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n. 20 martie 1965. 
STUDII: Şcoala primară şi gimnaziul  "Nikolaus Lenau", Timişoara; Liceul teoretic 
german "Nikolaus Lenau", Timişoara, Secţia Biologie-Chimie,  Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Timişoara, Facultatea de Medicină Generală. Promovat cu 
media generală 10,  absolvită în anul 1989, ca sef de promotie cu diploma de merit. 
Activitate medicală: medic stagiar (1989-1990), medic secundar medicina 
interna  (1991-1993), medic secundar bursier / Bursă DAAD (Deutscher 
Akademischer Austausch-Dienst – Schimbul Academic German) şi a Universităţii 
din Heidelberg în Clinica de Cardiologie a Universităţii Heidelberg pentru 
specializare în domeniul medicinei interne şi a cardiologiei (echocardiografie, 
cateterism cardiac, electrofiziologie neinvazivă şi invazivă) şi cercetare (aritmologie 
experimentală), (1993-1996);  specializare echocardiografie clinică / Institutul de 
Cardiologie Fundeni, Bucureşti (1997-1998), medic bursier / Bursă DAAD 
poststudii de cercetare timp de 2 luni la Clinica de Cardiologie a Universităţii de 
Medicină din Heidelberg (1999), medic specialist ( medicină internă -1994, 

cardiologie- 1997), medic primar (medicină internă- 1998, cardiologie- 2002), 2011-sef sectie Medicina Interna 
Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara. 
Activitate didactică: preparator (1991-1992), asistent universitar (1992-2003), sef de lucrari (2001-2003), 
conferenţiar universitar (2003-2010), profesor universitar, Sef Clinică Semiologie Medicala I (2010), UMF “V. 
Babeş” Timişoara, Sef al Senatului UMFT (2011-2015); Sef de Departament (2015-2019), în cadrul Secţiei de 
Medicina Interna mă ocup de pregătirea profesională a medicilor rezidenţi care-şi desfăşoară activitatea în clinica 
noastră, conducator de doctorat (2018). 
Activitate ştiinţifică şi publicistică: 1. Doctor în medicină (2000), 2. Lucrări publicate: pâna în prezent peste 120 
de lucrări publicate în volume de rezumate şi în extenso ca prim- şi co-autor în reviste de specialitate naţionale şi 
internaţionale, coautor la cărţi şi cursuri de specialitate, participări la Congrese Naţionale si Internaţionale cu lucrări ca 
prim autor (de ex.: American College of Cardiology 1995 şi 1996, Herz und Kreislauf 1995, North American Society 
of Pacing and Electrophysiology 1996,  European Heart al Societăţii Europeene de Cardiologie 1994, 2000, 
International Congress of Pathophysiology 2002, CHEST 2007) şi participarea ca şi coinvestigator în diferite studii 
multicentrice internaţionale (SOLOIST, AMGEN 20110203, COMPASS, FOURIER, PARADIGM, PARAGON, 
CITAS, ZOFENOPRIL, 2nd SYMPHONY, CARMEN, AMISTAD, EPHESUS, ANDI, BEAUTIFUL,etc); în cadrul 
bursei de specializare şi cercetare 1993-1996 si 1999 am făcut parte din echipa de cercetare a Clinicii de Cardiologie a 
Universităţii din Heidelberg Germania unde am participat şi efectuat studii experimentale celulare in vitro cât şi studii 
în vivo : determinare de potenţiale de acţiune sub diferite antiaritmice, modelul de pericardită sterilă pentru analiza 
fibrilaţiei atriale în model canin, mapping intracardiac tridimensional pentru studiul aritmiei “torsades des pointes”, 
efectul diferitelor antiaritmice în tahicardii ventriculare în modelul canin, terapia aritmiilor în special a fibrilaţiei atriale 
prin defibrilare internă  implantabile). Cercetarea s-a finalizat cu abstracte la congrese internationale şi naţionale. Sunt 
autor al unei monografii de Semiologie Medicală, coautor la un curs de Semiologie, a unui Ghid de Semiolgie 
Medicală, coautor la un tratat de Medicină Internă şi de Hemostazeologie Clinică. Am participat la predarea unor 
cursuri pentru medicii generalişti şi specialişti axate pe probleme de cardiologie (CARDIOCOAG, PROVAS, 
COMBAT). Detin certificat de Inovator Nr. 542 din 23.03.1987 pentru inovaţia cu titlul: Metoda de prelucrare a 
semnalelor electrice culese prin ultrasonografie Doppler si brevet: Dispozitiv electronic pentru masurarea si afisarea 
semnalelor electrice cerebrale cu filtrare numerica, depus la OSIM in data de 11.05.2010  
Recunoaştere profesională şi ştiinţifică internă şi internaţională. Sunt membru si vicepresedinte al Societăţii 
Române de Cardiologie,cat si  Membru al Societăţii Europene de Cardiologie, Fellow al Societăţii Europene de 
Cardiologie, membru al American Heart Association, membru al Grupului de lucru Aritmii (Working Group on 
Arrhythmias) al Societăţii Europene de Cardiologie, membru al “International Society of Cardiovascular 
Pharmacotherapy”, membru al “Danubian League of Thrombosis and Haemostasis”. 
Expert evaluator al Consiliul National al Cercetarii Stiintifice din Invatamantul Superior – Unitatea Executiva pentru 
Finantarea Invatamantului Superior si a Cercetarii Stiintifice Universitare, CNCSIS- UEFISCSU pentru finalizarea 
evaluarii, la nivel individual, a propunerilor de proiecte din Programul “RESURSE UMANE” –Competitia 2010 


