CURRICULUM VITAE

Numele şi prenumele : MITRULESCU-PĂIŞEANU
CĂTĂLIN - CRISTIAN

Domiciliul :
Telefon :
E-mail :
Nţionalitate :
Data şi locul naşterii :
Starea civilă :
Profesia de bază :
Permis de conducere:

Timişoara, str. Călin Nemeş, bl.11/B, et.4, ap.16,România
004 0723 356 800
mitrulescu_catălin_cristian@yahoo.com
română
03.05.1982 Craiova, jud. Dolj
căsătorit
medic
categoria B

EDUCAŢIE:
2014-prezent medic specialist ortoped clinica 2 ortopedie Timisoara
2007- 2013 Rezident în cadrul clinicii de Ortopedie 2, spitalul Judeţean, Timişoara. Confirmat în
urma examenului din 18.11.2007, nr. ordin confirmare 2073/02.12.2007
2008 -în prezent asistent universitar în cadrul clinicii de Ortopedie 2, spitalul Judeţean, Timişoara
2008-2010 Doctorand la Şcoala Doctorală din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
Victor Babeş din Timişoara, secţia medicină generală
1997-2001 -Liceul Teoretic ”Tudor Vladimirescu“ , Secţia Matematică-Fizică, Tg-jiu, Gorj

REALIZĂRI PROFESIONALE:

01.06.14-01.12-14- fellowship chirurgia mainii Miskolc, Ungaria, condus de Dr Zsolt Szabo
01.04.-30.09 fellowship chirurgia mainii Paris, clinica Jouvenet, www.institutdelamain.com
24-28.04.17- bursa de vizita in centrul de ortopedie Crailsheim Germania
04.11-10.11.17 – bursa de vizita chirurgia mainii Berna, Elvetia, Spitalul universitar Insels

01.02.18-01.04.18- fellowship chirurgia mainii Montpellier, clinica Saint Roch, Franta
01.04.18- 30.09.18- fellowship chirurgia mainii Paris, Clinica Bizet

-1996- premiul 1 la olimpiada naţională de matematică
-1/10/02-30/10/2002-Bursa de studiu la universitatea de medicină Ain- Shams din Cairo, Egipt
-2008- am absolvit cursul AO Principles in Operative Fracture Treatment
-2008- coautor la cursul lito „Curs de ortopedie‟ sub redacţia Dan V. Poenaru
-2008- coautor la cartea „ Elemente de ortopedie‟, editura Mirton , sub redacţia Dan V. Poenaru
-2008- participant la Prima conferinţă naţională a societăţii de imagistică musculoscheletala din
Romania cu participare internationala
-2008-participant la conferinţa naţională de ortopedie
-2008-participare la cursul „Patologia piciorului‟ organizat de U.M.F. „Victor Babeş‟, Timişoara
-2008- autor al articolului „Managementul fracturilor de scafoid‟ publicat în revista Asociaţiei de
Ortopedie Româno-Italo-Spaniole(ASORIS),nr.3/4(13) 2008
-2009-coautor la cartea „Traumatologie Sportivă‟, editura Mirton, sub redacţia Iconia Borza
-2009-participant la Conferinţa naţională a societăţii de imagistică musculoscheletală din România
-2009-participant la conferinţa naţională de ortopedie, Bucureşti
-2009-participant la conferinţa europeană de ortopedie defăşurată la Viena
-2009-autor al articolului „Fixarea percutană a fracturilor de scafoid‟ publicat în revista Asociaţiei de
Ortopedie Româno-Italo-Spaniole(ASORIS),nr.1/2(14) 2009
-2009-participant la simpozionul ‚Abordarea terapeutică a pacienţilor cu afecţiuni reumatismale‟,
locaţie Timişoara
-2009-certificat de absolvire al cursului ‚Noţiuni de bază în endoscopie articulară‟, U.M.F. ‚Victor
Babeş‟

-2010-participare la al 15-lea congres FESSH(Federation of he European
Societies for Surgery of the Hand), Bucureşti, coautor poster ,‚Modern treatment in carpus trauma‟‟
-2010-participant la simpozionul ‚Actualităţi în ortopedie şi
traumatologie‟, locaţie Timişoara
-2010-coautor al articolului ‚Conservative treatment of scaphoid fractures‟,
publicat in revista Asociatiei de Ortopedie Romano-Italo-Spaniole(ASORIS)
, nr.3(19)/2010
-2010- Competenţă lingvistică engleză acordat în urma testului universităţii
din Bath
-2010-Participare la congresul naţional de ortopedie de la Cheile Grădiştei, coautor prezentare
,,Consecinţe medico-legale şi juridice în patologia traumatică a gleznei‟‟
-2011- Participare la cursul ,Selected topics in bone and soft tissue tumors‟, Timişoara 27-29.05.2011
Lectori: - G. Petur Nielsen, M.D., Associate Professor, Harvard Medical School & Associate
Pathologist, Department of Pathology, Massachusetts General Hospital Boston
- Andrew E. Rosenberg, M.D. Professor of Pathology, Harvard Medical School &
Pathologist, Massachusetts General Hospital Boston
-2011 – Participare la congresul internaţional Timmedica 16-18 iunie
-2011- Participare la cursul ‚Managementul medical modern al patologiei perinatale‟ , 14-15.06.11,
Timişoara
-2011-stagiu de pregatire 1 luna in Germania, clinica Aschaffenburg
-2011- participare la congresul national de ortopedie cu participare internationala

-2012- 28 febr-3mai- curs „Masterclas de scris lucrari stiintifice” organizat de Liz Wagner si Ana
Marusic
-2012- autor al lucrarii „Sindromul de cuboid- prezentari de caz si discutii” publicat in revista Asoris , nr
4(24)/2011
-2012- coautor articol „ Afectare functionala grava dupa luxatie deschisa de umar- raportare de caz”
-2012- 14.10.12-17.10.12 curs „ecografie musculoscheletala cu corelatii rmn- incepatori si avansati”
condus de prof. Jan Gielen, universitatea UZA, Belgia
- coautor carte „fracturile scafoidului carpian”, editura STAMPA, ISBN 978-606-569-421-7
2013- coautor prezentare congres SOROT Cluj Napoca – rezulatatul tratamentului chirurgical al
fracturilor humerale distale- studiu retrospectiv
2013- coautor carte „Curs de traumatologie”
2014- medic specialist
21-22.02.14- curs „Suturi vasculare”

01.06.14-01.12-14- fellowship chirurgia mainii Miskolc, Ungaria, condus de Dr Zsolt Szabo
2015

01.04.-30.09
12.10-24.10

fellowship chirurgia mainii Paris, clinica Jouvenet, www.institutdelamain.com
curs ecografie musculoscheletala Cluj Napoca

2017
24-28.04.17- bursa de vizita in centrul de ortopedie CrailsheimGermania
04.11-10.11.17 – bursa de vizita chirurgia mainii Berna, Elvetia, Spitalul universitar Insel
2018

01.02.18-01.04.18- fellowship chirurgia mainii Montpellier, clinica Saint Roch, Franta
01.04.18- 30.09.18- fellowship chirurgia mainii Paris, Clinica Bizet
2019
17.06.- 21.06 Congres international trienal chirurgia mainii Berlin
ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE:
- limbi străine: - engleza foarte bine
- franceza nivel mediu
- cunoştinte operare calculator(Microsoft Office)

HOBBY:
-muntele, călătoriile, trecking, ski, ciclism

