LAUDATIO
CU OCAZIA ACORDĂRII TITLULUI DE
DOCTOR HONORIS CAUSA
DOMNLUI DR. VICTOR VALIN (GERMANIA)
Dr Valin Victor este una dintre personalităţile marcante ale medicinii stomatologice.
Deşi momentul natal (11.11.1946) revine Bucureştiului, tinereaţea sa aparţine
Banatului, atât în instruire şcolastică generală şi profilată cât şi ca vieţuire în ansamblul ei.
Astfel studiile elementare şi liceale (1950-1964) le-a efectuat la “Moise Nicoară” –
Arad, instituţie de reputaţie bine cunoscută.
În continuare, în perioada 1965-1971, urmează cursurile Facultăţii de Stomatologie de
la Universitatea “Victor Babeş” din Timişoara, considerând că rigurozitatea acesteia
concordă cu aspiraţiile sale privind o cât mai bună şi mai completa pregătire profesională.
După absolvirea studiilor universitare, ataşat plaiurilor arădene optează pentru prima
etapă de profesionist să activeze în judeţul Arad, ocazie cu care, neastâmpărat cum a fost şi în
copilărie, în perioada 1971-1979 se dovedeşte nu numai un medic de elită ci şi un apreciabil
organizator, locul său de muncă devenind etalon în specialitate.
Încheie această primă etapă de activitate deosebit de merituoasă, confruntat cu o
tentantă ofertă de a-şi suplimenta instruirea prin specializare în chirurgie orală şi maxilofacială.
Determinat şi de absenţa acestui profil medico-chirurgical în judeţ, acceptă oferta şi
începe această completare a pregătirii sale profesionale în anul 1979 ca medic secundar
(stagiar) la clinica Oro-Maxilo-Facială a facultăţii de Stomatologie din Timişoara şi o
finalizează în anul 1981 cu o eminentă evaluare examinatorie teoretică şi practică.
Cu această importantă complexitate profesională îşi asumă misiunea organizării în
cadrul Spitalului Judeţean din Arad, a unui prim compartiment de chirurgie oro-maxilofacială în care va presta între anii 1982-1984 o asistenţă spcializată compenentă care-I atrage
o justificată apreciere şi consideraţie.
Viaţa tumultuoasă a doctorului Valin Victor nu se opreşte însă aici, ci chiar se
intensifică în viitorul imediat.
Din motive obiective, în anul 1984 părăseşte, nu cu uşurinţă, ţara şi se stabileşte în
Israel, unde are posibilitatea practicarea specialităţi, cu atâtea eforturi obţinute, în condiţii
optime la “Rambam Hospital” din Haiza, în parallel activând şi în cabinet privat.
Preocupat în continuare de perfecţionarea sa profesională, doctoral valin Victor ăşi
depune candidatura la doctorat şi abordează ca studiu o temă de implantologie de evidentă
actualitate.
Pentru realizarea acesteia efectuează un studiu amplu a metalelor biotolerabile şi
iniţiază experimente pe animale a unei forme mixte endo-juxta-osoase de implant metallic
stomatologic de concepţie proprie.
Susţine public prezentarea temei în anul 1994 la Universitatea de Medicină şi
Farmacia “Victor Babeş” din Timişoara, unde beneficiază de o frumoasă apreciere laudativă
a specialiştilor participanţi şi a comisiei de referenţi ştiinţifici care îi acordă titlul de “Doctor
în medicină”.
Dedicându-şi toată energia şi vitalitatea sa vieţii familiale şi activităţii profesionale a
urmat multiple cursuri postuniversitare de perfecţionare în diverse aspecte ale profesiunii,
preferenţial implantologice metalice în mai multe ţări din Europa (Germania, Italia, Franţa) şi
Statele Unite ale Americii.

Stabilit în Germania, este de asemenea membru activ al mai multor societăţi medicale
ştiinţifice:
 American Academy for Implant Biostodonties;
 Felow ship American Academy for Implant Biostodonties
 Societatea Germană de Implantologie;
 Diplomatic Internaţional Congres Oral Implantology;
 Implantologycal Society Cologne – Germania.
Domnul Dr. Valin Victor, absolvent al unei instituţii universitare bănăţene, a adus din
străinătate prin înaltul
său professionalism aprecieri dintre cele mai onorate pentru învăţământul românesc.
Fapt cu totul remarcabil, spre onoarea sa, el este unicul specialist în profilul său
professional, căruia i se
Decernează titlul academic de Doctor Honoris causa ca o bine meritată recompensă pentru
activitatea constantă de înaltă competenţă într-un domeniu ştiinţific important şi de asitenţă
medico-chirurgicală în care aportul său la progresul acesteia este unanim recunoscut.
Distincţia încununează şi legătura sa permanentă cu mediul uniersitar şi manifestările sale de
profund patriotism.
Prof.univ.dr. Emanoil Popa, fondatorul şcolii de chirurgie maxilo-facială din Timişoara

