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Informaţii personale  

Nume / Prenume Dorobantu Lucian Florin 

Adresă(e)   

Telefon(oane) 0213206573 Mobil: 0723302306 

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri) ludorobantu@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 01.09.1974 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 
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Experienţa profesională 

 
                                                Perioada 
                     Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                 Perioada 
                     Funcția sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 
                                                  
 
 
 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 
             
                                                   Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

 
 

 
 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                 Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
 

Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  

 

   
  
  2020 - prezent  
  Director Stiințific Spitalul Monza 
  Coordonarea activitatii stiintifice, a activitatii medicilor rezidenti, reprezenatarea unitatii 
medicale in relatiile cu unitatile de invățământ medical 
  Centrul Medical Policlinico di Monza 
  Sănătate 
 
  2018-prezent  

Sef de Lucrări Universitatea Titu Maiorescu 

sustinerea de cursuri pentru studenti,  
desfasurarea activitatilor specifice lucrarilor practice 
indrumarea si coordonarea grupurilor de studenti si medici rezidenti 
sustinerea de cursuri pentru medici rezidenti si specialisti 
participarea la examenul de admitere, licenta, specialitate si primariat 
coordonare lucrari de diplomă 

participarea la concursuri de ocupare a functiilor didactice 
Universitatea Titu Maiorescu 
Educație, Sănătate 

 
  4.05.2015-prezent 

Medic Primar Chirurgie Cardiovasculara – Coordonator Cardiomyopathy Center 

Activitate chirurgicala zilnica, constand din chirurgia cardiomiopatiei hipertrofice obstructive, 
reparatii complexe de valva mitrala si aortica prin abord clasic si minim invaziv, 
revascularizare miocardica integral arteriala, chirurgia complexa a aortei si radacinii aortice, 
complicatiile mecanice ale infarctului acut de miocard, chirugia aortei abdominale, chirurgia 
carotidei si arterelor peroferice. 

   Investigarea pacientilor si coordonarea ingrijirii bolnavului pe toata durata spitalizarii.   

Spitalul Monza – Chirurgie Cardiaca, 27 Tony Bulandra st., sect. 2, Bucurestit, Romania 

Sanatate 
 

 
   
   21 Oct 2013-29 Nov 2013 

Visiting doctor 

Participare la transplant cardiac si pulmonar, implantare de device-uri de asistare ventriculara, 
proceduri TAVI, conferinte pe tema transplantului, activitate chirugicala zilnica  

Johns Hopkins Medicine – Cardiac Surgery, 1800 Orleans Street, Baltimore, USA 

Sanatate 
 
 

Perioada  

                                                 Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
 

 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

  2012-2015 
medic primar chirurgie cardiovasculara 
Program operator zilnic 
Investigarea si tratamentul chirurgical si medical al pacientilor cu patologie cardiovasculara 
Coordonare echipe de garda pe Institut 
Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr. C.C.Iliescu”, sos. Fundeni nr. 258, sect2, 
022322, Bucuresti 
Sanatate 
 
sept 2011 – 2015 

Funcţia sau postul ocupat Sef de Lucrari 
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Activităţi şi responsabilităţi principale sustinerea de cursuri pentru studenti,  
desfasurarea activitatilor specifice lucrarilor practice 
indrumarea si coordonarea grupurilor de studenti si medici rezidenti 
sustinerea de cursuri pentru medici rezidenti si specialisti 
participarea la examenul de admitere, licenta, specialitate si primariat 
coordonare lucrari de diploma 
participarea la concursuri de ocupare a functiilor didactice 

c UMF „Carol Davila”, str. Dionisie Lupu nr. 37, sect.1, 020022, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, sanatate 

Perioada 2004-sept 2011 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale sustinerea de cursuri pentru studenti,  
desfasurarea activitatilor specifice lucrarilor practice, 
 indrumarea si coordonarea grupurilor de studenti 
participarea la examenul de admitere si licenta 
participarea la concursuri de ocupare a functiilor didactice 

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila”, str. Dionisie Lupu nr. 37, sect.1, 020022, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, sanatate 

Perioada 2007-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist chirurgie cardio-vasculara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Program operator zilnic 
Investigarea si tratamentul chirurgical si medical al pacientilor cu patologie cardiovasculara 
Coordonare echipe de garda pe Institut 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr. C.C.Iliescu”, sos. Fundeni nr. 258, sect2, 
022322, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Perioada Aprilie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Visiting doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Diagnosticul si tratamentul chirugical al pacientilor clinicii 
  Activitate operatorie zilnica 

Numele şi adresa angajatorului Clinica San Gaudenzio, Novara, Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Perioada  2008 februarie 

Funcţia sau postul ocupat Visiting doctor 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Diagnosticul si tratamentul chirugical al pacientilor clinicii 
  Activitate operatorie zilnica 

Numele şi adresa angajatorului Clinica San Gaudenzio, Novara, Italia 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Perioada 2000-2003 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale asistarea la cursuri pentru studenti,  
desfasurarea activitatilor specifice lucrarilor practice, 
 indrumarea si coordonarea grupurilor de studenti 
participarea la examenul de admitere si licenta 

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila”, str. Dionisie Lupu nr. 37, sect.1, 020022, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie, sanatate 

Perioada 2001-2002 

Funcţia sau postul ocupat Faisant Fonction d’Interne 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnosticul si tratamentul chirugical si medical al pacientilor clinicii 
Activitate operatorie zilnica 

Numele şi adresa angajatorului Hopital de Rangueil – Service de Chirugie Cardio-Vasculaire, Toulouse, France 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Perioada 2001-2007 



Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Uniunea Europeană, 2002-2010   24082010 

 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident chirurgie cardio- vasculara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Diagnosticul si investigatii paraclinice specifice 
Ingrijirea si tratamentul chirurgical si medical al pacientilor sub indrumarea unui medic primar 
Efectuarea de garzi 

Numele şi adresa angajatorului Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare „Prof.Dr. C.C.Iliescu”, sos. Fundeni nr. 258, sect2, 
022322, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

Perioada 1999 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Ingrijirea si tratamentul chirurgical al pacientilor sub indrumarea unui medic primar 
Pansamente zilnice 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Fundeni, Sectia Urologie, sos.Fundeni 256, sect.2, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 

 
Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 

 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

2014-2016 
Managementul Serviciilor de Sanatate – Academia de Studii Economice Bucuresti 
 
Master 
 
Management, Statistica, Risc, Resurse Umane 
 
Academia de Studii Economice Bucuresti 

Perioada 

 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Mai 2016 
 
TAVI implantation Training 
 
Pr oduct education and training regarding the TAVI implantation techniques 
 
Edwards Lifesciences 

Perioada 

 

Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

August-decembrie 2015 
 
 
Transplantul de cord 
 
Dezvoltarea competentelor in Transplant 
 
Academia de Stiinte Medicale din Romania 

Perioada Iunie 2011 

  

Calificarea / diploma obţinută Reconstructive Cardiovascular Surgery – International School of Cardiac Surgery Ettrore Majorana 
Foundation, Erice, Italy 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici reconstructive in valvulopatiile congenitale si dobandite aortice, mitrale si anevrismele de aorta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International School of Cardiac Surgery Ettrore Majorana Foundation, Erice, Italy 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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Perioada  Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Master of Valve  Repair Advanced Course  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici complexe de valvuloplastie mitrala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Leids Universitair Medish Centrum, Leiden, The Netherlands 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Mai  2009 

Calificarea / diploma obţinută Emergencies in Cardiovascular Surgery 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Diagnosticul si tratamentul chirurgical al disectiei de aorta si complicatiilor mecanice ale infarctului 
acut de miocard 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International School of Cardiac Surgery Ettrore Majorana Foundation, Erice, Italy 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2008 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor in Stiinte Medicale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici chirurgicale in by-pass-ul aorto coronarian pe cord batand 
Absolvit Magda cum Laudae 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF, Carol Davila 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Ianuarie 2006 – iunie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Bursier al clinicii San Gaudenzio Novara, Italia 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Plastii complexe de mitrala 
Revascularizari miocardice integral arteriale 
Reconstructii de radacina aortica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica San Gaudenzio, Novara, Italia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Introducere in ICD10-AM si finantarea DRG, folosind AR-DRG 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Health Information Managers Association of Australia si Total Care Integrative Helth Systems, 
Australia 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Ianuarie 2006 

Calificarea / diploma obţinută La contrapulsazione intra-aortica di nuova generazione 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Contrapulsatie intraaortica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica San Gaudenzio Novara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută La chirurgia coronarica con condotti arteriosi in CEC ed a cuore battente 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici chirurgicale de revascularizare miocardica cu grefoane arteriale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica San Gaudenzio Novara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Mai 2006 

Calificarea / diploma obţinută Nuove strategie nel trattamento medico e chirurgico dello scompenso cardiaco 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tratamente si tehnici chirurgicale la nivelul ventriculului stang si valvei mitrale in insuficienta cardiaca 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica San Gaudenzio Novara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada Noiembrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Interactive approach to cardiac surgery 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici reconstructive de valva aortica mitrala si anevrisme ventricul stang 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

International School of Cardiac Surgery Ettrore Majorana Foundation, Erice, Italy 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Master / Diplome d’Universite en Circulation Extracorporelle en Chirugie et en Assistance Cardio-
respiratoire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Circulatie extracorporeala, asistenta mecanica cardio-respiratorie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universite Toulouse 3, France 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma obţinută Stagiu de pregatire Hopital de Rangueil – Service de Chirugie Cardio-vasculaire, Toulouse, France 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Tehnici chirurgicale in chirurgia cardiaca, chirugia vasculara periferica si chirurgia venoasa 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Hopital de Rangueil – Service de Chirugie Cardio-vasculaire, Toulouse, France 

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de absolvire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Atelier de pedagogie medicala „Teaching the teachers” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Carol Davila, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

Perioada 1993 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de licenta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Absolvit cu nota 10 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Carol Davila, Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

Franceza  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 

Italiana  B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A1 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spiritul de echipă indispensabil activitatii chirugicale 
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obtinută prin experienta de muncă în străinătate; 
- o bună capacitate de comunicare cu persoane din medii sociale diverse 
- abilitati in aplanarea conflictelor 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- leadership, demonstrate zilnic in sala de operatii, in coordonarea unor studii medicale, si in 
coordonarea echipelor de garda din pozitia de medic sef de garda pe Institutul C.C. Iliescu; 
- spirit organizatoric, membru in colectivul de organizare al Congresului Societatii de Chirurgie 
Cardiovasculara 
 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - tehnici chirurgicale complexe de reconstructie valvulara cardiaca 
- tehnici chirurgicale de reconstructie radacina aortica si aorta 
- tehnici chirurgicale de revascularizare chirurgicala miocardica  pe cord batand 
- tehnici chirurgicale de revascularizare chirurgicala miocardica folosind grefoane integral arteriale 
- tehnici chirurgicale de corectie a defectelor cardiace congenitale 
- tehnici chirurgicale de revascularizare arteriala periferica 
- tehnici chirurgicale de angioacces 
- tehnici chirurgicale in chirurgia venoasa 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™ 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini - inclinatie catre pedagogie 
- tenacitate in obtinerea rezultatelor 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Informaţii suplimentare - Nominalizare la titlul de „Tânărul chirurg vascular al anului 2007” - European Society of  
Cardiovascular Surgery, Venezia, 2007 pentru lucrarea „The brachio-brachial arteriovenous 
fistula: a new alternative to prosthetic grafts” 

- Review al articolului „The brachio-brachial arteriovenous fistula: a new method in patients 
without a superficial venous system in the upper limb” aparut in sectiunea Research 
Highlights al revistei „Nature Clinical Practice Nephrology” in 2007. 

- Premiul Academiei Romane pentru Medicina „Iuliu Hatieganu” in anul 2005 pentru cartea 
„Actualitati in infarctul miocardic acut”, Ed.Academiei, 2003. 

- Premiul de Excelenţă „Medic.Ro” pentru „Compendiu de Boli Cardiovasculare” ed. 2004 

- Diploma De Carte Universitara pentru cartea  „Chirugia pacientului hemodializat”, 2006 

- Decembrie 1997 - iulie 1998 Bursier al Guvernului României la Universitatea de Medicină  
„Claude Bernard” din Lyon, Franţa, ca student in anul V 

- Granturi: echipa grant „Angiostem” si „Remediu”, director al grantului „Standardizarea metodei 
de recoltare şi cultivare a celulelor stem cardiace în vederea eficientizării utilizării acestora 
pentru regenerarea miocardiaca în insuficienţa cardiaca“  

- Autor al 17 articole ISI/PubMed intre care 7 ca prim autor 

- Autor al 7 articole CNCSIS, 2 carti, 32 capitole de carte si peste 70 de comunicari stiintifice la 
congrese nationale si internationale 

- Reviewer la 3 reviste indexate ISI 
  

Anexe  

 


