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INFORMAŢII PERSONALE Mateș Ioan Nicolae  
 

  

Clinica de Chirurgie Generală și Esofagiană  
Spital Clinic ˮSf. Mariaˮ, București, bd. Ion Mihalache 37-39, Sector 1, 011172 

 
     +40.722.637.812        

 ioan.mates@gmail.com 

 

  

Sexul Masculin | Data naşterii  01.03.1958 | Naţionalitatea Română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ, 
DIDACTICĂ 

   

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
PROFESIONALĂ 

   

POZIŢIA 
PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
 

din 13.04.2017 
din 01.10.2013 

 
01.10.2008 

 
01.10.1990 

 
15.02.-01.10.1990 

 
09.04.1987-01.10.1990 

 
 
 
 
 
 

01.11.1985-09.04.1987 
 
 
 

1985-1986 
 

1983 

atestat de abilitare în domeniul de studii universitate de doctorat, Medicină (OMEN nr. 3700/13.04.2017) 
conferențiar universitar (poziția 2), Disciplina Chirurgie Generală și Esofagiană ˮSf. Mariaˮ,  
Departamentul 10 - Chirurgie,  Facultatea de Medicină, UMF ˮCarol Davilaˮ, Bucuresti. 
șef lucrări prin concurs, chirurgie generală, UMF ”Carol Davila” București, Clinica de chirurgie 
generală ”Sf. Maria”, poziția 2. 
asistent universitar titular, prin concurs (media generală: 9,55), UMF ”Carol Davila” București, disciplina 
clinică chirurgie, Clinica de chirurgie ”Grivița”, poziția 4. 
asistent universitar suplinitor, IMF București, disciplina clinică chirurgie, Clinica de Chirurgie ”Grivița”, 
poziția 4. 
asistent stagiar, IMF București, Clinica de Chirurgie ”Grivița”. 
 - medic în stagiul de pregătire în specialitatea chirurgie generală pe baza prerepartizării în învățământul 
medical superior la IMF București (prin dispoziția Comisiei guvernamentale de repartizare din 1983). 
 - vechime în stagiul de pregătire de la 01.12.1986 și obligația de a presta zilnic, în afara sarcinilor 
didactice, 3 ½ ore de asistenţă medicală într-o unitate de profil iar la îndeplinierea vechimii în stagiu de 
pregătire să se susţină examenul pentru obţinerea gradului de medic principal în specialitatea chirurgie 
generală. 
asistent stagiar, IMF Bucureşti, Clinica de Chirurgie “Griviţa”. 
 - contract de muncă pe perioadă nedeterminată. 
 - medic nivel II, anul III de stagiu, cu obligația de a efectua 1 an de activitate la una din disciplinele 
fundamentale (disciplina Anatomie), conform hotărârii Biroului Senatului IMF București. 
asistent stagiar, IMF București, Disciplina Anatomie (în paralel cu activitatea didactică ca asistent stagiar 
la Disciplina clinică Chirurgie, Clinica de Chirurgie ”Grivița”) 
prerepartizat în învățâmântul medical superior la IMF București, specialitatea chirurgie generală (poziția 
4), prin dispoziția Comisiei guvernamentale de repartizare din 1983. 
 

                                                           
din 2017 

 
 

din 2006 
 
 

din 30.03.1998 
 
 

din 07.07.1984 
 

 
expert evaluator și/sau raportor în procesele de evaluare ale propunerilor de proiecte 
din competițiile organizate în cadrul Planului Național de Cercetare, Dezvoltare și 
Inovare 2015 – 2020,  UEFISCDI, prin ordin al Ministrului Cercetării și Inovării  
coordonator acreditat prin ordinul MSF nr. 180/02.03.2006 pentru programul de 
pregătire profesională în cea de-a 2-a specialitate înrudită, în regim cu taxă, 
specialitatea chirurgie generală 
doctor în medicină, specialitatea chirurgie generală. 
 - teză de doctorat cu titlul  ”Patologia refluxului digestiv înalt postoperator” susținută în 
19.12.1997. Conducător științific: prof. dr. Andronescu Petre. 
medic primar, chirurgie generală. 
 - examen susținut în sesiunea 23.05.1994 (media generală: 9,66). 
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

 

 
 

INFORMAΤII 
SUPLIMENTARE 

  

  

Premii 

(vezi lista de lucrări) 

 

premiat de UEFISCDI/CNCSIS pentru 12 articole publicate in extenso în reviste cotate ISI 
Thomson Reuters, în competiția: Premierea rezultatelor cercetării_Articole, începând cu anul 
2009. 

 

  

Prezentări invitate în  plenul 
unor manifestări științifice 

 

 

- International Agency for Research on Cancer (IARC). Multicentre case-control study of 
Occupation, Environment and Lung Cancer in Central and Eastern Europe, Fourth meeting of the 
study group, Venice, Italy, 03.02.2000. 
       Adenocarcinomas of the esogastric junction. Mateș IN. 

23.01.1990 
 

din 01.05.1990 
 
 

 
01.12.1983-01.11.1985 

1977-1983 
1996-2015 

medic principal (specialist), chirurgie generală. 
 - examen susținut în sesiunea 29.11.1989 (media generală: 9,23).  
medic specialist/primar cu integrare clinică (activitate integrată prin cumul de funcții, în 
baza unui contrat individual de muncă cu jumătate de normă) în Spitalul ”Grivița” 
București (în prezent, Spitalul Clinic ”Sf. Maria” București). 
 
medic stagiar prin repartiție, Institutul Oncologic București. 
Facultatea de Medicină Generală, IMF București 
  - 6 programe de pregătire postuniversitare în țară, în vederea obținerii competențelor 
profesionale 
 - 3 în Strasbourg (Franța); finanțate de ”Fundația Robert Schumanˮ, prin Societatea 
Română de Chirurgie 
 - 1 la Salzburg-Cornell Seminar in Oncology (Austria), sub auspiciile Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center; bursă acordată prin competiție de ”Fundația Soros Pentru o 
Societate Deschisă” 
 - 5 cursuri postuniversitare în țară 

 

Limba maternă Româna  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleza C2  C2  C1  C1  C2  

  

Franceza B1  B2  B1  B1  B2  

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare   - abilități de comunicare dobândite pe parcursul unei cariere universitare de peste 33 ani 
 - abilități pentru munca în echipă în desfășurarea activității ștințifice și cercetare 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

 - 2004: Certificat de Competență în Managementul Serviciilor de Sănătate 
 - 2016: membru ales ca reprezentant în Consiliul Departamentului 10 Chirurgie Generală, Facultatea 

de Medicină, UMF ”Carol Davila” București 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă 

 -  2001: Certificat de Competență în Chirurgie Laparoscopică 
 -  2001: Certificat de Competență în Endoscopie Digestivă 
 -  2015: Atestat de Studii Complimentare în Chirurgie Oncologică 

 

Competenţe informatice  La nivel mediu 
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Cursuri postuniversitare de 
perfecționare 

 
- Conferința națională de chirurgie, 14-17.10.2015, Palatul Parlamentului, București. Patologia bolii 
de reflux. 
       Complicațiile bolii de reflux; refluxul (duodeno)gastroesofagian; refluxul faringolaringeal. Mateș 
IN. 

       Eșecul în chirurgia antireflux primară; redo surgery; chirurgia complicațiilor bolii de reflux. 
Mateș IN. 

- Săptămâna Medicală Balcanică; Zilele Spitalului Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol 
Davila”. Cercul Militar Național București, 8-11.10.2014. Gastroesophageal reflux disease. RT-SG 
3, 09.10.2014. 
       Complications of GERD; Duodenogastroesophageal reflux; Laringopharingeal (proximal) 
reflux. Mateș IN. 
       Failure of antireflux surgery; Redo surgery; Surgery of complicated GERD. Mateș IN.  

- Conferința națională de Chirurgie, Sibiu, 18.05.2011. Aspecte de genetică ale cancerului 
colorectal. Mateș IN, Sabău D. 

- Al XX-lea Congres Naţional de Chirurgie, Constanţa, 25.05.2000. Diagnosticul și tratamentul bolii de 
reflux gastro-esofagian. 

       Principii de tratament în boala reflux complicată. Mateș IN. 

- Expomedica, 31.03.2000, Colegiul Medicilor București. 
       Tratamentul actual al bolii de reflux. Mateș IN. 

  

Afilieri la organizații științiice 

 

- membru al Societății Române de Chirurgie, filiala București 
- din 2016: secretar al Societății Române de Chirurgie 
 

Membru în comitete de 
organizare/științifice ale unor 

manifestări științifice naționale 

- Aspecte de genetică ale cancerului colorectal. Curs postuniversitar de perfecționare organizat de: 
Societatea Română de Chirurgie, Academia de Științe Medicale din România, 
Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, în cadrul Conferinței Naționale de Chirurgie, Sibiu, 18.05.2011 
(organizator/director de proiect și lector). 
- membru al comitetul științific al: Conferinței Naționale de Chirurgie, Iași 4-7 octombrie 2017; 
Congresului Național de Chirurgie, Sinaia, 6-9 iunie 2018, a XXIX-a ediție. 
- moderator la conferințe și congrese naționale 
 

Membru în colective de 
redacție 

- assistant editor (asistent al secretarului de redacție), revista Chirurgia (Bucur.), ISSN 1221-9118 
- membru al editorial board, revista Journal of Surgical Science, ISSN: 2360-3038 
- referent științific, revista Spitalul: revista studenților în medicină, creditată cu puncte de Evaluare 
Medicală Continuă 
 

Recenzor pentru reviste - Cancer investigation, print ISSN 0735-7907, Online ISSN: 1532-4192, impact factor: 2,238. 
- Chirurgia (Bucur.), ISSN 1221-9118 
 

  

Experiență de management în 
cercetrare sau/și învățământ 

- din 1985: cadru universitar, cu vechime neîntreruptă în învățământul medical superior, la UMF 
„Carol Davila” București 

- din 1998: cadru universitar de predare la UMF ˮ„Carol Davila” București 

-din 2000: 11 proiecte de cercetare finanțate prin granturi (7 în calitate de director/responsabil) 

  

 
 


