
 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

NUME ȘI PRENUME: RIMBAŞ MIHAI 

DATA ŞI LOCUL NAŞTERII: 29 iulie 1976,  PLOIEŞTI, România   

CETĂŢENIE:  ROMÂNĂ 

STARE CIVILĂ:  căsătorit, 1 copil 

ADRESA: Departamentul de Gastroenterologie, Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Șoseaua 

Ștefan cel Mare, Nr 19-21, 020125, Bucureşti, România 

Tel/Fax: 40-21-318-0604 

E-mail: mrimbas@yahoo.com 

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE: Engleză, Italiană 

 

LOCUL DE MUNCĂ ACTUAL ŞI FUNCŢIA: 

- Asistent universitar, Doctor în Științe Medicale, Universitatea de Medicină și Farmacie 

“Carol Davila” București; 

- Medic specialist Medicină Internă și Gastroenterologie, Secția de Gastroenterologie, 

Spitalul Clinic Colentina Bucureşti. 

 

INFORMAŢII DESPRE STUDIILE EFECTUATE ŞI DIPLOMELE OBŢINUTE 

- absolvent al Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Medicină 

generală, Bucureşti – 2000; 

- medic specialist în Medicină Internă – 2008; 

- medic specialist în Gastroenterologie – 2009; 

- competență de Ultrasonografie generală nivel I – 2009; 

- competență în Endoscopia Digestivă terapeutică – 2010; 

- doctor în Medicină – 2012. 

 

 

mailto:mrimbas@yahoo.com


INFORMAŢII DESPRE EXPERIENŢA PROFESIONALĂ ŞI LOCURILE DE MUNCĂ 

RELEVANTE 

- STAGIATURĂ: ian.-dec. 2001 – Spitalul Judeţean Ploieşti; 

-  REZIDENȚIAT (pregătire în 2 specialități: Medicină Internă, Gastroenterologie): 

- stagiu de Medicină Internă, ian.-dec. 2002 – Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de ATI, ian.-mar. 2003 – Spitalul de Urgenţă Floreasca, Bucureşti; 

- stagiu de Hematologie şi oncologie digestivă, apr.-sept. 2003 – Institutul Clinic Fundeni, 

Bucureşti; 

- stagiu de Diabet zaharat şi boli metabolice, oct.-dec. 2003 – Spitalul N. Malaxa, 

Bucureşti; 

- stagiu de Gastroenterologie, ian. 2004 – febr. 2006, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de Endoscopie digestivă diagnostică, mai-iunie 2005 şi ianuarie-februarie 2006, 

Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- curs de Ecografie generală, octombrie-decembrie 2005, Departamentul de Ecografie şi 

Medicină Nucleară, Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti; 

- stagiu de Endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, octombrie-noiembrie 2006, 

Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de Pneumologie, iul. 2006 - ian. 2007, Institutul de Pneumologie Marius Nasta, 

Bucureşti; 

- stagiu de Reumatologie, ian.-apr. 2007, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de Cardiologie, apr.-oct. 2007, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de Medicină Internă, feb.-iul. 2006 şi oct. 2007-aug. 2008, Spitalul Clinic 

Colentina, Bucureşti; 

- stagiu de Gastroenterologie (in cadrul pregătirii in cea de-a doua specialitate), din dec. 

2008 – oct 2009, Spitalul Clinic Colentina, Bucureşti; 

- ALTE STAGII: 

- stagiu de Ecoendoscopie digestivă diagnostică şi intervenţională, febr.-mar. 2005 – 

Spitalul Judeţean Craiova; 

- stagiu de Gastroenterologie, apr. 2005, Spitalul European “George Pompidou”, Paris, 

Franţa; 

- stagiu de Endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, mar.-apr. şi nov.-dec. 2008, 

Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, Ospedale Maggiore, 

Crema, Italia (Centru oficial de instruire al societăţii europene de endoscopie digestivă); 



- stagiu de Endoscopie digestivă “hands on”, mar-iun 2014, Unità di Endoscopia 

Digestiva, Ospedale Gemelli, Roma, Italia. 

 

POZIȚII PROFESIONALE OCUPATE 

- PREPARATOR UNIVERSITAR U.M.F. “Carol Davila”, catedra de Medicină Internă a Spitalului 

Clinic Colentina, Bucureşti, februarie 2006 – septembrie 2008; 

- ASISTENT UNIVERSITAR U.M.F. “Carol Davila”, catedra de Medicină Internă a Spitalului Clinic 

Colentina, Bucureşti – din octombrie 2008 până în prezent; 

- MEDIC SPECIALIST, Secția de Gastroenterologie, spital Clinic Colentina, București – din 

decembrie 2010 până în prezent. 

 

INFORMAŢII DESPRE PROIECTELE DE CERCETARE DEZVOLTARE PE CARE 

LE-A CONDUS CA DIRECTOR DE PROIECT ŞI GRANTURILE OBŢINUTE, 

INDICÂNDU-SE PENTRU FIECARE SURSA DE FINANŢARE, VOLUMUL 

FINANŢĂRII ŞI PRINCIPALELE PUBLICAŢII SAU BREVETE REZULTATE 

- am fost sau sunt co-investigator în 8 studii internaţionale de fază II/III: TU 36.4 (carcinom 

colorectal metastazat); SPD 476-301 și /303, RDP58 şi CORE (colită ulcerativă); 

MAGNUM II (BY 1023/ M3-904) (esofagită de reflux), Millenium (boală Crohn); 

- am fost coordonator local al echipei de studiu (“site coordinator”) în 2 studii internaționale 

de fază III/IV ASCEND III şi MATRx (colită ulcerativă); 

- am fost inițiator și coordonator al echipei de studiu în grantul de cercetare nr. 320/2007, 

finanțat de către Ministerul  Român al Cercetării – UEFISCSU, finanțare 769.321 RON, 

ClinicalTrials.gov Id: NCT00768950, denumit “Definirea leziunilor de intestin subțire și 

colon la pacienții cu spondilartropatii seronegative” (2007 – 2010), din care au rezultat 2 

articole în reviste indexate ISI Web of Knowledge, 2 articole în reviste indexate BDI, 5 

comunicări la congrese internaționale și 3 comunicări la congrese naționale de 

specialitate (a se vedea lista de lucrări atașată); 

- am fost membru în echipa de cercetare a altor 2 granturi naționale: ″Cercetarea 

metodologiei ultra-performante pentru diagnosticul endoscopic al leziunilor premaligne și 

maligne ale tractului digestiv″ (CEEX no. 96/2006) (2006 – 2009) și ″Acuratețea evaluării 

unor parametri clinici și biologici ca teste diagnostice pentru detecția cancerului la pacienții 

cu scădere ponderală involuntară și elaborarea unui model de predicție″ (PNII Idei no. 

10/2008) (2008 – 2012). Din ambele au rezultat 4 articole publicate in reviste internaționale 



indexate ISI Web of knowledge și 3 lucrări prezentate la congrese internaționale (a se 

vedea lista de lucrări atașată); 

- sunt în prezent inițiator și investigator principal în proiectul multicentric național cu titlul 

“Rolul endosonografiei în malignitățile pancreatice potential rezecabile – ține ea pasul cu 

tehnologia rapid evolutivă a computer tomografiei? (EUSPACT) (ClinicalTrials.gov ID NCT 

02115022”, desfășurat sub egida Societății Române de Endoscopie Digestivă (SRED; a se 

vedea documentele atașate); 

- sunt în prezent membru în grupul țintă postdoctoral (prin competiție) al grantului de tip 

“Burse doctorale şi postdoctorale în sprijinul inovării şi competitivităţii în cercetare 

(InnoRESEARCH)”, nr contract POSDRU/159/1.5/S/395132, din care au rezultat până la data 

depunerii dosarului 6 comunicări la congrese naționale sau internaționale și 3 articole 

publicate în reviste indexate ISI Web of Knowledge (a se vedea lista de lucrări atașată). 

 

INFORMAŢII DESPRE PREMII SAU ALTE ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A 

CONTRIBUŢIILOR ŞTIINTIFICE ALE CANDIDATULUI 

- Sunt autor a 7 capitole și coautor a 1 capitol în tratate de specialitate apărute în edituri 

naționale (a se vedea copiile capitolelor, atașate); 

- Sunt autor sau coautor a 15 articole in extenso apărute în reviste indexate ISI Web of 

knowledge (dintre care 4 în curs de publicare) și a 16 articole apărute în reviste indexate în 

baze de date internaționale (a se vedea lista de lucrări atașată); 

- Am fost autor sau coautor la mai multe lucrări prezentate la diverse congrese, dintre care 

publicate în rezumat au fost 29 în suplimente ale unor reviste indexate ISI Web of knowledge 

și 2 în reviste indexate în baze de date internaționale cu ISSN (a se vedea lista de lucrări 

atașată); 

- Sunt membru al echipei educaționale a 2 cursuri educaţionale de Endoscopie Digestivă 

(diagnostică și terapeutică), desfășurate în clinica de Gastroenterologie, Spitalul Clinic 

Colentina; 

- Am 59 citări (Google Scholar); 

- Sunt recenzor pentru 2 reviste indexate ISI Web of knowledge și alte 4 reviste indexate în 

baze de date internaționale;  

- 2 lucrări au primit premii la congrese naționale: 

- Lucrarea “Usefulness of virtual chromoendoscopy in the evaluation of subtle small 

bowel ulcerative lesions by trainees or young gastroenterologists with no experience 



in videocapsule endoscopy” a fost etichetată ca poster cu distincție în cadrul celui de-

al XXXV-lea Congres Național de Gastroenterologie, Hepatologie și Endoscopie 

digestivă, Iași, 11-13 Iunie 2015, primind premiul I al Societății Române de 

Endoscopie Digestivă; 

- Lucrarea “Acțiunea terapeutică a medicamentelor anti-TNF alfa asupra inflamației 

macroscopice intestinale la pacienții cu spondiloartrite seronegative” a primit 

premiul III al Societății Române de Gastroenterologie și Hepatologie în cadrul celui 

de-al XXXIII-lea Congres Național de Gastroenterologie și Hepatologie, Timișoara, 

12-15 iunie 2013; 

- Am fost lector invitat la 5 manifestări științifice naționale (a se vedea copiile diplomelor 

atașate). 

 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:  

- Membru al Colegiului Medicilor din Romania; 

- Membru al Societatii Romane de Gastroenterologie și Hepatologie; 

- Membru al Societății Române de Endoscopie Digestivă; 

- Membru fondator al Grupului Român de Endosonografie (GREUS); 

- Membru al Societatii Europene de Endoscopie Digestivă. 

 

 

 

Data: ..................                                                                          Dr. Mihai Rimbaș 


