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  Curriculum Vitae 

Informatii personale 

Prenume și nume Andrei George Iosifescu
Telefon 0744311745 
E-mail iosifescuag@yahoo.com 

Nationalitate Română 
Data nașterii 7.06.1959 

Sex Masculin 

Locul de muncă vizat Sef de lucrări poziția 7 
Departament Învăţământ Clinic 4 – Patologie cardio-toracică 

Domeniu de lucru Chirurgie Cardiovasculară 

Experiență profesională 
Perioada 

Postul ocupat 
Responsabilități 

Numele angajatorului 
Adresa angajatorului 
Sectorul de activitate 

1998 - prezent 
 Asistent universitar – Clinica de Chirurgie cardiovasculară 
- sustinerea de cursuri pentru studenți,
- desfasurarea activitaților specifice lucrărilor practice,
- îndrumare și coordonare grupuri de studenți
- îndrumare rezidenți
- participare la examene de admitere și licență
- participare la concursuri de ocupare funcții didactice
UMF „Carol Davila”, Facultatea de Medicină
str. Dionisie Lupu nr. 37, sect.1, 020022, Bucuresti 
Educație-sănătate 
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Perioada 
Postul ocupat 

Responsabilități 

Numele angajatorului 

Adresa angajatorului 
Sectorul de activitate 

1998- prezent 
Medic primar chirurgie cardiovasculară  (OMS 693 / 11.08.1998). 
Program operator (prim operator) 
Tratamentul chirurgical și medical al pacienților cu patologie cardiovasculară 
Efectuare serviciu de gardă 
Coordonare echipe de garda pe Institut 
Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare “Prof.Dr.C.C.Iliescu” 
Secția de chirurgie cardiacă II  
Șos. Fundeni nr. 258, sect.2, București, 022322; 
Sănătate 

Perioada 
Postul ocupat 

Numele și adresa spitalului: 

1.03.2001-1.05. 2001 
Visiting surgeon  
Cardiothoracic Surgery, Great Ormond Street Hospital for Sick Children, 
London, UK 

Perioada 
Postul ocupat 

Responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Sectorul de activitate 

22.09. 1992 - 23.02. 1998 
 Cercetător științific   în colectivul de cercetare al Clinicii de chirurgie 
cardiovasculară 
Cercetare clinică  
(domeniu: cardiopatiile congenitale;  temă: Tetralogia Fallot) 
Spitalul Clinic Fundeni (1.08.1992-1.11.1995) 
Institutul de Cardiologie  “Prof.Dr.C.C.Iliescu “ (1.11.1995-1.03 1998) 
Șos. Fundeni nr. 258, sect.2, București 
Cercetare medicală 

Perioada 
Postul ocupat 

Responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Sectorul de activitate 

1992-1998 
medic specialist chirurgie cardiovasculară (OMS160/1993) 
Program operator (chirurg secund sau prim operator) 
Tratamentul chirurgical și medical al pacienților cu patologie cardiovasculară 
Efectuare serviciu de gardă 
Spitalul Clinic Fundeni (1.08.1992-1.11.1995) 
Institutul de Cardiologie  “Prof.Dr.C.C.Iliescu “ (1.11.1995-1.03 1998) 
Șos. Fundeni nr. 258, sect.2, București 
Sănătate 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Numele și adresa angajatorului 

1.12.1990- 1.08.1991 
“Faisant fonction d’interne” en Chirurgie Cardiaque 
Tratamentul chirurgical și medical al pacienților cu patologie cardiacă 
Activitate operatorie zilnică 
CHU “La Timone”, Service de chirurgie cardiaque adultes (prof.J.R.Monties) 
Bd.Jean Moulin, Marseille, France 
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Perioada 
Postul ocupat 

Responsabilități 

Numele şi adresa angajatorului 

Sectorul de activitate 

1988-1992 
Rezident (prin prerepartiție) în chirurgie cardiovasculară în Spitalul 
Clinic Fundeni, UMF Carol Davila, București . 
Participare (supervizată) la activitatea de diagnostic și tratament medical și 
chirurgical al pacienților cu patologie cardiovasculară 
Spitalul Clinic Fundeni, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară, str.Sportului 
nr.2, sector 2, București 
Medicină 

Perioada 
Postul ocupat 

Responsabilități 
Numele şi adresa angajatorului 

Sectorul de activitate 

1988-1992 
Cercetător științific stagiar 
Activitate de cercetare clinică 
Spitalul Clinic Fundeni, str.Sportului nr.2, sector 2, București 
Cercetare medicală 

Perioada  
Funcția și postul ocupat 

Responsabilități 
Numele şi adresa angajatorului 

Sectorul de activitate 

1985-1987   
Medic stagiar cu prerepartiție în Spitalul Clinic Fundeni, București  
(Medicină Internă, Chirurgie generală, Pediatrie, Obstetrică-Ginecologie) 
Medic stagiar 
Spitalul Clinic Fundeni, str.Sportului nr.2, sector 2, București 
Medicină 

Educație și formare - 2007 East European Heart Valve Postgraduate Course 26th - 27th
September, České Budějovice, Czech Republic
- 2004 Specializare pentru implant cord artificial Berlin Heart, Deutches Herz
Centrum Berlin, Germania.
- 2001 Cardiology in the Young -  17-20.04, Institute of Child Health,
London
- 2001 Revision Course in Cardiac Surgery 5-6.04, Institute of Child
Health, London
- 1999 Teză de Doctorat “Tratamentul chirurgical al Tetralogiei Fallot”
(Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila – București) conducator
științific Prof. Ioan Pop De Popa (lucrarea este simultan o monografie
chirurgicală bolii și un studiu statistic pe 658 cazuri operate - lucrarea
analizează factorii de risc ai mortalității după corecția totală a bolii) (Ordin
MEN 3337/8.03.2000)
- 1998 Medic Primar în chirurgie cardiovasculară;
- 1992 Medic specialist și cercetător științific în chirurgie
cardiovasculară.
- 1987-1992    Specializare (rezidență) în chirurgie cardiovasculară,
Spitalul Clinic Fundeni, București (Medic specialist prin OMS 160/1993)
- 1985  Teză de Diplomă (doctor-medic): “Tratamentul chirurgical al
cardiopatiei ischemice” (nota 10)
- 1979-1985  Facultatea de Medicină Generală, Institutul de Medicină și
Farmacie Carol Davila București, absolvită în 1985 cu media maximă.
- 1974-1978 Liceul “Mihai Viteazul”, București (secția reală)
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba maternă Româna 

Limbi străine cunoscute 
Auto-evaluare 

Nivel European(*) 

Engleză 

Franceză 

Germană 

Înțelegere Vorbire Scriere 
Auzire Citire Interacțiune 

verbală 
Producție 
verbală 

C1 C1 C1 C1 C1 

C1 C1 B2 B2 B2 

A2 A2 A2 A2 A2 

Nivel:  A= bazal; B= independent; c =experimentat; Subnivel: 1<2 

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă
- bună capacitate de comunicare
- capacitate de adaptare la medii multiculturale
- abilitate in aplanarea conflictelor

Aptitudini organizatorice - Medic coordonator bloc operator Chirurgie CV și sterilizare (din 1.04.2015) 
- Președinte CSSM din IUBCV ”Prof.Dr.C.C.Iliescu” (2011-prezent)
- Șef Secție 2 chirurgie cardiacă (prin delegație) în Institutul de Boli
cardiovasculare C.C.Iliescu, timp de patru ani.

- Participant la organizarea a 6 manifestări ştiinţifice naționale (Comitetele de
organizare Simpozion I SRCCV 1989 și ale Congreselor SRCCV 2011, 2012, 
2015, 2016, comitetului științific  Congres SRCCV 2017) și a unei reuniuni 
internaționale (4th Balkan Meeting on Pediatric Cardiology and Cardiac 
Surgery - 1996) 

Aptitudini tehnice   Am efectuat cu succes, în calitate de prim-operator, aproape toate intervențiile 
din spectrul chirurgiei cardiace a adultului și majoritatea celor din chirurgia 
cardiacă pediatrică. Am  participat la peste 5000 operaţii cardio-vasculare 
(cca. jumatate operatii pe cord deschis), aproximativ 3000 ca prim operator  
(din care peste1500 operații pe cord deschis) 

Domenii de excelență - Priorități: 

- Chirurgia cardiopatiilor congenitale ale adultului
- Tratamentul Tetralogiei Fallot
- Prima operație Senning pentru corecția TMV în România
- Chirurgia Tricuspidei (am introdus în România, corecțiile Carpentier ale
bolii Ebstein, plastiile tricuspidiene cu augmentare cuspală de tip Dreyfuss,
folosirea cordajelor sintetice în plastiile tricuspidiene)
- Chirurgia rădăcinii aortice (am introdus în țară, plastia de tip Brom în
stenoza aortică supravalvulară, am efectuat operații Nicks și Manougouian de
lărgire a inelului aortic, cât și plastii de valvă aortică)
- Chirurgia căii de ieșire din VD (primele protezări de valvă pulmonară, și
tratamente ale anevrismelor de pulmonară).
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Competențe - Competență în chirurgia vasculară de urgență (2000)
- Certificat de supraspecialitate în Flebologie (2000)
- Cooptat in Comisia Superioară Medico-Legală (pentru specialitatea
Chirurgie Cardiovasculară) (2017)

Cercetare științifică - autor şi coautor a 235 de lucrări ştiinţifice (vezi anexa 1) din care:
- 19 publicate in-extenso

- 4 în reviste cotate ISI (toate semnate ca prim autor)
- 5 in reviste incluse în BDI
- 3 în reviste CNCSIS categ.≥B

- 146 cu rezumat publicat     -  5 în reviste cotate ISI
- 86 în publicații cu ISSN/ISBN

- autor și coautor a 49 capitole de carte medicala (între care 14 capitole de
tratat, 8 dintre acestea semnate ca autor unic);

Participare efectivă manifestări 
științifice 

- 76 de manifestări ştiinţifice  din ţară  şi străinătate (vezi anexa 2);

Prezentări invitate - 11 prezentări invitate la manifestări științifice naționale
- 2  prezentări invitate la manifestări științifice internaționale

(vezi anexa 2)
Teme predilecte de cercetare - Chirurgia cardiopatiilor congenitale

- Chirurgia valvulară
- Chirurgia disecției de aortă

Membru asociații profesionale - Societatea română de Chirurgie Cardiovasculară (membru fondator 1989)
- International Society for Cardiovascular Surgery (1989)
- Membru asociat al Secției de Chirurgie și Ortopedie Pediatrică a USSM
(1989)
- Secția de Cardiologie Pediatrică a SRC (membru fondator 1994)
- Societatea Română de Cardiologie (membru asociat - 1994)
- Societatea Română de Angiologie și Chirurgie Vasculară (1997)
- European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) (full
membership - 2014)

Membru în colective editoriale 
(de redacție) 

- Membru în colectivul de redacție al Romanian Journal of Cardiovascular
Surgery (2005-2011)

Îndrumător lucrări de diplomă - Sindromul Pezzi-Laubry – atitudine chirurgicală actuală. - Tiberiu
Simionescu, UMF Carol Davila 2003
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Susținere de cursuri - Cursuri universitare Chirurgie Cardiovasculară anul IV Medicină Generală

(în limbile română și engleză).

- Cursuri ocazionale la diverse manifestări științifice

- Cursuri de perfecționare cu asistentele medicale (1 curs de embriologia
cordului   și 2 cursuri de tratament al cardiopatiilor congenitale. Institutul

C.C.Iliescu - mai iunie 2007)

- Cursuri postuniversitare (“Intervenții reparatorii în valvulopatiile aortice
congenitale” – Școala de Studii Avansate “Bolile aortei, de la chirurgiaa
clasică la cea robotică și endovasculară” - București, IUBCV

“Prof.Dr.C.C.Iliescu”, 22.02-7.03.2012)

- Curs de perfecționare asistente medicale cardiologie “Tratamentul
cardiopatiilor congenitale ale adultului” ( Instit.C.C.Iliescu - 2016)

Premii și distincții - Autor al lucrării “Corecția canalului atrioventricular parțial în prezența unei

mitrale cu dublu orificiu - prezentare de caz “ (lucrare premiată la a III-a
Conferință Națională a SRCCV Oct. 2005).

- Coautor al volumului “Hipertensiunea pulmonara in practica de

cardiologie”sub red. Carmen Ginghină Ed.Academiei Române, București,
2006 (premiul Academiei Române pentru anul 2006).

- Coautor al Tratatului de Cardiopatii Congenitale seb red.I.Socoteanu

(premiul Victor Babeș al Academiei Române  în anul 2012).

- Coautor al lucrării “ Ruptura unui anevrism de arteră intercostală dreaptă

ca semn al recoarctației de aortă: prezentare de caz”- lucrare premiată la al
XIII Congres al SRCCV (Oct.2017).

Aptitudini și competențe la 
computer 

- Familiar cu programele Word, Excel, Powerpoint, Statistica, Adobe

Acrobat și Photoshop, cât și cu constituirea și analiza bazelor de date.

Alte aptitudini și competențe Căsătorit 
Tată 
Conducator auto categoria B 

Anexe 1.Listă completă de lucrări și publicații

2.Lista participărilor efective la manifestări științifice și a prezentărilor
invitate.

10.01.2018 Andrei Geo��'}-
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