Curriculum vitae
Informatii personale
Nume/Prenume
Adresa

Iordache Ionut-Eduard
104, Salciilor, 900005, Constanta, Romania

Telefon
E-mail
Cetatenia
Data nasterii
Sex
Locul de munca vizat /
Aria ocupationala
Experienta profesionala
Perioada

Mobil: 0726415037
eduardiordache@yahoo.com
Romana
1.10.1974
Masculin
Medic primar chirurgie generala
Asistent cercetare, Colectiv de cercetare Clinica Chirurgie I
Participant la primul transplant de celule stem în DZ tip I din România – 25.10.2007
Membru executant în următoarele Programe de cercetare:
1. “Noi surse de celule secretoare de insulină în terapia diabetului zaharat tip
I” - CELLTERRA (contract excelenţă P-CD 57/2005), 2006-2008, Director proiect:
Prof. Univ. Dr. Vasile Sârbu
2. Criterii de Selecţie a Metodelor Terapeutice în Cancerul Hepatic
Secundar: Fundamentare Clinicobiologică şi Moleculară
Proiect CEEX - Modul I - 122/2006, 2006-2009
Director proiect: Prof. Univ. Dr. Târcoveanu Eugen, UMF ‘Gr. T.
Popa‘ Iaşi
3. ”Evaluarea factorilor de risc in producerea fistulelor digestive externe
postoperatorii si impactul asupra managementului terapeutic pre- si postoperator”
Proiect CEEX nr. 42145 /2008, 2008-2011
Director proiect: Dr. Munteanu Iulia, UMF ‘Gr. T. Popa‘ Iaşi

Functia sau postul ocupat

Medic primar chirurgie generala,
Asistent universitar – Facultatea de Medicina, Univ. Ovidius Constanta

Principalele activitati si
responsabilitati
Numele si adresa angajatorului

Spitalul Clinic Judetean Constanta, Bd. Tomis nr. 145

Tipul activitatii sau sectorul de
activitate
Educatie si formare
Perioda

Medicina, Chirurgie generala

Calificarea / diploma obtinuta

- medic primar chirurgie generală, asistent cercetare stiinţifică
- asistent universitar
2007 - 2011 – medic specialist chirurgie generală
- asistent cercetare stiinţifică
2001 – 2006 – medic rezident chirurgie generală
2000
– medic stagiar
1993-1999 – Facultatea de Medicină şi Farmacie Constanţa, secţia
Medicină
Generală
1989-1993 – Colegiul Naţional “Mircea cel Bătrân” Constanţa,
profil matematică-fizică
2012

Medic primar chirurgie generala, Doctor in Stiinte medicale

Domenii principale studiate /
competente dobindite

Chirurgie laparoscópica

Numele si tipul institutiei de
invatamint / furnizorului de
formare

Universitatea Ovidius Constanta

Nivelul de clasificare a formei de
invatamint / formare

Supraspecializare in chirurgie hepato-bilio-pancreatica

Şef de promoţie Facultatea de Medicină – 1999
Primul loc la examenul de Rezidenţiat – sesiunea noiembrie 2000

Aptitudini si competente
personale
Limba materna

Limba română

Limbi straine cunoscute
Autoevaluare
Nivel european

Comprehensiune

(*)

Abilitati de
ascultare

Limba engleză

Nivel mediu

Abilitati de citire

Nivel avansat

Vorbit
Interactiune

Nivel mediu

Scris
Exprimare

Nivel mediu

Nivel mediu

Limba
(*)

Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente si abilitati sociale

Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca
este cazul (vezi instructiunile)

Competente si aptitudini
organizatorice

Descrieti competentele si indicati contextul in care au fost dobindite. Eliminati rindul daca
este cazul (vezi instructiunile)
Am urmat următoarele cursuri de pregătire postuniversitară:

Competente si aptitudini tehnice
•

Diagnosticul şi tratamentul bolii de reflux gastro-esofagian – Constanţa 24-26
mai 2000
• Tratamentul miniinvaziv al litiazei biliare – Constanţa 24-26 mai 2000
• Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar – Constanţa 24-26 mai
2000
• Actualităţi în chirurgia endoscopică – al III-lea curs internaţional al IASG –
Bucureşti 27-28 aprilie 2001
• Chirurgia laparoscopică colo-rectală – Sinaia 15-17mai 2002
• Situaţii dificile în chirurgia biliară – Sinaia 15-17 mai 2002
• Actualităţi în bolile ficatului – al V-lea Simpozion şi Curs postuniversitar al
IASG - Bucureşti – aprilie 2003
• Conceptul de ganglion santinelă: indicaţii, tehnică, rezultate în chirurgia
tumorilor maligne - Sovata – mai 2004
• Al II-lea Curs superior de chirurgie mamară- Franţa -Aix en Provence –
octombrie 2004
• Oncoplastic Breast Surgery – The Royal College of Surgeons of England – Iaşi
2005
• Chirurgia ficatului - Al XXIII-lea Congres Naţional de Chirurgie
Baile Felix - mai 2006
• Actualitati in chirurgia hepatica – curs IASGO – Bucuresti - aprilie 2007
• Curs intensiv de perfectionare in transplantul de celule stem hematopoietice – Tg.
Mures – februarie 2008
• Curs chirurgie bariatrică – Al XXIV-lea Congres Naţional de Chirurgie,
Constanta – iunie 2008
• Celulele Stem şi Medicina Regenerativă. Stadiul actual şi perspective.
Academia Română - octombrie 2008
•
Senologie chirurgicală - UMF ‘Gr. T. Popa‘ Iaşi - ianuarie 2009
• Advanced course in laparoscopic digestive surgery – IRCAD – University of
Strasbourg - aprilie 2009
• Chirurgia obezitaţii in România – Actualitaţi şi perspective – Simpozionul
Naţional de Chirurgie Bariatrica - decembrie 2010
• Managementul donatorului de organe – iulie 2011, Bucuresti
• Tehnologia Tri Staple – standard de aur in chirurgia digestiva – octombrie 2013,
Constanta
• Advanced workshop on rectal cancer – noiembrie 2013, Bucuresti
• Curs interactiv de tehnici moderne in chirurgia peretelui abdominal – martie

2014, Bucuresti
• Tehnici moderne in chirurgia laparoscopica si deschisa a defectelor parietale
abdominale – iunie 2014, Constanta
• Actualitati in diagnosticul si tratamentul cancerului mamar - octombrie 2014,
Bucuresti
• Advanced workshop on gastric cancer – noiembrie 2014, Bucuresti
• Tratamentul minim invaziv al herniilor inghinale-mijloace alternative de fixare –
mai 2015, Bucuresti
• Advanced and revisional bariatric surgery clinical immersion training – mai 2015,
Tel Aviv, Israel
• Supraspecializare – Chirurgie hepato-bilio-pancreatica - Institutul Clinic Fundeni
2014-2016

