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IN MEMORIAM 

Alberto MONTORI 

(1933 – 2021) 

 

Cu profund regret  anunțăm decesul lui Alberto Montori, membru fondator și  

președinte  E.A.E.S., membru de onoare A.R.C.E cu numeroase distincții internaționale. Spirit 

universal, cu profunde principii europene, prieten al chirurgilor din România  a susținut 

dezvoltarea tehnicilor chirurgicale laparoscopice, a  metodelor endoscopice în țara noastră.  

A fost membru de onoare în colectivul editorial al Jurnalului de Chirurgie, a publicat 

numeroase lucrări și a participat la 2 congrese internaționale de Chirurgie organizate la Iași. A 

fost membru fondator al Academiei Europene de Chirurgie (EASS), societate savantă care a avut 

ca membri personalități chirurgicale din Italia, Franța, Spania, Belgia, Germania, Polonia, 

România, Bulgaria, organizație cu proiecte mari europene profund implicată  în învățământul 

postuniversitar și în mobilitatea tinerilor chirurgi. 

Prof. Alberto Montori s-a născut la Ascoli Piceno, Italia, în 1933. După ce a absolvit 

Facultatea  de medicină de  la Universitatea din Perugia în octombrie 1962, și-a petrecut toată 

viața profesională și academică la celebra Universitate  Sapienza din Roma, unde a fost  profesor 

titular în 1980 și apoi profesor emerit de chirurgie generală. 

Profesorul Alberto Montori a fost  președintele EAES în perioada 1999-2001, calitate în 

care  a susținut dezvoltarea tehnicilor chirurgicale moderne, iar pentru comunitatea 

chirurgicală din Romania a fost un sprijin și prieten apropiat, oferind acces la taxe modice la 

Jurnalul Societății, la congresele EAES și la cursurile de perfecționare . 
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Profesorul Alberto Montori și-a dedicat cariera științifică și profesională pentru a 

disemina introducerea  tuturor metodelor endoscopice pentru diagnostic și terapie de-a lungul 

deceniilor: la începutul anilor '70 , endoscopia flexibilă; 20 de ani mai târziu, chirurgia 

laparoscopică și apoi toate terapiile minim invazive. Prin personalitatea sa,  datorită viziunii, 

determinării și energiei neobosite a crescut prestigiul EAES alături de alți titani lui Jacques 

Périssat, Sir Alfred Cuschieri, Jean Mouiel. . Dintre acești uriași, Alberto Montori a reprezentat 

elementul de viață entuziast, pozitiv, iubitor. Cine poate uita remarcabilul Congres Mondial din 

1998 pe care l-a organizat la Roma sau Congresul EAES din 2000 la Nisa sub președinția sa. 

Atitudinea sa prietenoasă și caldă i-a caracterizat prezența în toate activitățile academice, 

întotdeauna gata să încurajeze noile generații să participe activ și să transmită  tinerilor chirurgi 

imboldul  inovației și progresului. Profesorul Alberto Montori a fost un creator de școală 

chirurgicală modernă. 

În paralel cu activitatea chirurgicală a fost atras de valorile civilizației europene, de 

familie de prieteni. 

  Profesorul Alberto Montori a fost  Președinte al SIED, SICE, ESGE, EAES, UEG. 

Profesorul Alberto Montori a primit premiul EAES și premiul BERCI SAGES pentru opera 

omnia.  

E Târcoveanu 

 

OBITUARY. 

ALBERTO  MONTORI 

(1933-2021) 

It is with great regret that we became informed of the death of Prof. Dr. Alberto Montori. 

The contacts I had with Prof. Montori are numerous and longstanding. 

In the Surgical Community he was one of the outstanding figures who pioneered 

laparoscopic surgery and made great achievements in this new and revolutionary field of surgery. 

It led him to become president of the European Association of Endoscopic Surgery. 

But in the first place Alberto Montori was an academic surgeon, who had particular skills 

as professor of Surgery at the Sapienza University in Rome. He was a beloved teacher of 

students and trainer of residents. 

But Montori also had other great talents. He was a convinced European and the organizer 

of many European congresses and meetings in his own country and abroad. As one of the 

thriving forces of many European surgical Societies he made many friends and was well known 

in the whole world, but particularly in Europe. He became President of the European Academy 

of Surgical Sciences (EASS). 
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Between the years 1990 and 2010 a European spirit galvanized many surgeons and 

brought them together.  Even though in the last decade more nationalistic reflexes overwhelmed 

many European countries, Alberto Montori’s dream subsisted and will remain for ever in the 

heart of many of his fellow European Surgeons. His charming character, his open mind, his 

innovative ideas and his consensual approach will remain the guidelines for many of us. 

We will mourn him but he will always remain in our hearts as a very good friend. 

Prof. em. Dr.Robrecht (Bob) Van Hee. 

University of Anwterp, Belgium. .   

 

IN MEMORIAM 

Adrian LOBONȚIU 

(1967 – 2021) 
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Dr. Adrian Lobonțiu, membru de onoare al ARCE a încetat  din viață la numai 54 ani în 

S.U.A. Pionier al chirurgiei robotice în Europa, a realizat numeroase intervenții în premieră 

mondială, atât în străinătate, cât și în țara noastră, a imaginat tehnici  noi dedicate chirurgiei 

antireflux pe cale endoscopică (plicaturarea stomacului prin proceduri endoscopice transorale). A 

fost un susținător activ al Jurnalului de chirurgie de la apariție până astăzi, atât ca membru al 

colegiului de redacție, autor proeminent, recenzor. A fost prezent la Iași la diferite congrese de 

chirurgie internaționale organizate de membrii comunității academice ieșene. Specializat în 

chirurgia robotică, telechirurgie, chirurgia obezității, Adrian Lobonţiu, a lucrat în cele mai 

cunoscute spitale mari ale lumii, chirurg la Spitalul „Henri Mondor” din Paris, director medical 

pentru Europa al societății americane EndoGastric Solutions, Inc., cu sediul european la Milano,  

consultant pe probleme științifice și chirurgicale pentru societatea Intuitive Surgical, Inc., care se 

ocupă cu chirurgia robotică din SUA. 

S-a născut în 1967 la Reghin, a  absolvit liceul în 1983, la Colegiul Național „Unirea” din 

Târgu-Mureș și a finalizat cursurile medicale de licență la  UMF Târgu-Mureș în1989, când a 

început pregătire ca rezident de chirurgie la Spitalul Clinic Județean din Târgu-Mureș, fiind 

angajat prin concurs  asistent universitar la Clinica  I Chirurgie (prof C. Copotoiu) 

Din 1993 începe specializarea în chirurgie transplantului hepatic  și în chirurgia mini-

invazivă la Spitalul „Cochin” din Paris sub îndrumarea profesorului Didier Houssin. A continuat 

specializarea la mai multe spitale  Tenon, Montmorency, La Pitie Salpetriere, Henri Mondor, 

Poissy Saint Germain.  După Franța au urmat SUA la San Francisco, unde este captivat de 

chirurgia robotică și telechirugie în perioada intrări masive a Inteligenței Artificiale în Medicină 

(1999 ). În perioada 2005-2006 a lucrat în Anglia, la Londra, la Spitalul „Saint Mary’s” din 

Paddington împreună cu cercetători britanici pe probleme de chirurgie robotică. 

Nu a uitat unde s-a născut și s-a format. A contribuit esențial  la dezvoltarea chirurgiei 

robotice în România, la standardele înalte din SUA și Europa, primele  intervenții realizându-le 

încă din 2006 cu profesorii  Şerban Brădişteanu, Mircea Beuran  la Spitalul de Urgență Floreasca 

din București și cu  echipa profesorului Irinel Popescu la Spitalul Fundeni. 

Timp de 20 de ani a efectuat  operații, unele în premieră  aproape în toate tarile din 

Europa, fiind recunoscut  ca un chirurg avangardist, deschizător de drumuri în medicină care a 

introdus în practică intervențiile  robotice, primele operații minim invazive în care se introduc 

toate instrumentele pe cale orală. A colaborat cu specialiști NASA la dezvoltarea robotului 

chirurgical Da Vinci, încă din 1998, totul pentru progresul chirurgical și siguranța  pacienților. 

Adrian Lobonțiu, un visător, spirit inovator, dotat cu inteligență, putere de muncă  avut o 

viață incandescentă și a lăsat în lume o urmă a geniului românesc. 

L-am cunoscut ca student când i-am acordat un premiu pentru susținerea unei lucrări 

frumoase la Iași, l-am întâlnit de multe ori la congrese peste tot în lume și trist îmi aduc aminte 

de mesajul său pentru tinerii medici de acasă, un veritabil testament: „Cred că dacă ne facem 

munca în mod conștiincios și cu răbdare putem reuși oriunde în lume și acesta ar fi un mesaj pe 

care îl adresez tinerilor medici din România, să lucreze chiar dacă acum nu văd exact unde și ce 

vor ajunge. Dacă își văd de treabă serios în fiecare zi, rezultatele se vor vedea și trebuie să 

visăm la lucruri mai mari pentru că numai așa visele ni se pot îndeplini. Failure is not an 

option!!” 

        E. Târcoveanu, R. Moldovanu 
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