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• Născut la data de 13.09.1959 în localitatea Biia, jud. Alba. 
• A absolvit în anul 1978, Liceul Teoretic nr. 2 din orașul Tîrnăveni ca Șef de promoție. 
• Din anul 1979 este student al Facultății de Medicină din Cluj-Napoca, facultate pe care o absolvă în 

anul 1985 cu media 10 ca Șef de promoție. 
• Din anul 1985 este medic stagiar la Spitalul Județean Cluj-Napoca, ulterior din anul 1988 medic de 

medicină generală la Spitalul Orășenesc Borșa, jud. Maramureș. 
• Din anul 1990 este Preparator Universitar la Catedra Obstetrică-Ginecologie II, Universitatea de 

Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca. Parcurge toate etapele promovării didactice, 
iar din anul 2013 este Profesor Universitar. 

• Din anul 1998 este medic primar obstetrică-ginecologie, desfășurând activitate medicală în Clinica 
Obstetrică-Ginecologie “Dominic Stanca”, Cluj-Napoca. 

• Deține atestate de studii complementare în următoarele domenii: Ecografia in Obstetrica-
Ginecologie (1997); Managementul Serviciilor de Sanatate (2005); Colposcopie (2011); Chirurgie 
laparoscopica ginecologica (2012); Histeroscopie (2013); Medicină materno-fetală (2016). 

• Este implicat în procesul educațional universitar și postuniversitar, fiind coordonator de rezidențiat 
în specialitatea obstetrică-ginecologie. 

• A participat în calitate de autor sau co-autor la elaborarea unui număr de 16 monografii și manuale. 
• Activitatea de cercetare s-a concretizat prin calitatea de director, responsabil, colaborator sau 

mentor în 17 granturi internaționale, naţionale sau interne de cercetare. 
• A publicat un număr de peste 120 de articole, dintre care 50 cotate ISI și 28 cotate BDI.  

Indice HIRSH (Web od Science Core Collection) 9. 
• A obținut calitatea de conducător de doctorat în urma susținerii tezei de abilitare din anul 2014. 

Coordonează un număr de 6 doctoranzi. 
• În prezent este Șeful Clinicii Obstetrică-Ginecologie “Dominic Stanca”, Spitalul Clinic Județean de 

Urgență, Cluj-Napoca, Șeful Disciplinei Obstetrică-Ginecologie II, Universitatea de Medicină și 
Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca. 

• Este membru în Consiliul Facultății de Medicină și în Senatul Universității. Face parte din Comisia 
de Disciplină a Colegiului Medicilor Cluj și din Comisia de Obstetrică-Ginecologie a Colegiului 
Medicilor din România. 

• Este Vicepreședinte al Societății Române de Obstetrică-Ginecologie și Vicepreședinte al Societății 
Române de Chirurgie Miniminvazivă în Ginecologie. 
 

Odată cu preluarea conducerii Disciplinei  Obstetrică - Ginecologie II  a avut în vedere dezvoltarea 
acesteia atât pe plan didactic, cat si de cercetare. Se implică în întreaga activitate,  prin identificarea şi 
implementarea unor strategii proprii, adaptate nevoilor Facultății şi Universității. Obiectivul prioritar este  
reprezentat de dezvoltarea unui colectiv medical și didactic orientat spre calitate şi realizarea excelenței, 
caracterizat prin standarde de performanță în toate domeniile de activitate. Acest obiectiv poate fi realizat 
în condițiile în care factorii cheie, studenți, medici rezidenți, cadre didactice vor avea aceleași obiective în 
activitate: adaptabilitate, colaborare, calitate, creativitate, excelență şi flexibilitate. 


