucrări științifice în cadrul unor Congrese și 
Simpozioane naționale si internaționale  



 
Numele şi adresa 

angajatorului 
Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generală și 
Transplant Hepatic „Dan Setlacec”, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicina 

  

Perioada 2014.02 – prezent  
 

Funcția sau postul ocupat Asistent Universitar Chirurgie Generală 
 

Activități şi responsabilități 
principale 

Răspunde de calitatea prestaţiei didactice în conformitate cu programa 
analitica a disciplinei; 
Răspunde de actualizarea cunoştinţelor şi perfecționarea pregătirii 
profesionale în ocupaţia de bază, precum şi în ocupaţii înrudite; 
Răspunde de rigoarea științifică, gradul de sistematizare, nivelul de 
accesibilitate al  cunoștințelor predate. 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, București, 
România, Departamentul 10 – Chirurgie Generală, Catedra de 
Chirurgie Generală – Institutul Clinic Fundeni 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

 Activitate didactică 

  
 

Perioada 2012.11 – 2015.06  
 

Funcţia sau postul ocupat Cercetător 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

În cadrul proiectului de cercetare nr 90/2012 cu titlul „Rolul S100A4 și 
MAP4K4 în progresia adenocarcinomului pancreatic ductal” (Acronim: 
S100MAP http://icfundeni.ro/S100MAP/?lang=en) 
Rolul  principal consta în includerea pacienților în studiu, obținerea 
consimțământului informat al acestora, prelevarea de probe intra-
operatorii și urmărirea regulată a evoluției și răspunsului pacienților la 
terapiile aplicate 
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generală și 
Transplant Hepatic „Dan Setlacec”, București, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Cercetare stiintifica in proiecte nationale de CDI 

  



 
  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2013.11 – prezent 
 

Calificarea / diploma 
obținută 

Doctorand în științe medicale 

Disciplinele principale 
studiate / competente 

profesionale dobândite 

Titlul temei de doctorat: „Evaluarea riscului de apariție a complicațiilor 
postoperatorii după pancreatectomia distală”  

- implică studierea atentă a pacienților propuși pentru rezecții 
complexe pancreatice atât din punct de vedere al stării 
preoperatorii, parcursului intra-operator cât și post-operator 

 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, București, 
România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Învățământ postuniversitar 

  
 

Perioada 2010.01 – 2015.12 
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic rezident chirurgie generală 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Perfecționare în activitatea de medic rezident chirurgie, dobândire titlu de 
medic specialist 
 
Discipline studiate prin prisma stagiilor de pregătire asociate 
curriculumului de pregătire în specialitate: 
- chirurgie generala si chirurgie de urgenta 
- chirurgie oncologica 
- chirurgie minimal invaziva 
- chirurgie toracica 
- chirurgie plastica si reparatorie 
 - chirurgie vasculara 
 - chirurgie urologica 
 - chirurgie toracica 
 - ortopedie si traumatologie 
 - chirurgie ginecologica 
 - neurochirurgie  
 - anestezie si terapie intensiva 



 - bioetica 
 
Competențe dobândite: diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor 
chirurgicale ale abdomenului precum şi a altor afecţiuni chirurgicale care 
fac obiectul altor specialităţi, ce necesită tehnici speciale, cum ar fi 
traumatisme, afecţiunile vasculare, genitale, urologice, toracice, 
endocrine, neurochirurgicale, chirurgie oncologică 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Institutul Clinic Fundeni, Centrul de Chirurgie Generală și 
Transplant Hepatic „Dan Setlacec”, București, România  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Postuniversitar  

  

Perioada 2003 – 2009  
 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor Medic, diploma de licență seria B1 Nr. 0004647 
 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Discipline studiate: conform programei de studiu 
 
 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicina și Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de 
Medicină Generală, București, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Învățământ universitar – Licență  

  
Cursuri absolvite/ 

Proiecte 
 

2015.09 – 2015.12 
▪ Curs „Pregătire țn tehnologii chirurgicale avansate în 

domeniul transplantului” Proiect: POS DRU/ 186/ 3.2/ S/ 155295 
„Dezvoltarea competențelor în transplant” Beneficiar: Academia 
de Științe medicale din România, Director Proiect - Prof. Dr. Irinel 
Popescu 

 
2012.11 – 2015.06 
▪ Cercetător în cadrul proiectului de cercetare nr 90/2012 cu titlul 

„Rolul S100A4 și MAP4K4 în progresia adenocarcinomului 
pancreatic ductal”  
(Acronim: S100MAP http://icfundeni.ro/S100MAP/?lang=en) 

 
2011 – 2014 
▪ ”Specializare pentru performanță, eficacitate și răspuns în 

domeniul transplantului de organe – S.P.E.R.”  Fundația pentru 



Chirurgia Ficatului „Dan Setlacec” – Director Proiect - Prof. Dr. 
Irinel Popescu 

  
2009.05 
▪ Educție Financiara Limra Europe Ltd 

 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  

Nivel european (*) 

 
                   Limba engleză  

Limba franceza  
 

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

 
▪ Abilităţi de comunicare, de muncă în echipă dobândite: 

- în cursul anilor de activitate medicală şi didactică cat şi prin 
interacţiunea cu pacienţi, în cursul activităţii medicale de spital şi 
ambulatoriu; 

- ca membru în echipele de cercetare ale diferitelor proiecte 
naţionale şi internaţionale, comisii consultative, diferite comisii 
medicale naţionale; 

▪ Abilităţi de prezentare dobândite de-a lungul activității științifice, prin 
realizarea și susținerea a numeroase prezentări ştiinţifice în cadrul 
conferinţelor medicale, sesiunilor de comunicări şi simpozioanelor, 
congreselor naționale și internaționale. 
▪ Abilităţi de coordonare a unei echipe şi de management al unor proiecte 

de cercetare interdisciplinare complexe; 
▪ Abilitatea de a desfăşura activitatea într-un mediu multicultural, 

dobândită prin participarea la evenimente ştiinţifice internaţionale: 
congrese, simpozioane, sesiuni ştiinţifice, şi prin participarea la trialuri 
clinice, granturi internaţionale, etc. 

  

Data: 
30.09.2018 

       Intocmit,  
                                                                            EFTIMIE Mihai Adrian 

 


