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Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Totolici Bogdan 
Adresă(e)   TIMISOARA, STR. DIACONU CORESI, NR. 44A 

Telefon(oane) 0722356236   
Fax(uri) 0357407211 

E-mail(uri) totolici_bogdan@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 05.02.1959 
  

Sex M 
  

Locul de muncă vizat /  
 

Domeniul ocupaţional 
 

  Atestat de abilitare 
 
IOSUD 

  

Experienţa profesională 
Perioada 

Functia sau postul ocupat 
Activităţi şi responsabilităţi principale 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 
   Octombrie 2015-prezent 
   Profesor Universitar 
  Activitate didactica. 
   Universitatea de Vest Vasile Goldis, Facultatea de Medicina Generala, Farmacie si Medicina Dentara, 
Arad, Bd. Revolutiei nr. 94-96, 310025 
  Activitate didactica si stiintifica 
 

Perioada 2010- 2015 
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar Universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Vasile Goldis, Facultatea de Medicina Generala, Farmacie si Medicina Dentara, 

Arad, Bd. Revolutiei nr. 94-96, 310025 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactica si stiintifica 

 
 

Perioada 2009- 2010 
Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica. 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Vest Vasile Goldis, Facultatea de Medicina Generala, Farmacie si Medicina Dentara, 

Arad, Bd. Revolutiei nr. 94-96, 310025UVVG Arad 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

Perioada 

 
Activitate didactica si stiintifica 
 
 
1992-2007- 

Funcţia sau postul ocupat Asistent  Universitar 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica. 

Numele şi adresa angajatorului UMF Timisoara 
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  Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                     Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorulu 
 
 
 
i 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                   Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 
 
 
                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 
                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 

Activitate didactica si stiintifica 
 
 
 
2011-2013 
Drector de program 
Manageriale 

1. Proiect in cadrul programului operational de cooperare transfrontaliera Ungaria-Romania 2007-2013 
“Stabilirea fondului comun de vinecare in aria Cris-Mures-Arad si judetul Bekes in domeniul 
sanatatii”, cu titlul “Medical treatment without borders in the Koros-Maros region – creating the 
common bases of medical care in Arad and Bekes Counties”; acronym: Gyula – Arad –Med; 
Cod proiect HURO/0802/021.  

Grant transfrontalier HU-RO 
 
 
 
2011-2013 
Responsabil  de program 
Manageriale 

2. Proiect - Ambulatoriu integrat din structura Spitalului Clinic Judetean de urgenta Arad 
“Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate”, in cadrul 
Programului Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 3 - “ Imbunatatirea infrastructurii 
sociale”.  

  Grant REGIO 
 
 
 
2008-2011 
Cercetator 
Cercetare stiintifica 

3. Proiect de cercetare Tranaconda, Nr. Contract 62066 / 2008-2011, in  programul “Parteneriate in 
domeniile prioritare”, directia “Biotehnologii”, functia “cercetator”, proiect intitulat “Noi strategii in 
managementul donorului de organe: optimizarea protocolului de prelevare de cord si rinichi 
prin preconditionare farmacologica cu agenti anestezici”, proiect aplicat la Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Timisoara.  

Grant BIOTEHNOLOGII 
 
 
 
 
 
2005-2007 
Cercetator 
Cercetare stiintifica 

4. Studiu clinic DIREG – L – 03699 ATTEST (Assesment of thromboprophylaxis for patients with major 
surgery in current clinical practice) – “Evaluarea profilaxiei tromboembolismului venos in 
practica medicala curenta la pacientii cu interventii chirurgicale majore.” – Spitalul Clinic 
Judetean de Urgenta Arad.  

 
Studiu clinic faza III 
 
 
 
2008-2013 
Cercetator 
Cercetare stiintifica 

5. Proiect de cercetare COSAN 41-058 CNMP/septembrie 2008, domeniul 4, sanatate, proiect intitulat 
“Chirurgia oncoplastica – atitudine chirurgicala moderna in tratamentul complex al 
cancerului de san”, proiect aplicat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.  

 
Proiect de cercetare COSAN 
 
 
 

6. Proiect de cercetare parteneriate II, Nr. Proiect 6-073, proiect intitulat: “Protocoale inovatoare de 
monitorizare minim invaziva si noninvaziva: de la modelul experimental animal in vivo, la 
evaluarea impactului clinic”, proiect aplicat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara. 
Functia: cercetator. 
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                                                    Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 
 
 

 
2007-2008 
Cercetator 
Cercetar stiintifica 

6. Proiect de cercetare parteneriate II, Nr. Proiect 6-073, proiect intitulat: “Protocoale inovatoare de 
monitorizare minim invaziva si noninvaziva: de la modelul experimental animal in vivo, la 
evaluarea impactului clinic”, proiect aplicat la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.  

 
 
Proiect de cercetare partneriate II 

                                                      Perioada 
                          Functia sau postul ocupat 
          Activitati  si resposabilitati principale 
                 Numele si adresa angajatorului 
 
 
 
 
 
     Tipul activitati sau sectorul de activitate 
 

2007-2013 
Director program 
Manageriale 

7. Proiect in cadrul programului operational sectorial “Cresterea competivitatii economice” 2007-
2013, (POS CCE), axa prioritara III- tehnologia informatiei si comunicatiilor (TIC) pentru sectoarele 
privat si public. Domeniul major de interventie 2 -  “ Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor 
publice electronice”, operatiunea 4”Sustinerea implementarii de solutii de sanatate si asigurarea 
conetiunii la broadband, acolo unde este necesar” .  

 
POS CCE- Axa prioritara III  
 
 
 
 
 

 
      
  

  

Perioada 2007-2009, 2011-prezent 
Funcţia sau postul ocupat Sef sectie chirurgie generala I Spitalul Clinic Judetean Urgenta Arad 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sef sectie 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad, Calea Victoriei, Nr. 1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chirurgie generala 
 

Perioada 2009-2011 
Funcţia sau postul ocupat Manager general 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management general. 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management 
 
 

Perioada 1998-2007 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activitati si responsabilitati principale 
                    Numele si adresa anjatorului  
     Tipul activitatii sau sectorul de activitate 

Medic primar chirurg 
Chirurgie generala 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 
Activitat medicala 
 

Perioada 1994-1998 
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medic chirurgie generala. 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 
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Tipul activităţii sau sectorul de activitate Chirurgie generala 
  

Perioada 1991-1994 
Funcţia sau postul ocupat Medic rezident chirurgie generala. 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medic rezident chirurgie generala. 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitati medicale de Chirurgie generala 
 

 
 
 

 

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 

 
 
Septembrie 2015 
  Diploma de Good Clinical Practice 
Etica profesionala 
 
NIDA Clinical Trials Network 

Perioada 2008-2009 
Calificarea / diploma obţinută Competenta management sanitar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Management sanitar. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nationala 

  

Perioada 2008 -2013 
Calificarea / diploma obţinută Competenta chirurgie laparoscopica 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chirurgie laparoscopica. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Internationala 

  

  

Perioada  2006 
Calificarea / diploma obţinută   Supraspecializare  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chirurgie bariatrica 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Clinic Sf.Ioan Bucuresti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internationala 

  
Perioada 2003 

Calificarea / diploma obţinută Supraspecializare 

Pagina / - Curriculum vitae al  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunităţile Europene, 2003   20060628 

 



Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Chirurgie gastrica laparoscopica avansata 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internationala 

  

Perioada 1996 
Calificarea / diploma obţinută Supraspecializare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chirurgie vasculara 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Clinica CHOU TOURS FRANTA 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Internationala 

 
 

Perioada 
 

  1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctorat medicina 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Chirurgie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

National 

  
 

 
Perioada 

 
1991-1994 

Calificarea / diploma obţinută Rezidentiat chirurgie generala 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Medic specialist chirurgie generala. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Judetean Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
Perioada 

 
1988-1990 

Calificarea / diploma obţinută  
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Dispensarul comunal Moldova Sulita jud Suceava 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

National 

  
Perioada 

 
1985-1988   

Calificarea / diploma obţinută  
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Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Stagiu postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Judetean Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
 
 
 

 
                                                Perioada 

 
 
 
 
1979-1985  

Calificarea / diploma obţinută Medicina generala. 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Faculatea de Medicina Generala a UMF Timisoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
Perioada 

 
1975-1978 

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat. 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de cultura generala Slanic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  
 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Medic primar chirurgie generala 
Doctor in medicina 
Competenta chirurgie laparoscopica 
Competenta management sanitar 
Supraspecializare chirurgie vasculara 
Supraspecializare chirurgie gastrica laparoscopica avansata 
Supraspecializare chirurgie bariatrica 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza 
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza   B2  B2  B2  B2  B2 

Franceza   B2  B2  B2  B2  B2 

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

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale 

 
 
Competente de comunicare – dobandite in activitastile didactice si manageriale 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Competente de evaluare – dobandite in activitatile didactice si extraprofesionale 
Abilitati de leadership – dobandite in activitatea manageriala 
Munca in echipa – capabilitatea de a lucra cu subordonatii, -competenta dobandita 
prin coordonarea activitatii de elaborare si implementare proiecte, precum si a 
activitatii de coordonare a lucrarilor de licenta si a cercurilor studentesti 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Internet, Redactare computerizata 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini - 
  

Permis(e) de conducere B2 
  

Informaţii suplimentare - 
  

Anexe -  Membru in membru in  European Association for Endoscopic Surgery, Societatea romana de 
chirurgie, Asociatia Româna pentru Chirurgie Endoscopica si alte Tehnici Interventionale 
(A.R.C.E.), Asociatia  Româna de Chirurgie Bariatrica, Asociatia Romana de Chirurgie 
Colorectala 
 

 
 
 
Arad 10.06 2017       Prof.univ.dr Totolici Bogdan 
 
 

Cărţi, monografii, materiale de studio –autor unic, prim autor, coautor 10-1/4/5 
Articole în reviste cotate ISI/ISI proceedings/citari/ h index  11/15/62/5 
Articole- BDI, rezumate, comunicate 56/26 
Participări la conferinţe internaţionale 34 
Participări la conferinţe interne 40 
Membru în comitete de organizare sau ştiinţifice ale unor conferinţe 18 
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