
CURRICULUM VITAE 
 

Date 
personale 

Numele şi prenumele: Grigoraş I. Dorin 
Adresa: str. Martir Ladislau Csiszmarik, nr. 5, Timişoara, Timiş, România 
Telefon: 0722362261 
Email: grigorasdorin@ymail.com  
Sex: M 
Data naşterii: 17 Ianuarie 1956, Oraş: Gătaia, jud: Timiş 
Cetăţenie: ro  
Starea civilă: căsătorit 
Copii: unu 
Serviciul militar : Colonel în rezervă prin Ordinul Şefului Statului Major 
General Nr. S.P. 429/05.11.2010 

Obiectiv 
personal 

Obţinerea titlului didactic de profesor universitar 

Studii 1976 - 1982 
Institutul de Medicină şi Farmacie Timişoara 
Localitate: Timişoara 
Secţia: Medicină Generală  
Diploma: Doctor - Medic 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Studii universitare 
 
* Licenţă: media 9,98 şi 10 la Lucrarea de diplomă cf. diplomei nr. 498 din 04.10.1985 
* Reţinut în învăţământul superior ca preparator 

1971 – 1975 
Liceul Real Gătaia 
Localitate: Gătaia 
Secţia: Reală 
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Studii liceale 
 

* Bacalaureat: media 10,00 cf. diplomei nr. 28 seria I nr. 16912 din 30.06.1975 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ / TITLURI ŞI FUNCŢII 
Activitate / 
titluri şi 
funcţii 
didactice 
 

2004 – prezent  
Angajator: UMF “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina I Obstetrică-
Ginecologie 
Domeniul de activitate: didactică - universitară 
Funcţia: Conferenţiar 
Descriere atribuţii: activitate didactică de predare – cursuri universitare şi 
postuniversitare, elaborarea de caiete de lucrări practice şi cursuri de 
obstetrică-ginecologie (tipărite), elaborarea de teste grilă pentru concursul 
de admitere, examenul de licenţă, examenul de rezidenţiat (tipărite), 
conducere de lucrări de licenţă, alte activităţi ştiinţifice, etc.  
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2001 – 2004 
Angajator: UMF “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina I Obstetrică-
Ginecologie 
Domeniul de activitate: didactică - universitară 
Funcţia: Şef de Lucrări 
Descriere atribuţii: activitate didactică de predare şi activităţi practice, 
elaborarea de caiete de lucrări practice şi cursuri de obstetrică-ginecologie 
(tipărite), elaborarea de teste grilă pentru concursul de admitere UMF 
(tipărite), conducere de lucrări de licenţă, activitate ştiinţifică care a vizat 
următoarelele domenii principale: obstetrică – hematomul retroplacentar, 
patologii asociate sarcinii, etc; ginecologie – colposcopie, tumorile ovariene 
borderline, etc.  
Realizări: acumularea de cunoştinţe didactice şi ştiinţifice. 
1991 – 2000  
Angajator: UMF “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina I Obstetrică-
Ginecologie 
Domeniul de activitate: didactică 
Funcţia: Asistent universitar disciplina Obstetrică-Ginecologie 
Descriere atribuţii: participare la conceperea cursurilor pentru studenţi şi 
medici rezidenţi, la predarea cursurilor și îndrumarea studenţilor în timpul 
stagiilor în spital.  
Realizări: acumularea de cunoştinţe didactice. 
1986 – 1990  
Angajator: UMF “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Anatomie 
Domeniul de activitate: didactică 
Funcţia: Asistent universitar disciplina de Anatomie 
Descriere atribuţii: participare la conceperea cursurilor pentru studenţi şi 
medici rezidenţi, la predarea cursurilor și îndrumarea studenţilor în timpul 
orelor de laborator.  
Realizări: acumularea de cunoştinţe didactice. 
1984 – 1986  
Angajator: UMF “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Anatomie 
Domeniul de activitate: didactică 
Funcţia: Preparator disciplina de Anatomie 
Descriere atribuţii: îndrumarea studenţilor în timpul orelor de laborator.  
Realizări: acumularea de cunoştinţe didactice. 

Titluri şi 
funcţii 
ştiinţifice 
 

Doctor în ştiinţe medicale în specialitatea Obstetrică-Ginecologie, obţinut 
pe baza hotărârii Consiliului Profesoral al Facultăţii de Medicină şi al 
Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, 
confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.3744 din 
10.05.2000, Diploma nr. 49 din 08.09.2000, seria nr. Am 0000399. Acest 
titlu a fost obţinut în urma elaborării şi susţinerii Tezei de Doctorat 
intitulată: ”Examenul citologic prin citoamprentaj în patologia 
ginecologică genito-mamară a femeii”, conducător ştiinţific Prof. Dr. Şt. I. 
Chiovschi. 
Diploma Ordinul “Meritul Sanitar” în gradul de cavaler cu însemn pentru 
civili, Bucureşti, acordată cu ocazia Zilei Naţionale a României în 
10.12.2004 prin decret 1102.  
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Activitatea 
medicală: 
 

10.2011 – prezent 
Angajator: Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara 
Secţia: Obstetrică Ginecologie II 
Domeniul de activitate: obstetrică ginecologie 
Funcţia: Medic Şef Secţie Clinica II Obstetrică Ginecologie 
Descriere atribuţii: coordonarea medicilor din secţie atât în timpul programului 
de zi cât şi de gardă şi supravegherea desfăşurării actelor medicale. 
10.2008 – 10.2011 
Angajator: Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie „Dr. D-tru Popescu” 
Timişoara 
Secţia: Obstetrică Ginecologie II 
Domeniul de activitate: obstetrică ginecologie 
Funcţia: Medic Şef Secţie Clinica II Obstetrică Ginecologie 
Descriere atribuţii: coordonarea medicilor din secţie atât în timpul programului 
de zi cât şi de gardă şi supravegherea desfăşurării actelor medicale. 
1990 – 2008 
Angajator: Spitalul Clinic Obstetrică Ginecologie „Dr. D-tru Popescu” 
Timişoara 
Domeniul de activitate: obstetrică ginecologie 
Funcţia:  

- 1995 – 2011 Medic primar în Obstetrică-Ginecologie, 
examen susţinut la UMF Timişoara (şef comisie Prof. Univ. 
Dr. Munteanu I.) confirmat prin ordinul MS nr.1485 din 
1995; 

- 1992 – 1997 Medic specialist în Obstetrică-Ginecologie, 
examen susţinut la UMF Bucureşti (şef comisie Prof. Univ. 
Dr. Luca) confirmat prin ordinul MS nr.33 din 23.01.1990; 

- 1985 – 1989 Medic secundar în specialitatea Obstetrică-
Ginecologie; 

- 1982 – 1984 Medic stagiar. 
Descriere atribuţii: medic obstetrică ginecologie. 
Realizări: aprofundarea cunoştinţelor medicale de specialitate şi a 
tehnicilor de chirurgie obstetricală, ginecologică şi onco-ginecologică. 

Alte activităţi 
şi funcţii 
deţinute: 
 

2003 – prezent 
Instituţia: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” 
Timişoara 
Domeniul de activitate: Cursuri postuniversitare 
Funcţia: Coordonator Curs Chirurgie Endoscopică şi Histeroscopie 
Descriere atribuţiilor: planificarea anuală a cursului, întocmirea programei 
analitice a cursului, elaborarea tematicii examenului pentru obţinerea 
Competenţei în Chirurgie Laparoscopică şi Histeroscopie, stabilirea 
baremului de manevre şi activităţi practice, predarea curiculei teoretice, 
susţinerea demonstraţiilor practice, etc. 
Realizări: 8 serii de absolvenţi ai cursului postuniversitar de Chirurgie 
Endoscopică şi Histeroscopie. 
În cadrul învăţământului postuniversitar al UMF “Victor Babeş” Timişoara mai 
predau cursul de: Ecografie în obstetrică ginecologie, Sterilitatea de cuplu: 
algoritm, investigaţie şi tratament şi Diagnosticul antenatal al malformaţiilor. 

Prestigiul 
profesional 

Prestigiul profesional a fost recunoscut prin investirea în două funcţii importante 
pentru obstetrica şi ginecologia din românia – vicepreşedinte al Societăţii de 
Obstetrică şi Ginecologie din România (SOGR) şi vicepreşedinte pe zona de vest 
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al Societaţii Române de Ultrasonografie în  Obstetrică şi Ginecologie (SRUOG).
Membru activ 
în: 

 Societatea Română de Obstetrică şi Ginecologie (SROG);  
 Societatea Română de Medicină Perinatală (SRMP); 
 European Society for Gynecological Endoscopy (ESGE); 
 European Society of Gynaecological Oncology (ESGO);  
 International Society of Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG); 
 Advancing Minimally Invasive Gynecology Worldwide (AAGL). 

Cursuri de 
perfecţionare 
şi competenţe: 

În ceea ce privesc competenţele profesionale posed următoarele certificate: 
Certificat de Competenţă în ecografie ginecologică şi obstetricală, Certificat de 
Competenţă în colposcopie şi citodiagnostic şi Certificat de Competenţă în 
chirurgie endoscopică ginecologică (laparoscopie şi histeroscopie). În plus, în 
2010 am absolvit programul de pregătire în Managementul Serviciilor de Sănătate. 
 
De-a lungul timpului am participat la numeroase cursuri de pregătire profesională 
continuă;  dintre acestea amintesc: VISUS – ecografie 3D (Viena, 2014; Cracovia, 
2012), chirurgie în uro-ginecologie (Londra, 2013), colposcopie – în cadrul 
workshop-ului HPV, histeroscopie – în cadrul cursurilor precongres ESGE (Leven 
– Belgia, 2013, Paris, 2010), (Praga, 2013), laparoscopie (Strasburg, 2008), etc. 
Valoarea de lector trebuie să aibă la bază autoeducare, iar participarea la cursuri 
reprezintă un suport teoretic şi practic pentru calitatea de lector. 
 
Alte cursuri de perfecţionare la care am participat şi doresc săle menţionez 
sunt: Advanced course in gynecological ultrasound II: Oncology & 
Urogynecology (London, 2011), International Workshop on Perinatal 
Screening (Budapest, 2011), CTG Training Course (Timişoara, 2011), 
Cursul „Chirurgie uterină vaginală şi laparoscopică ginecologică 
avansată” (Timişoara, 2011), Programul de pregătire în vederea obţinerii 
atestatulu iîn "Managementul Serviciilor de Sănătate" (Bucureşti, 2010),  
Pre-congress Course: The new role of the 11-14 week scan - 20th World 
Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology (Prague, 2010), 2nd 
International Video Workshop on radical surgery in gynecological 
oncology (Prague, 2010), Educational Course in collaboration with the 
Romanian Uro-Gynaecological Society (Bucureşti, 2010), Cursul 
„Ecocardiografia fetală sistematică. Diagnosticul prenatal al 
malformaţiilor congenitale de cord” (Iaşi, 2009), Atelierul „Instruirea 
formatorilor asupra curiculei” din cadrul proiectului „Programul de 
reformă a Ministerului Sănătăţii – Proiectul de formare a personalului din 
secţiile de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi”  (Sinaia, 2009), Curs de 
Ginecologie Endocrinologică şi Medicină Reproductivă (Timişoara, 2005), 
Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound (Budapest, 
2003), Curs de chirurgie vaginală, asistată laparoscopic (Spitalul Militar 
Central Bucureşti, 2003), Stagiu de perfecţionare UniKlinic (Frankfurt, 
2001), Curs Postuniversitar "Actualităţi şi tendinţe în psihosomatica 
perinatală" (Oradea, 2001), Curs de Laparoscopie şi Chirurgie 
Laparoscopică în Ginecologie, partea a II-a (Timişoara, 1998), Curs de 
Laparoscopie şi Chirurgie Laparoscopică în Ginecologie, partea a I-a 
(Timişoara, 1997), Stagiu de perfecţionare Frauen-Klinic (Heidelberg, 
1995), etc. 
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Participări la 
manifestări 
ştiinţifice: 

Majoritatea conferinţelor şi congreselor la care am participat, cu lucrări, au fost 
realizate în cadrul unor manifestări ştiinţifice prestigioase organizate sub egida: 
Societăţii Române de Obstetrică-Ginecologie (SROG) – Adenomioza uterină (Cluj, 
2014), Angiogeneza în cancerul de ovar – importanţa VEGF în procesul de 
angiogeneză şi Importanţa citoamprentajului în stabilirea intraoperatorie a 
diagnosticului în tumorile ovariene – concordanţa dintre citoamprentaj şi 
examenul histopatologic în tumorile ovariene (Bucureşti, 2010), etc.; International 
Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) – The role of chronic tocolysis in 
preventing premature birth (Rome, 2012); World Congress on Ultrasound in 
Obstetrics and Gynecology – Ovarian torsion during pregnancy: a case report şi 
Primary retroperitoneal granulosa cell tumor: a case report (Barcelona, 2014), 
Persistent intrahepatic right umbilical vein; a prenatal sonographic without 
significant anomalies (Los Angeles, 2011); European Congress of Perinatal 
Medicine – The birth of macrosom fetus (Granada, 2010); European Human 
Genetics Conference – Amniocentesis after established carrier status of balanced 
structural chromosome abnormality (Amsterdam, 2011), Cytogenetic findings in 
700 consecutive amniocentesis şi Prenatal diagnosis after established carrier 
status of balanced structural chromosome abnormality (Gothenburg, 2010); 
Congress of European Society for Sexual Medicine – Assesment of female sexual 
life by interview, clinical evaluation and FSFI, in postmenopausal women 
(Portugal, 2007). 

Activitate ştiinţifică 

Cărţi şi 
capitole în 
cărţi: 

 

Cele mai recente cărţi publicate sunt: Endometrioza (unic autor) şi Colposcopie 
(coautor). La acestea se mai adaugă 14 cărţi (publicate în ultimii 7 ani); dintre 
acestea amintesc: Obstetrica. Curs şi Ginecologie. Curs (coordonator şi autor 
capitole), Cursuri şi lucrări practice de Citologie, histologie generală şi specială – 
Organe, Chirurgie. Bazele ştiinţifice şi clinice ale practicii, Uterul. Elemente de 
anatomie clinică, Bolile digestive şi tractul genital feminine, Probleme de 
diagnostic în formaţiunile tumorale latero-cervicale, etc. 

Articole 
publicate: 

Articolele publicate în număr total de 128 au apărut în publicaţii cotate ISI (9 
articole în extenso şi 2 în rezumat), indexate BDI (22 de articole în extenso şi 12 în 
rezumat) sau apărute în revistele / volumele unor evennimente medicale cu ISBN; 
dintre acestea nominalizez următoarele articole considerate reprezentative şi care 
fac parte din lista celor mai relevante 10 lucrări din carieră: Endothelial progenitor 
cells contribute to the development of ovarian carcinoma tumor blood vessels 
(Oncology Letters), Cervical pregnancy with placenta percreta diagnosed after 
pregnancy termination at 10 weeks (Journal of Obstetrics and Gynecology), 
Unilateral ovarian agenesis with partial ipsilateral tubal agenesis (Journal of 
obstetrics and gynecology), Bone Mineral Density and Proinflamatory Cytokines 
(IL-1β and TNFα) in Menopause (Acta Endocrinologica), A case of iatrogenic 
urinary incontinence following an intravaginal sling with transobturator passage 
(Gineco.Ro), Vasa previa (Gineco.Ro), Tie2 expression in human embryonic 
tissues (Romanian Journal of Morfology and Embriology), Evisceraţiile 
postoperatorii: factori de risc şi corelaţii clinice (Chirurgia), etc. 

Grant-uri Am participat ca şi colaborator la un număr de 6 proiecte de cercetare 
dezvoltare pe bază de contract/grant, la unul dintre ele având calitatea de 
Expert Endoscopie (Active cross-border cooperation for the treatment of 
feminine infertility) şi la unul de Manager Medical (The development of a 
regional cross-border system of excellency medical centres specialised in the 
prenatal diagnosis of fetal malformations in the Timisoara-Vrsac area). 

Lucrări de 
diplomă 
conduse: 

Am coordonat un total de 11 lucrări de licenţă, dintre care 5 în ultimii 5 ani. 
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Limbi 
cunoscute: 

Limba maternă : româna 
Limba: engleză 
Vorbit – Nivel avansat 
Scris – Nivel avansat 
Citit – Nivel avansat 
Limba: franceză 
Vorbit – Nivel intermediar 
Scris – Nivel intermediar 
Citit – Nivel intermediar/avansat 

Mediul 
profesional şi 
alte abilităţi: 

Punctele mele forte: manualitate foarte bună, capacitate de lucru in condiţii 
de stres, interes pentru a fi în permanenţă la curent cu noutăţile şi interes 
deosebit pentru pregătirea profesională continuă, abilităţi de comunicare 
liberă, capacitate de lucru în echipă, atât ca membru cât şi ca lider;  
Ce pregătire suplimentară consider ca îmi mai trebuie: eventuale 
pregătiri suplimentare considerate necesare de către angajator; 
Alte abilităţi : cercetare 
Descriere : posed o bază de date cu files-uri structurate în funcţie de 
domeniu (obstetrică ginecologie, medicină generală, management medical, 
etc), cu propriile lucrări ştiinţifice şi o video-bază de date care conţine toate 
operaţiile laparoscopice realizate în ultimii ani, examenele de ecografie 
morfo-fetală şi ecografie ginecologică, etc. 

Mobilitate: Aş schimba reşedinţa pentru un job; sunt de acord să călătoresc în interes de 
serviciu. 

Status legal: Cazier judiciar – fără cazier; 
Autorizaţia de liberă practică – Valabilă. 

Referinţe: Nume: Prof. Dr. Doru Anastasiu, Telefon: 0744471327 
Nume: Prof. Dr. Andrei Motoc, Telefon: 0722277809 
Nume: Conf. Dr. Octavian Mazilu, Telefon: 0722852410 
Nume: Conf. Dr. Ioan Sas, Telefon: 0722436147 

 
 

 
 

Timişoara                                                                                                                  Semnătura:   

Data:                                                                                                      

 


