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Onorată asistenţă,  
tradiţia recunoaşterii contribuţiilor ştiinţifice, profesionale, manageriale şi 

culturale, a proclamării şi promovării valorilor academice este menirea unei 
Universităţi. În spiritul acestei tradiţii, oferim astăzi expresia cea mai înaltă a 
recunoaşterii noastre - Titlul de Doctor Honoris Causa - Domnului Adrian 
Valentin Cotîrleţ, exprimându-ne astfel admiraţia şi preţuirea faţă de o 
personalitate marcantă a societăţii româneşti contemporane.  

Cu acest prilej am privilegiul de a rosti  
 

LAUDA ŢIO 
 

în onoarea Domnului prof. univ. dr. în medicină 

ADRIAN VALENTIN COTÎRLE Ţ 

managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti 

 

Preambul 

A vorbi despre doctorul Adrian Valentin Cotîrleţ reprezintă o provocare, dar şi 
un posibil risc. Provocare înseamnă explorarea tuturor aspectelor, diverse şi 
complexe, prin care putem creiona personalitatea domniei sale. Riscul îl 
ameninţă pe cel care nu ar reuşi să surprindă sintetic aspectele esenţiale ale unei 
vieţi dedicate cu pasiune salvării de vieţi. 
Este greu a cuprinde într-un cadru restrâns o personalitate, de aceea vom selecta 
doar câteva repere semnificative, care să definească activitatea domniei sale, în 
vederea acordării de către Universitatea „George Bacovia” din Bacău a Titlului 
de Doctor Honoris Causa.   
 
Repere biografice 
Domnul Adrian Valentin Cotîrleţ s-a născut la 13 iunie 1956 în localitatea 
Târgovişte, judeţul Dâmboviţa într-o familie de oameni simpli, muncitori, care 
nu au avut nici o legătură cu domeniul medicinii. Din familie, şi îndeosebi de la 
bunica din partea mamei, se pare că a moştenit perseverenţa, ambiţia şi 
tenacitatea care au stat la baza realizărilor sale.  
 
Studiile primare şi liceul le-a urmat în oraşul natal. Orientarea spre Medicină a 
venit destul de târziu, după vacanţa de vară a clasei a XI-a. O accidentare la 
genunchi şi o perioadă de spitalizare sunt cele două evenimente care au stat la 
baza deciziei strict personale de a se îndrepta spre Facultatea de Medicină 
Generală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iaşi. 
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A absolvit facultatea, cu diplomă de medic – medicină generală, în anul 1982, 
dar pregătirea profesională nu s-a oprit în acel an. A urmat obţinerea, în 1991, a 
diplomei de medic specialist în chirurgie şi în 1998 a diplomei de doctor în 
medicină, specializarea chirurgie. Apoi, aproape în fiecare an, a participat la 
cursuri de specializare organizate de furnizori de formare de prestigiu din ţară şi 
străinătate, precum: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” 
din Iaşi, European Institute of Telesurgery Strasbourg, Societatea Română de 
Chirurgie Bucureşti, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management 
Sanitar din Bucureşti, Institutul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a 
Medicilor şi Farmaciştilor Bucureşti etc.  
 
Urmare participării la cursuri şi stagii în domeniul educaţiei şi formării 
profesionale deţine calificări sau diplome naţionale şi internaţionale în: 

- chirurgie hepato-bilio-pancreatică şi transplant hepatic; 
- chirurgie oncologică; 
- diagnostic şi tratament al cancerului colorectal; 
-  boli ale ficatului; 
- chirurgie endoscopică; 
- diagnostic şi tratament al cancerului mamar, al bolii de reflux gastro-
esofagian; 
- cancer pancreatic, pancreatită cronică; 
- chirurgie laparoscopică; 
- chirurgie vasculară de urgenţă. 

 
În ceea ce priveşte activitatea profesională a domnului Adrian Valentin Cotîrleţ 
remarcăm că aceasta se desfăşoară pe paliere distincte, dar care se 
intercondiţionează şi se sprijină reciproc. Le vom evidenţia în ordinea în care au 
apărut şi s-au manifestat în viaţa domniei sale. 
 
Adrian Valentin Cotîrleţ – medic 
După absolvirea facultăţii, în anul 1982, domnul Adrian Cotîrleţ a fost 
repartizat, pentru efectuarea stagiaturii în spitalul din Oneşti şi apoi, din 1984 în 
cel din Moineşti. Opţiunea pentru aceste oraşe se datorează existenţei în zonă a 
familiei soţiei sale. De fapt, putem afirma că, începând cu facultatea, Moldova l-
a adoptat pentru totdeauna pe tânărul Adrian Cotîrleţ, iar acesta a adoptat 
Moldova.  
 
Până în 1988 domnul Adrian Cotîrleţ a funcţionat ca medic de medicină 
generală. 
 
Între 1988 şi 1991 a urmat perioada de rezidenţiat în specializarea chirurgie 
generală, efectuat în cadrul Spitalului de Urgenţă Floreasca - Bucureşti. 
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Deşi a avut posibilitatea de a alege un centru universitar sau chiar de a rămâne 
la un moment dat în străinătate, domnul Adrian Cotîrleţ s-a întors la Moineşti, 
ca medic specialist chirurg până în 1996 şi, în continuare, până în prezent, ca 
medic primar chirurg, convins fiind că medicină de calitate se poate face în 
orice spital.  
 
Dintre realizările domniei sale ca medic în spitalul din Moineşti aş dori să 
evidenţiez doar una, de o foarte mare însemnătate pentru domeniul medical – 
practicarea laparoscopiei, o tehnică chirurgicală modernă, revoluţionară, pe care 
a introdus-o la momentul în care în ţară se mai practica doar în cinci spitale, iar 
în Moldova doar la clinica universitară din Iaşi. Pentru a se perfecţiona în 
această tehnică a urmat zeci de stagii în Europa şi în America. Începând din 
1995, în cei 20 de ani de chirurgie laparoscopică, experienţa personală a 
domniei sale este de peste 4.000 de astfel de operaţii. 
 
Afirmăm, cu toată responsabilitatea, că medicul Adrian Valentin Cotîrleţ este un 
adevărat profesionist, un perfecţionist, care a avut şi are permanent voinţa şi 
perseverenţa de a se autodepăşi, de a fi primul care aplică cele mai noi cuceriri 
ale ştiinţei în sistemul medical românesc. Este un medic pentru care salvarea 
vieţilor omeneşti a fost şi este mai presus de orice.  
 
Adrian Valentin Cotîrleţ – manager 
Din anul 2001 doctorul în medicină Adrian Cotîrleţ s-a angajat să managerieze 
Spitalul Municipal Moineşti. Îl descoperim astfel ca pe o personalitate 
complexă şi completă, un om providenţial, un vizionar, un deschizător de 
drumuri în asistenţa medicală spitalicească din judeţ. Perseverent şi tenace în a-
şi pune în aplicare proiectele îndrăzneţe a reuşit să ridice spitalul la standarde 
europene, şi aceasta nu doar spre satisfacţia domniei sale şi a colectivului, cât 
mai ales spre binele bolnavului. 
 
Ca manager crede în trepiedul: echipă, dotare tehnică şi condiţii de cazare 
pentru pacienţi. 
 
Aplicând zicala „Omul sfinţeşte locul”, doctorul Cotîrleţ a avut priceperea şi 
înţelepciunea de a aduna în jurul său o echipă de tineri destoinici, capabili să 
realizeze proiecte îndrăzneţe. 
 
Ce a realizat în cei 15 ani de când ocupă postul de manager? Doar spicuim din 
proiectele sale implementate: 

- reabilitarea blocului operator; 
- reabilitarea secţiei ATI şi a serviciului de sterilizare; 
- înfiinţarea compartimentului de hemodializă; 
- înfiinţarea secţiei de obstetrică-ginecologie; 
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- reabilitarea secţiei de chirurgie; 
- reabilitarea laboratoarelor de radiologie şi clinic, precum şi a secţiilor de 
pediatrie şi medicină internă; 
- obţinerea titulaturii de spital de urgenţă (în 2007); 
- modernizarea ambulatoriului integrat; 
- reabilitarea şi modernizarea secţiilor de boli infecţioase şi pneumologie; 
- extinderea compartimentului de primire urgenţe; 
- reabilitarea blocului alimentar; 
- implementarea sistemului informatic; 
- reabilitarea termică a clădirii spitalului; 
- dotarea laboratorului de imagistică medicală cu un computer-tomograf 
performant; 
- amenajarea unui heliport; 
- organizarea unui compartiment de recuperare cardiovasculară; 
- înlocuirea sistemului clasic de încălzire - răcire şi preparare a apei calde 
pentru consum, cu un sistem ce utilizează energii regenerabile; 
- înfiinţarea, în 2008, a Departamentului de Cercetare Medicală al 
spitalului etc. 

 
Acestea ar fi, succint, realizările managerului care a reuşit performanţa, 
neegalată de nimeni până acum în România, de a face dintr-un spital de 
provincie, cu datorii, dotare precară şi deficit de personal, în urmă cu 15 ani, o 
unitate etalon în asistenţa medicală spitalicească din ţară. 
 
Acesta este Adrian Cotîrleţ – cel mai longeviv manager de spital de urgenţă din 
România.  
 
Adrian Valentin Cotîrleţ – cercetător ştiin ţific 
În paralel cu activitatea de medic şi manager al Spitalului Municipal de Urgenţă 
Moineşti domnul Adrian Cotîrleţ a desfăşurat şi o prodigioasă activitate de 
cercetare ştiinţifică. 
 
Prima materializare a cercetării sale ştiinţifice o reprezintă teza de doctorat cu 
tema „Tratamentul chirurgical în ulcerul duodenal”, susţinută public în anul 
1998 la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi. 
 
Evidenţiem apoi un număr de trei cărţi, ca unic autor, 7 articole (în colaborare) 
publicate în extenso în reviste din fluxul ştiinţific internaţional, 18 articole 
publicate în lucrări ale conferinţelor internaţionale de specialitate,/ 69 lucrări 
susţinute la manifestări ştiinţifice internaţionale şi 94 lucrări susţinute la 
manifestări ştiinţifice naţionale. 
 
A participat în echipele mai multor proiecte de cercetare, între care amintim: 
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 - Optimizarea strategiilor de prevenţie, diagnostic şi terapie în stadiile 
incipiente a neoplaziilor tractului digestiv inferior prin screening populaţional şi 
detectare precoce a leziunilor preneoplazice; 
 - Cuantificarea riscului cardiovascular la pacientul diabetic – intervenţie 
şi screening; 
 - Dezvoltare laborator de cercetări interdisciplinare al afecţiunilor 
hepatice; 
 - Implicaţii epidemiologice, imunologice şi clinico – evolutive ale 
coinfecţiei cu virusul hepatitei D (VHD) la pacienţii infectaţi cu virusul 
hepatitei B (VHB); 
 - Sistem colaborativ de accesare la distanţă a informaţiilor în secţia de 
Terapie Intensivă. 
 
O expresie a înclinaţiei sale spre cercetare poate fi considerată şi munca depusă 
în vederea înfiinţării Departamentului de Cercetare Medicală al spitalului în 
anul 2008. De altfel, între obiectivele strategice ale instituţiei pe care o conduce 
se înscrie şi activitatea de cercetare ştiinţifică. 
 
Nu trebuie uitate nici manifestările ştiinţifice anuale, desfăşurate în cadrul 
Zilelor medicale ale Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti. 
 
Adrian Valentin Cotîrleţ – profesor universitar 
Profesionalismul şi rezultatele de excepţie obţinute ca medic şi manager nu 
puteau trece neobservate de mediul academic, care a dorit să beneficieze de 
întreaga sa experienţă. Astfel că, începând cu anul 2009, îl regăsim pe domnul 
Adrian Cotîrleţ în Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, în calitate de 
cadru didactic, urcând treptele ierarhiei universitare, până la cea de profesor. 
 
În calitate de cadru didactic universitar îi evidenţiem iniţiativa unei secţii de 
asistenţă medicală generală, în cadrul căreia asistenţii medicali au avut 
posibilitatea dobândirii de studii superioare. 
 
Recunoaşteri şi distincţii 
În decursul anilor omul Adrian Cotîrleţ şi activitatea domniei sale s-au bucurat 
de recunoaşterea comunităţii locale, naţionale şi internaţionale. 
 
Ca recunoaştere a prestigiul său, îl întâlnim ca: 
 - membru al Asociaţiei Franceze de Chirurgie 
 - membru al Societăţii Franceze de Chirurgie Digestivă 
 - membru al Societăţii Naţionale de Chirurgie din România 

- membru al Societăţii de Chirurgie din Republica Moldova 
 - membru al Societăţii Naţionale de Chirurgie hepato-bilio-pancreatică 
din Cluj-Napoca 
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 - membru al Societăţii Naţionale de Laparoscopie 
 - membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti, Iaşi 
 - membru al Asociaţiei Române pentru Chirurgie Endoscopică şi alte 
Tehnici Intervenţionale 
 - membru al Asociaţiei Europene pentru Chirurgie Endoscopică şi alte 
Tehnici Intervenţionale 

- membru al Societăţii Române de Flebologie 
- membru al Uniunii Medicale Balcanice  
- membru al International Association of Surgeons, Gastroenterologists 

and Oncologists (IASGO) 
- vicepreşedinte al Colegiului Medicilor Bacău  

 
De asemenea, pentru contribuţiile domniei sale în domeniul medicinii, dar şi în 
domeniul dezvoltării economico – sociale şi culturale a comunităţii, Adrian 
Cotîrleţ a fost distins cu diplome, premii, medalii, între care evidenţiem: 
 - Diplomă de Fidelitate pentru constanţa participării şi contribuţia la 
reuşita reuniunilor chirurgicale nemţene, Piatra Neamţ (1998) 
 - Diploma „Deşteptarea 2000” pentru aplicarea tehnicilor moderne în 
medicină (2000) 
 - „Cetăţean de Onoare al Municipiului Moineşti” pentru merite deosebite 
aduse în slujba comunităţii (2003) 
 - „Man of the year 2004”, American Biographical Institute pentru merite 
deosebite şi exemplul nobil pentru întreaga comunitate 
 - Titlul de cercetător ştiinţific gradul III, Institutul de Medicină 
Comparată (2007) 
 - Diplomă de Excelenţă – „Inegalabila calitate de a fi om”, Monitorul de 
Bacău (2008) 
 - Medalie de argint cu prilejul aniversării a 600 de ani de la prima atestare 
documentară a Episcopiei Romanului (2008) 
 - Diplomă de Excelenţă – pentru grija permanentă privind sănătatea 
veteranilor de război (2009) 
 - Diplomă de excelenşă – premiul Medica Academica (2009) 
 - Premiul pentru Management Medical Modern (2009) 
 - Diplomă de Onoare – pentru neobosita strădanie şi generosul aport în 
scopul păstrării memoriei ostaşilor romani, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” 
(2010) 
 - Diplomă de Excelenţă –  „Omul sfinţeşte locul”, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi (2011) 
 - Diplomă de excelenţă - cu prilejul aniversării a 20 de ani de la prima 
intervenţie laparoscopică din Romania - Universitatea „Ovidius” Constanţa 
(2011) 
 - Premiul de excelenţă pentru managementul calităţii în actul medical, 
Medicalmanager.ro (2013) 
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 - Diplomă de onoare pentru contribuţia şi participarea la manifestările 
celei de a III-a ediţii a Zilelor Medicale ale Sucevei, Colegiul Medicilor 
Suceava (2014) 
 - Diplomă pentru prezenţa activă la acţiunile organizate de Primăria 
Municipiului Moineşti în cadrul Săptămânii Mobilităţii Europene, Moineşti 
(2014) 
 - Diplomă de onoare cu ocazia aniversării a 50 de ani de existenţă a 
învaţământului superior de educaţie fizică şi sport în Bacău, pentru contribuţii 
deosebite în dezvoltarea domeniului specific şi creşterea vizibilităţii şcolii 
universitare băcăuane de profil, la nivel naţional şi internaţional (2014) 
 - Premiul „Dumitru Rusu” al Revistei Economy Transdisciplinarity 
Cognition, Universitatea „George Bacovia” din Bacău (2015) 
 

* 
*    * 

 
Fără îndoială că acest Laudaţio acoperă parţial viaţa profesională şi ştiinţifică 
atât de complexă a domnului Adrian Valentin Cotîrleţ. Oameni ca el sunt rari şi 
sunt modelele noastre de a fi în viitor. 
 
Concluzionăm afirmând că domnul Adrian Valentin Cotîrleţ este o personalitate 
remarcabilă a medicinei româneşti, un nume ce a trecut hotarele ţării şi care nu a 
avut nevoie de un centru universitar pentru a-şi demonstra valoarea, ştiind să-şi 
adune şi să-şi formeze colaboratorii, făcând din Spitalul Municipal de Urgenţă 
din Moineşti o unitate etalon. 
 
Suntem mândri că a devenit şi a rămas peste ani un om al Bacăului! 
 
Pentru contribuţia avută la dezvoltarea ştiinţei şi practicii medicale, ca simbol al 
recunoaşterii valorii profesionale, manageriale, academice şi prestigiului 
ştiinţific, Senatul Universităţii „George Bacovia” din Bacău acordă titlul de 
DOCTOR HONORIS CAUSA, domnului prof. univ. dr. în medicină Adrian 
Valentin Cotîrleţ, managerul Spitalului Municipal de Urgenţă din Moineşti. 
 
În numele întregii comunităţi universitare  „George Bacovia” vă doresc, distinse 
domnule Adrian Valentin Cotîrleţ, din toată inima, sănătate, noroc, bucurii, 
putere de muncă, împliniri, continuă şi sporită recunoaştere locală, naţională şi 
mondială! 
LA MUL ŢI ANI! 
 
20.04.2016 
  

Prof. univ. dr. Tatiana Puiu 


