Acad.Prof.Dr.Florian POPA
Candidatura pentru Presedinte al Academiei de Stiinte Medicale
1.Elemente din C.V.(recunoastere internationala si nationala)
-1993-2012 Sef Sectie- Clinica de chirurgie Spital Clinic de Urgenta
,,Sf.Pantelimon’’Bucuresti ;1982-2005 Director General -Spitalul Clinic de Urgenţă ,,Sf.
Pantelimon”, Bucureşti ;2000-2004 Prorector- Universitatea de Medicină şi Farmacie
,,Carol Davila” Bucureşti;2004-2012 –Rector-Universitatea de Medicină şi Farmacie
,,Carol Davila” Bucureşti;1996 -Secretar de Stat-Ministerul Sănătăţii şi Familiei ;19951996-Director-Direcţia Sanitară a Municipiului Bucureşti ;2002-2004 -Director General
al Centrului National de Perfectionare Postuniversitara a Medicilor , Farmacistilor, altui
personal cu studii superioare si Asistenti Medicali ;2004- Presedinte al Asociatiei
Spitalelor din Romania ; 2008-2012 Deputat si Membru al Comisiei de Sanatate al
Camerei Deputatilor din Romania ;2012-2016- Senator si Vicepresedinte al Comisiei de
Sanatate al Senatului Romaniei; Membru al Academiei de Ştiinţe Medicale; Secretar,
Vicepreşedinte şi Preşedinte al Societăţii Române de Chirurgie; Membru în societăţi
ştiinţifice Naţionale şi Internaţionale;10 volume medicale publicate şi peste 270 de
articole şi lucrări, 27 citate in PubMed.De-a lungul timpului am indeplinit toate functiile
de conducere ale Societatii Romane de Chirurgie incepand cu Secretar, Vicepreşedinte şi
Preşedinte.
Premii: 6 titluri de ,,Doctor Honoris Causa” la Craiova, Constanta, Iasi, Chisinau, Sibiu,
Galati si Palermo(Italia); Ordinul Naţional ,,Steaua României” în grad de ofiţer, Ordinul
Naţional ,,Pentru Merit” în grad de Cavaler,Ordinul ,,Meritul Sanitar” în grad de
Comandor,Medalia Universităţii Messina – Italia,Premiul Victor Babes al Academiei
Romane, Premiul National ,,Meritul Sanitar’’si Ordinul Steaua Romaniei; Placheta de
Onoare a Provinciei regionale Palermo – Italia, Diploma de apreciere a Asociaţiei
Generale a Chirurgilor din Siria, Cetăţean de Onoare al ţinutului Jefferson şi al
comunităţii din Kentucky – SUA , Cetăţean de Onoare al Municipiului
Bucuresti,Cetăţean de Onoare al Guvernoratului Corfu – Grecia,Placheta de Onoare a
Colegiului Medicilor din Latakia – Siria. Membru Fondator Fundaţia Universitara ,,Carol
Davila”,Editor Fondator al revistei de medicină Journal of Medicine and Life.
2.Realizari pentru A.S.M., dupa cum urmeaza:
-Presedinte AL Sectiei de Chirurgie A.S.M. 2012-2016 perioada in care am realizat
urmatoarele:
-Centre de cercetare stiintifica cu tematica nationala si colaborari internationale la :
Spitalul Clinic de Urgenta ,, Sf.Pantelimon’’ Bucuresti, Spitalul de copii Budimex
Bucuresti , Spitalul Colentina Bucuresti.
-Conferinte nationale , internationale puse sub patronajul A.S.M. cum ar fi congresele si
conferintele de chirurgie in perioada in care am indeplinit functii de conducere la
Societatea Romana de Chirurgie

-am stimulat si ajutat la brevetarea unor tehnici si instrumente chirurgicale sub egida
A.S.M.
-In calitate de Senator am contribuit prin alocutiuni, declaratii parlamentare si interpelari
ale Ministerelor finantatoare ale AS.M. pentru obtinerea de catre membrii Academiei de
indemnizatii suplimentare, in acestea fiind sprijinit de Dl.Academician Prof.Dr.Ifrim
Mircea.
-Am intervenit la Ministerul Sanatatii pentru la revenirea la Academie a Comisiei de
Bioetica a medicamentului si a dispozitivelor medicale, fiind sprijinit de Dl.Academician
Prof.Dr.Ifrim Mircea.
3.Obiectivele principale ce mi le propun a le realiza in functia pentru care candidez:
- In calitate de Senator imi doresc sa realizez ca planul sectorial de 100 de milioane
existent in prezent pentru 3 ani (2016-2018), sa ajunga la 300 de milioane pentru as putea
pune in valoare experienta aproape toti academicienii si in acelasi timp sa aiba din aceste
programe un venit substantial.
-Sa obtin prin Ministerul Fondurilor Europene, 4 planuri Europene cu fonduri
nerambursabile astfel reusind ca si din aceasta sursa academicienii sa isi foloseasca
intreaga capacitate intelectuala si sa aiba un plus de venit.
-Sa introducem in planul de buget si cheltuieli a Academiei o suma corespunzatoare, ce
sa asigure decontarea transportului si cazarii academicienilor ce vin la sedintele Adunarii
Generale si Consiliului Stiintific, cat si a celor ce reprezinta A.S.M. peste hotare.
-Sa ma implic intr-o masura crescuta in sporirea eficientei Familiei Academiei de Stiinte
Medicale.
-Am elaborat în parlament o iniţiativă legislativă prin care solicit ca pentru membrii
academicieni titulari indemnizaţia să fie cu 25% mai mare şi să aibă indemnizaţie şi
membrii corespondenţi şi de onoare. Acesta va fi obiectivul principal al mandatului meu..
-Sa sprijin activitatea Secretarului General, cu a carui candidatura prin programul
prezentat de dansul sunt total de acord.

