SÂRBU, VASILE
Membru titular
Prof. univ. dr. – chirurgie toracică, vasculară, oncologică
Data și locul naşterii: 22 mai 1948, Deleni, judeţul Mehedinţi
Studii: absolvent al Facultăţii de Medicină Generală a Institutului de Medicină și
Farmacie din Târgu Mureş, în anul 1972. Obţine titlul de doctor în medicină în
anul 1993 cu teza Vascularizaţia arterială a tubului digestiv subdiafragmatic în
zonele de interes chirurgical.
Urmează o serie de cursuri de perfecţionare în chirurgia cardiovasculară la Spitalul Fundeni, 1984; în
chirurgia toracică, 1986; în chirurgia plastică și reparatorie,1987. După 1990, urmează cursuri de
pregătire şi schimburi de experienţă în Franţa, 1990, Italia, 1991 și 1995, urmate până în anul 2000 de
perioade scurte de informare şi pregătire pe probleme ţintite în clinici din Israel, Spania, Anglia, Turcia,
Grecia, Austria, Germania, Anglia, USA, Japonia şi Chile.
Activitatea profesională: o începe ca medic intern în clinicile de chirurgie generală şi cardiovasculară
de la Târgu Mureş şi Craiova. Urmează perioada de secundariat în acelaşi domeniu, la Spitalele
Fundeni şi Floreasca, devenind, în 1977, medic specialist în chirurgie generală. Din 1988, lucrează în
Spitalul Judeţean Constanţa, devenind şef de secţie în 1990. În anul 1992, devine medic primar de
chirurgie generală şi chirurgie vasculară și şeful clinicii de chirurgie, având următoarele competenţe:
chirurgie laparoscopică, chirurgie vasculară, urgenţe prespitaliceşti, chirurgie oncologică. Între anii
1990-1993, a fost director al Direcţiei Sanitare Constanţa, iar între 2000 şi 2002, a fost preşedinte al
Societăţii Române de Chirurgie și Transplant.
Pe plan didactic, încă din perioada de internat de la Târgu Mureş și Craiova, i-au fost încredinţate grupe
de studenţi, luând astfel parte la procesul didactic şi cel de cercetare ştiinţifică, iar după venirea la
Constanţa în 1977, devine profesor de chirurgie la Liceul Sanitar, până în 1989. La începutul anului
1990, constituie, alături de alţi oameni de ştiinţă şi cultură constănţeni, grupul de iniţiativă
Prouniversitaria,care a condus la înfiinţarea Universităţii Ovidius din Constanţa. A făcut parte din
conducerea tinerei universităţi, chiar de la înfiinţare, fiind decan fondator al Facultăţii de Medicină, până
în 2003, şi apoi prorector al universităţii. În 1998, devine profesor universitar la Catedra de chirurgie a
universităţii şi din anul 2001 devine conducător de doctorat.
Activitatea ştiinţifică, publicaţii: a participat la programele de cercetare ale Centrului de Medicină
Experimentală Fundeni, în domeniul chirurgiei vasculare, punând ulterior bazele cercetării în acelaşi
domeniu la Constanţa. Organizează o serie de congrese şi reuniuni medicale între anii 1990-2008. A
elaborat pentru studenţi lucrarea Elemente de propedeutică chirurgicală, în 1993, Chirurgie generală,
vol. I-II, Patologie chirurgicală abdominală, Patologie chirurgicală toracică şi Urgenţe chirurgicale, Pagini
din istoria chirurgiei româneşti, 2002. A publicat și comunicat împreună cu colaboratorii săi peste 460 de
lucrări ştiinţifice, urmare a cercetărilor întreprinse în domeniul chirurgiei laparoscopice, al transplantului
celular şi de insule pancreatice la bolnavii cu diabet.
Contribuţii: a pus bazele învăţământului universitar medical şi farmaceutic la Constanţa; contribuie la
introducerea în România a tehnicii chirurgicale laparoscopice (prima operaţie laparoscopică și primul
transplant de celule pancreatice în diabetul zaharat insulinodependent) Realizarea la Constanţa a unui
program de transplant renal şi a unui laborator de producere și diferenţiere de celule stem din măduva
hematogenă cu aplicaţii în diabet. Introducerea în România a chimiohipertermiei intraperitoneale în
cancerele abdominale, în 2004. Crearea şi conducerea la Constanţa a Centrului de Studii şi Cercetări
de Chirurgie Experimentală și Biotehnologii Medicale şi a unui Centru de Cercetări al Academiei de
Ştiinţe Medicale. A brevetat aparatul Antimeta, utilizat în chimiohipertermie.

Premii şi distincţii: cetăţean de onoare al oraşului Constanţa, Diploma de excelenţă și Premiul I pentru
lucrarea Transplantul de celule beta pancreatice în diabetul zaharat de tip I; cetăţean de onoare al
statului Kentucky (SUA); Medalia Universităţii din Marsilia; Medalia Universităţii din Bretania
Occidentală; Diplomă de excelenţă Medalionul omagial 120 de ani de la naşterea Acad. Prof.
N. Hortolomei; omul anului 1999 pentru realizarea primelor transplanturi renale în Dobrogea; Premiul
Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România pentru lucrarea Pagini din istoria chirurgiei româneşti;
Medalia Paracelsus, Germania; Certificat Contributions to the Department in the capacity of visiting
scholar în Clinical Multi-Organ Transplantation University of California, Los Angeles, Diplomă de merit la
primul Congres al Societăţii Române de Chirurgie Cardio-Vasculară.
Afilieri: membru titular al AOSR; membru al Uniunii Medicale Balcanice; membru al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie a Colonului şi Rectului; membru al Societăţii Internaţionale de Traumă și
Chirurgie de Urgenţă; membru al Consiliului Naţional al Societăţii Romtransplant; membru al Societăţii
Internaţionale de Chirurgie a Esofagului; membru al Societăţii Naţionale de Biologie Celulară; membru
al Societăţii Române de Chirurgie Hepatobiliopancreatică; membru al Academiei Europene de
Chirurgie; membru al Academiei de Ştiinţă, New York; membru al Academiei de Ştiinţă Poloneze;
membru al Colegiului European School of Oncology; membru al Academiei Internaţionale Albert
Schweitzer; membru al Societăţii Naţionale și Europene de Flebologie.

