Acad.Prof.Dr.Dan Mircea ENESCU
Candidatură pentru Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale
1. Elemente din C.V. (recunoaştere internaţională şi naţională);
Şef secţie din 1989; Şef catedră – Baza clinică de chirurgie plastică pediatrică – SCCUCB – din 1998; Şef
catedră-Clinica de chirurgie plastică SCCUCB şi Bază clinică de chirurhie plastică, Spitalul Clinic Steaua
Bucureşti din 2002; Reprezentantul României în Comisia de acreditare a EBOPRAS din 2005; Reprezentantul
României (ACPR) la European Burn Association, International Society of Burn Injury şi MBCFD din 2006;
Reprezentantul României la UEMS din 2006; Preşedintele Comisiei de Chirurgie Plastică a Colegiului Medicilor
din 2006; Manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii”Grigore Alexandrescu” din 2009; Membru în
Comisia de Disciplină a Colegiului Medicilor Bucureşti din 2011; Membru în Senatul UMF”Carol Davila” şi în
Consiliul Profesoral; Membru în comitetul ştiinţific internaţional şi reprezentantul României la The EuroMediterranean Council for Burns and Fire Disasters; Membru în Comitetul Executiv al European Burn
Association din 2013.
Premii: Medalia de Argint la Salonul Mondial de Inventică, Cercetare şi Inovare industrial, Bruxelles 1999;
Diplomă de Excelenţă A.S.M. şi M.E.C. –“Concept în România”-CRONO 2002, premiul III în 2003, Diplomă
de Excelenţă în 2004; Asociaţia Jurnaliştilor din domeniul medical-premiul de excelenţă pentru cel mai bun
specialist, 2002; Premiul de Excelenţă Medic Ro, 2005; Top medici, 2005 şi 2006; Ouststanding Professional
Award for Dedicated Achievements in the Field of Recontructive Plastic Surgery-ABI-USA, 2001; Premiul 10
pentru România, 2010; Ordinul Naţional”Serviciul Sanitar” în grad de “Cavaler”, 2010; Top 100 Professionals
2012-International Bibliographical Center; Premiu de Excelenţă pentru contribuţia la imaginea pozitivă a
medicului în societate-premiul creat de boardul Medica Academica.
2. Realizări pentru A.S.M., după cum urmează:
- Contribuţie de bază la realizarea Revistei Modern Medicine, aflată în Index Copernicus, EBSCO şi B+ al cărei
preşedinte de bord editorial este Stefan Hell, laureat al premiului Nobel;
- Conducerea Centrului de Cercetări aflat la Spitalul Clinic”G.Alexandrescu” pe Platforma A.S.M. cu o tematică
de cercetare, dintre care unele teme fiind cu fonduri nerambursabile europene;
- Contribuţie, prin prezenţa în Consiliul Ştiinţific a Centrului de Cercetări de la Spitalul Clinic Colentina,
deasemenea pe Platforma A.S.M. şi pentru care U.E. a alocat 32 milioane € fonduri nerambursabile;
- Contribuţie esenţială la realizarea şi avizarea de către Ministerul Educaţiei a Planului sectorial de cercetare al
Ministerului Sănătăţii de a cărei realizare răspunde A.S.M., prin tematica sa relizându-se principalele direcţii
strategice ale Ministerului Sănătăţii la nivel national;
- Implicarea în obţinerea unor serii de elemente de natură a readuce A.S.M., aflată într-o situaţie periferică în
anul 2011, la nivelul cerinţelor Legii 264/2004;
- Stabilirea unor legături internationale ale A.S.M. cu foruri de cercetare din SUA şi primirea acesteia în
Federaţia Internaţională a Academiilor de Medicină;

- Organizarea Editurii A.S.M. al cărui redactor şef sunt, şi publicarea deja a unor cărţi prestigioase scrise de
academicieni (ex.Anesteziologia, elaborată de Acad.George Litarczek, Istoricul A.S.M., elaborată de
Prof.dr.Octavian Buda, etc.).
3. Obiectivele principale ce mi le propun a le realiza în funcţia pentru care candidez:
- Organizarea unor cursuri de perfecţionare în domeniul medical de către A.S.M., cursuri ce vor fi ţinute de
academicieni urmând ca aceştia să aibă şi o remuneraţie;
- Dezvoltarea Editurii A.S.M., care să devină competitivă pe plan international şi să aducă venituri
suplimentare;
- Implicarea în activitatea Fundaţiei Academia de Medicină, care trebuie să-şi extindă activitatea fiind în acelaşi
timp atât for de valorificare a activităţii ştiinţifice a academicienilor cât şi mijloc de obţinere a unor venituri
suplimentare;
- Finalizarea cu succes a proiectului european de dotare cu angiografe şi realizarea de cercetări în acest
domeniu.

