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În ambianța unui prezent incert, contradictoriu, apar mereu voci energice menite să încurajeze 

afirmarea valorilor umanității. 

Asemenea voce a cetății noastre aparține unei distincte personalități a vieții medicale – prof. 

dr. Horațiu Suciu. 

Mulți dintre noi suntem bucuroși dacă excelăm într-un domeniu al activității noastre. 

Prof. Horațiu Suciu dezvoltă excelența în chirurgie, ca un om de știință și ca dascăl. 

Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș în 1993 este atras de prima sa 

pasiune – chirurgie, începând anii de facultate ca un student ambițios și pasionat de studiu și 

medicină, devenind preparator și asistent universitar în 1994 și în paralel medic specialist și 

primar în chirurgia cardiovasculară. Devine doctor în medicină în 2005, parcurge ierarhiile 

didactice devenind profesor universitar în 2014. 

Pentru studenți, ca dascăl a fost mentorul generos care a insuflat studenților dragostea pentru 

medicină în general și chirurgie în special, interes pentru tot ceea ce este în domeniu. 

Continuând opera maeștrilor săi, ca șef de clinică a obținut realizări de seamă, a depus o lungă 

și bogată activitate spitalicească în una dintre cele mai prestigioase clinici chirurgicale din țară 

– Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant 

din Tîrgu Mureș, a cărui șef devine în anul 2000. 

Prof. Horațiu Suciu s-a identificat cu istoria și evoluția acestei clinici. Datorită specificului 

acestei unități chirurgicale care abordează o patologie cardiovasculară variată, a efectuat 

marea majoritate a intervențiilor chirurgicale cardiace și vasculare la adulți și la copii mici și  

în prezent dezvoltă chirurgia transplantului de inimă. 

În această profesiune mulți chirurgi se califică a fi foarte buni – nu toți strălucesc însă! Între  

calitățile care dau strălucire unui chirurg de prim rang este talentul. Talentul în chirurgie este 

calitatea care ierarhizează chirurgii pe scara valorilor. Este acea calitate care face dintr-o 

intervenție chirurgicală un act de creație atât estetic cât și mai ales terapeutic, cu consecințe 

benefice pentru pacient – vindecarea rapidă fără complicații, revenirea la viață și la activitate 

normală. 

Chirurgia reclamă o apreciere estetică a spațiului bidimensional pentru formă și structură. 

Ca și în domeniul artelor, pentru a atinge perfecțiunea o intervenție chirurgicală trebuie să 

depășească tehnica și să devină o străduință intelectuală și estetică – acestea trebuie să fie 

standarde spre care trebuie să tindă un chirurg în ascensiunea sa spre culmi. 

Alese cunoștințe de cultură generală, mai ales de istorie, una din pasiunile sale de-o viață, se 

remarcă în intelectualitatea mureșeană ca o personalitate erudită, bun exemplu pentru 

generațiile tinere. Dar viața unui chirurg nu este doar un marș triumfal pentru chirurg. Din 



nefericire, succesele au prețul lor.  În dorința nestrămutată de a reface sănătatea pacienților 

există uneori și imposibilitatea de a corecta îmbolnăviri complicate, malformații complexe. 

Când acești pacienți sunt de vârstă mai fragedă, acest preț lasă urme adânci în conștiința și în 

viața chirurgilor. Nici viața personală nu scutește chirurgul de insatisfacții sau chiar dureri 

greu de învins uneori sau poate niciodată. 

Chirurgia este o profesiune cu standarde înalte, recunoaștere și performanță, cu 

responsabilitatea de a-i servi pe alții, deasupra oricărui interes personal sau recompensă. Prof. 

Suciu Horațiu conduce mai departe cu succes, tradițiile școlii de medicină cardiovasculară din 

Tîrgu Mureș, noi procedee diagnostice și terapeutice, creșterea și dezvoltarea de noi generații 

de chirurgi în specialitatea în care își făuresc destinul pe meleaguri mureșene. 

Munca de cercetare , experiența chirurgicală și didactică sunt expuse în cursuri universitare, 

monografii, tratate de specialitate, în numeroase cărți științifice, publicate sau prezentate în 

diferite simpozioane științifice și congrese în țară și în străinătate. 

În colectivul medical al prof. Horațiu Suciu s-a remarcat  spirite inovatoare, căutarea 

desăvârșirii profesionale, ambiție, tenacitate, spirit de echipă, optimism iar calitățile 

profesionale, munca susținută, exigența dublată de corectitudine în relație cu colaboratorii, 

colegii și pacienții au câștigat aprecierea acestora și în activitatea managerială de șef de 

clinică. 

Personalitatea și rezultatele activității sale l-au făcut un lider de necontestat în specialitate și 

în comunitatea academică și nu numai. Ca dovezi sunt numeroasele distincții și premii de 

excelență, ales și reales președinte al Colegiului județean al medicilor, devenit membru 

corespondent al Academiei de Științe Medicale în 2015. 

 

Alegerea sa pentru această prestigioasă distincție are la bază tot ceea ce s-a afirmat elogios 

despre chirurgul, omul și profesorul Suciu Horațiu. 
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