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  Profesor Doctor , Sef al Catedrei de Cardiologie Fundeni ,  

                                                                        UMF „C.Davila” Bucuresti 

 

  Șef secţie , Cardiologie II , Institutul de Urgență pentru  

                       Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu”, Bucureşti. 

 

  Medic primar cardiolog, supraspecializare cardiologie pediatrică,  

                 competențe: ecocardiografie generală, ecocardiografie specială,  

                                                                    rezonanță magnetică cardiacă. 

 

Studii şi pregătire profesională: 
 

 

 Liceul “Aurel Vlaicu”, București                                      1970-1974 

 Facultatea Medicină Generală, UMF “Carol Davila”    1974-1980        

 Stagiatura (cu perioade de pregătire de câte 6 luni– 

 incluzând medicină internă, chirurgie, boli infecțioase)      1980-1983 

 Secundariat                                                                          1983-1986  

 Medic specialist cardiolog                                                            1986 

 Medic primar cardiolog                                                               1992 



 

Am urmat stagii practice și cursuri pentru : 

 competența de ecocardiografie generală                                    1992   

 stagiu de pregatire în ecocardiografie transesofagiană  

     Italia (Pordenone- Prof. GL. Nicolosi: 01-09/1993)   

  competența de ecocardiografie specială din anul                     2000  

 stagiu de perfecționare în boli cardiace congenitale  

   USA ( OHSU Hosp., Portland  –Prof. D. Sahn 1997) 

 supraspecializarea de cardiologie pediatrică din anul             2000  

 

Doctor în medicină din anul 2000 , cu teza 

              “Evoluţie şi particularităţi în cardiomiopatia hipertrofică”. 

 

 

Istoricul carierei şi realizări profesionale:  
 

 Medic stagiar                                       Sp. Clinic Fundeni  (1980-1983)  

 Medic secundar cardiologie                Sp. Clinic Fundeni (1983-1986)  

 Medic specialist  cardiologie               Sp. Clinic Fundeni (1986-1992) 

 Medic primar cardiolog            Sp. Clinic Fundeni /IUBCV (din 1992)   

 Sef Secţie ( Cardiologie IV, ulterior Cardiologie II ) 

                                 Instit.de Urgență pentru Boli Cardiovasculare    

                                “Prof. Dr.C. C. Iliescu”, Bucureşti   (din 1993) 

 

Am devenit- prin concurs - cadru universitar  în cadrul UMF „C.Davila” 

în anul 1991; am ocupat succesiv pozițiile de: 

 Asistent  universitar (1991-1996)  

 Șef de lucrări (1996- 2007)  

 Conferențiar (din 2007)  

 Profesor (din 2016 ) 

 

Practica privata (inclusiv cercetare clinica )   

 ALCOR MED SRL - din 1995 

 Afideea – din 2007  

 

Experiența în cercetare  
 



 Director de proiect la contractul  de cercetare, obținut prin 

competiție, „Strategii noi în conduita diagnostică și terapeutică a 

hipercolesterolemiei familiale ( HF ) prin screeningul molecular al 

mutațiilor genei receptorului LDL” (HIFAGEN).  

 

 Responsabil   Partener de Proiect IUBCV „Prof. Dr.CC Iliescu ” 

pentru Contract CNMP 3519 („Noi markeri biologici în evaluarea 

stradiului și progresiei insuficienței cardiace –BIOCARD“  ) –în 

colaborare cu UMF „C. Davila” , Inst. Nat. de Cercetare –Dezvoltare   

         „V. Babes ” și SC SIAT ( 2008-2012 

 Investigator principal in  studii multicentrice internationale : 

      - studiul  clinic RED-HF  

      - studiul clinic CARDIOME 

                - studiul clinic protocol CSPA 100A2302      

          - studiul clinic ENGAGE 

               -  studiul clinic TRILOGY 

               - studiul clinic LUNG Rx 1 si 2 

               - studiul clinic AMGEN 

               - studiul clinic ODDYSEY 

               - studiul clinic COMPASS 

               - studiul clinic  THEMIS 

               - studiul clinic COMANDER HF 

               - studiul clinic  MAESTRO si MAESTRO OL 

              - studiul clinic ENSURE 

              - studiul clinic Protocol M13-377   

              - studiul clinic SERELAXIN 

- Coordonator National studiu clinic VOYAGER-PAD 

 

 Alte contribuții în cercetare 

- Investigator studiul european MONICA            (1980-86 )  

- Investigator principal în studiul multicentric internațional    

                                      Euro Heart Survey            (2007-8 ) 

- Coordonator Național Registrul Român de Boli Cardiace 

                                      Congenitale la Adulți ( 2006-2010) 

          -   Investigator principal în Registrul Român de  

                      Hipertensiune  Pulmonară  (HIPERION ) (2014-2019 ) 

 

 Publicaţii:  

-- Monografia  ”Diagnosticul modern al disecției de aortă„ Ed. All 2003;  



-- 28 capitole în tratate/monografii medicale;  

-- 16 articole în reviste cotate ISI Thomson  

-- 14 articole în  reviste cotate în alte baze de date internaționale 

-- 32  articole în reviste cotate CNCSIS 

      

Afilieri profesionale  :  

 

 Societatea Română de Cardiologie: 

         Trezorier: 1990-1998   

         Preşedinte Filiala București: 1998-2002   

         Președinte Grup de Lucru Ecocardiografie: 2002-2005 

         Vicepreședinte: 2005-2008 

         Președinte   2011-2014  

         Președinte Grup de Lucru Pediatrie si Congenitali Adulti : 2017-2020 

 

 Societatea Europeană de Cardiologie ( ESC )  

   Membru Global Initiative Commitee 2014-2018  

   Membru Clinical Guidelines Commitee 2016-2018 

 Asociația Europeană de Imagistică Cardiovasculară  (EACVI ) 

 American College of Cardiology (ACC )  

 International Society of Cardiovascular Ultrasound (ISCU ) 

 International Society for Adult Congenital cardiac Diseas ( ISACCD ) 

 Fundaţia pentru o Alimentaţie Sănătoasă  

 Fundația pentru Protecția Adulților cu Boli Cardiace Congenitale -    

                         ( PROTCARD ) –Fondator  

 Fundația Română a Inimii ( FRI )- Președinte (2014-2017 ) 

 

Elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiintifice . 

 
 57 conferințe invitate la manifestări internaționale de prestigiu  

 
 Fellow al European Society of Cardiology  ( din 2003 ) 

 Fellow al American College of Cardiology  (din 2013 ) 

 Honorary member ISCVU –din 2014 

 Premiu CNCSIS pentru lucrări publicate în reviste cotate ISI ( 2010) 

 Membru de onoare Fundația pentru Alimentație Sănătoasă  (2010) 

 Cardiologul Anului –Gala Sanatatii 2014 

 Membru de onoare SRC ( din 2015 ) 



 Membru de onoare Asoc.Cardiologilor din Rep. Moldova ( din 

2016) 

 

Hobby-uri: călătorii, muzică, istorie, horticultură 

 

Limbi straine: engleză, franceză, italiană, germană 

 


