
1 
 

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Virgil Pătrașcu  

Adresă  Str. Unirii, nr. 108, Craiova, Dolj 

Telefon  0724273676 

Fax   - 

E-mail  vm.patrascu@gmail.com 

         Naţionalitate   Romana 
 

Data naşterii  22.05.1954 

Sex   masculin 

Experienţa profesională 
 

Perioada  2014 – prezent  

Funcţia sau postul ocupat   profesor universitar, disciplina Dermatologie, departamentul 4, Specialități medicale II 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate didactică și de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină și Farmacie  din Craiova, Facultatea de Medicină 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   educație 

 
Perioada     2007-2014 

Funcţia sau postul ocupat               conferențiar  universitar, disciplina  Dermatologie ,departamentul 4, Specialități  

medicale II 

      Activităţi şi responsabilităţi principale   activitate didactică și de cercetare 

            Numele şi adresa angajatorului    Universitatea de Medicină și Farmacie din  Craiova, Facultatea de Medicină 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  educație 
 

 Perioada  2003 - 2007 

          Funcţia sau postul ocupat   șef de lucrări, disciplina Dermatologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale    activitate didactică și de cercetare 

             Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină si Farmacie din  Craiova, Facultatea de Medicină  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   educație 

 
Perioada    1998 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat   medic primar 

Activităţi şi responsabilităţi principale    activitate medicală 

             Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   sănătate 
 

Perioada     1994 - 1998 

       Funcţia sau postul ocupat   medic specialist,  prin examen național  

     Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

             Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   sănătate

mailto:vm.patrascu@gmail.com
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   Perioada     1992 -1993 

Funcţia sau postul ocupat    m e d i c  s e c u n d a r  

        Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

                Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate    sănătate 

 

   Perioada     1991  

Funcţia sau postul ocupat    m e d i c  s e c u n d a r ,  c o n c u r s  n a ț i o n a l  

       Activităţi şi responsabilităţi principale   activitate medicală 

                Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Colentina, București 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate   sănătate 

 

   Perioada     1990 

Funcţia sau postul ocupat    medic șef, Stația de Salvare, Craiova       

        Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

                Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate    sănătate 

 

   Perioada     1988 - 1990 

Funcţia sau postul ocupat    m e d i c ,  post ocupat  prin concurs 

        Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

      Numele şi adresa angajatorului   Dispensarul de Întreprindere IJGCL, Craiova 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate    sănătate 

 

   Perioada     1983 - 1988 

Funcţia sau postul ocupat    m e d i c ,  prin repartiţie guvernamentală 1983 

Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

      Numele şi adresa angajatorului   Dispensarul Medical Mârşani, jud. Dolj 

 Tipul activităţii sau sectorul de activitate  sănătate 

 

   Perioada     1980 - 1983 

Funcţia sau postul ocupat    m e d i c  s t a g i a r  

Activităţi şi responsabilităţi principale  activitate medicală 

      Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova 

  Tipul activităţii sau sectorul de activitate   sănătate 

 
    

                    Educaţie şi formare 

 
    Perioada  2016 – prezent 

                 Calificarea / diploma obţinută    Atestat de abilitare-Calitatea de conducător de doctorat, confirmat prin Ordinul MENCS  
             3285/02.03.2016

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Conducere doctorat în domeniul Medicină 
 
 
Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova 
 

 

 

   Perioada    2009 - 2011 
    Calificarea / diploma obţinută   masterat, Managementul Unităților de Sănătate, diploma nr. 160/30.09.2011 

       Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea de Medicina si Farmacie din  Craiova 
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   Perioada    1992 -1997 

    Calificarea / diploma obţinută   Doctorat în științe medicale, diploma nr. 516/ 09.12.1997

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Dermatologie 
 
 
Universitatea “Carol  Davila”, București 
 

 

 

    Perioada   1974 - 1980 

    Calificarea / diploma obţinută   Diploma de Medic

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

 

Medicina generala 
 

 
Universitatea de Medicina si Farmacie din  Craiova, Facultatea de Medicină 
 

 

 

    Perioada   1969 - 1973 

    Calificarea / diploma obţinută   Diploma bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Colegiul  Național “Frații Buzești”, Craiova

 

 

            Activitate managerială    2010 și în  prezent, șef Clinica Dermatologie, SCJU Craiova; 

2004 şi în prezent, responsabil Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină, UMF 

din  Craiova 

1994 – 1995 director adjunct medical SCJU Craiova  

 1990 – 1991 medic şef Staţia de Salvare Craiova  

 

            Activitate academică           2011-2019 Coordonator rezidențiat în specialitatea Dermato-venerologie. Medicii rezidenți  

                                                                    sub directa coordonare au câștigat 14 premii la Conferințele naționale REZIDERMA 

2010-2019 membru în comisii de evaluare a 19  teze de doctorat ( 9 la UMF Craiova   și 

10 la UMF “Carol Davila”, București) 

2017- membru în două comisii (UMF Târgu Mureș; UMF “Victor Babeș” Timișoara) 

pentru obținerea Atestatului de abilitare 

2010-2018 Organizator de manifestări științifice la nivelul universității (zilele UMF)  

  2004-2019 responsabil Disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină 

  2009-2011 membru în Comisia curriculară, Facultatea de Medicină 

  2007-2010 Expert evaluator CDI, din partea UMF din  Craiova 

  2005-2019  organizator a 16 cursuri postuniversitare creditate de organizatiile profesionale 

  În prezent membru al Consiliului Departamentului IV, Specialtăți Medicale II și        

conducător de doctorat pentru 5 studenți doctoranzi 

   Recunoaștere profesională      Membru în conducerea unor societăți științifice și profesionale 

și prestigiu academic         2006 – în prezent, membru în Consiliul Director, Societatea Româna de 

          Dermatologie;  

2010 – în prezent, președinte Asociația Dermatologilor din Oltenia 

2006-2010, vicepreședinte Asociația Dermatologilor din Oltenia 

  2009 -  Membru în comitetul ştiinţific 6th European Academy of Dermatology 
and  Venereology Spring Symposium Bucureşti 

 

             Membru în colective de redacție 
     Current Health Sciences Journal - Advisory Editorial Board,  2015-2017 

Romanian Journal of Clinical and Experimental Dermatology - senior editor, din 
2015 și în prezent 

     Dermatovenerologie; comitet de redacție – membru; din 2009 și în prezent 
     DERMATO. RO – membru în comitetul de redacție, în perioada 2006-2007 

        Medical UPDATE – membru în consiliul editorial, în perioada 2005- 2009 
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                   Membru / președinte în comisii naţionale de specialitate 

 Comisia de Dermato-venerologie (ordin 149/ 29.01.2018) pentru 

înființarea Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății); 

membru în prezent 

Comisia de Dermato-venerologie (ordin 1504/ 19.12.2016) pentru 

înființarea Comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății); 

membru 

 Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea     Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2018; președinte 

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea     Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2017; președinte 

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea     Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2016; președinte  

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea     Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2015; președinte  

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2014; președinte 

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2013; președinte 

Comisia de Dermato-venerologie (ordin 398/ 21 martie 3013 pentru 

înființarea Comisiilor consultative ale Ministerului Sănătății); membru 

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea Dermato-venerologie, sesiunea  oct. 2012; președinte 

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea Dermato-venerologie, 2010; membru în comisie  

Comisia de examen pentru obținerea titlului de medic  specialist în 

specialitatea Dermato-venerologie;  2009; membru în comisie 

Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale/internaţionale: 

10  

Organizator de manifestări ştiinţifice regionale: 26 
 

   Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale 

 

        International Society of Dermatology, membru din 2009; 

          European Society for Dermatological Research, membru din 2009 

  European Academy of Dermatology and  Venereology, membru din 

2007; 

     Societatea Română de Dermatologie, membru din 1991; 

     Societatea  Română de Dermato-oncologie, membru (membru 

fondator, 2010) 

     Societatea Română de Morfologie, membru din 2014 

     Asociaţia Dermatologilor din Oltenia, președinte (membru fondator, 

2005). 

     

    

 

                 Lucrări științifice       Cărți de specialitate publicate – 6, singur autor; coautor la două; 

Articole în extenso în reviste cotate ISI Thompson (articole în reviste cu factor 

de impact) și     articole in extenso în reviste indexate BDI – 61; 
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Articole in extenso, publicate în reviste și volumele manifestărilor științifice cu 
ISBN sau ISSN – 55; 
Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice 
internaționale - 178; 
Articole publicate în rezumat în reviste și volumele unor manifestări științifice 
naționale cu ISBN sau ISSN – 603. 
 

citari de articole si rezumate publicate in jurnale si la conferinte 

nationale/internationale 

ISI WEB OF SCIENCE full text articles: 93   

Google Academic: 142 
         Indicele HIRSCH  ISI Web of Science: 5 

 

     Premii științifice   2011 Premiul I – Conferinţa Internaţională Multidisciplinară, CONECT, 

Poiana Braşov;        lucrarea: Terapia biologică şi riscul apariţiei 

leziunilor demielinizante la nivel cerebral; 

2009 Premiul I – Primul Simpozion Naţional de Dermatopatologie cu 

participare   internaţională, Timişoara; lucrarea: Predictive parameters 

for the evolution of lip squamous cell carcinoma; 

Premiul al III-lea – Concursul medicilor rezidenți în specialitatea 

Dermato- Venerologie, Conferința SRD, Timișoara,1992; lucrarea „ 

Considerații privind lipodistrofia insulinică“. 

 

Granturi  de  cercetare     Director   

 
2014-2015 „Cercetarea semnificației     prognostice a parametrilor 

clinici, histologici și imunohistochimici (p53, ki-67, CD44, VEGF) în 

carcinomul scuamos de buză”, câștigat în “Competiția națională 

pentru proiecte/granturi de cercetare științifică în vederea elaborării 

de strategii naționale în domeniul dermato-venerologiei”. Părțile 

contractante UMF din Craiova și Societatea Română Dermatologie  

2010-2012 „Program internațional de trening în dermato-

cosmetologie pentru medici români” din cadrul Programului 

Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013. Număr de identificare POSDRU /63/3.2/S/31841. Proiect 

internațional obținut prin competiție, cu finanțare prin Fondul Social 

European. (director de Proiect: dr. Carmen Maria Sălăvăstru, UMF 

Carol Davila, București). Parteneri: Spitalul Clinic Colentina, Spitalul 

“Andreas Sygros” din Atena și cinci centre regionale din România. 

Director regional    

2006-2008 Contract de cercetare „Evaluarea eficienţei asocierii 

Troxerutinului capsule şi Pentoxifilin 100 mg în terapia ulcerelor 

venoase". Părțile contractante UMF din Craiova și S C Arena Group 

S A.   

 
Membru 

 
2006-2009 „Monitorizarea endoscopică, histologică , 

imunohistochimică şi imunologică a leziunilor premaligne gastrice și 

caracterizarea etapelor iniţiale ale invaziei oncogene în cancerul 

gastric". Program Cercetare de Excelență - nr.190/1528/14.09.2006  
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2007-2009 „Cercetarea imunohistochimică şi pe culturi de celule a 

interleukinelor proimflamatorii şi rolul lor în fenomenele de 

hiperkeratinizare de la nivelul foliculului pilosebaceu la pacienții 

acneici" cod CNCSIS – 947 /2007  

        

  Studii  multicentrice  

                           europene  

2016-2018  An open-label, prospective, non-randomized, multicenter 

study to evaluate clear skin effect on health-related quality of life 

outcomes at 16 and 52 weeks in patients with moderate to severe 

plaque psoriasis treated with secukinumab 300 mg s.c. with or 

without previous exposure to systemic therapy – Protocol no. 

CAIN457A3401 – Novartis Pharma Services 

2016 – 2017 Safety and Effect of LEO 90100 aerosol foam on the 

HPA Axis and Calcium Metabolism in Adolescent Subjects (Aged 12 

to < 17 Years) with Plaque Psoriasis (LP0053-1108) 

 

2013–2014 Emollients in the management of atopic dermatitis in 

children: prevention  of flares. V00034 CR 313 1B; 

  

2012-2013  Efficacy and safety of RV 2552 F RY 0479 emollient 

cream in children suffering from Atopic Dermatitis during the study 

maintenance phase; 

 

2011-2012 Efficacy of the V0034CR01B emollient on xerosis in 

children with atopic dermatitis. Randomised, vehicle-controlled, 

parallel-groups, double-blind study with an open label extension; 

 

2010  P12-165 : Effectiveness of Adalimumab (HUMIRA
®
) in the 

Treatment of Scalp and Nail Affection in Patients with Moderate to 

Severe Plaque Psoriasis in Routine Clinical Practice Type of study: 

Observational, Non-interventional; 

2009 Vein Consult Program – Multicenter Clinical Study;  

 

2009  Non inferiority study of a malathion 0,5% lotion versus 

reference therapy in the treatment of head lice: multicentre, 

randomised, investigator masked, parallel group; V03777 LE 301A. 

 
Aptitudini și competențe personale 
Limba maternă       
Română 
Limbi străine cunoscute       
 Engleză, franceză 
 
  
 Engleză 
 
   Franceză 
 
 

Înțelegere vorbire scriere 

ascultare citire Participare la 

conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B1 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 

B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
B2 Utilizator 

independent 
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       Competențe și aptitudini de      cunoștiințe de utilizare Microsoft Office Word, Microsoft  Office Power 
Point 

utilizare a calculatorului 
 
       Permis de conducere     categoria B 
 
 
 
Alte competențe și aptitudini           Opere literare (poezie și proză scurtă) publicate: Nopți fulgerate, Ed. 

Sitech, Craiova 1998; Nopți fulgerate, înnegurate zile, Ed. Sitech, 

Craiova 2013 (ediția a II-a în 2018).  

Inclus cu creaţii literare în „Medalionul literar - structură permanentă 

de cultură şi educaţie”, editura Ramuri, Craiova, 2006. 

Prezentarea activităţii ca medic scriitor în Dicţionarul „Medici – 

scriitori români”, editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, 

2001 (reeditat  în 2003) şi în Dicţionarul biografic al membrilor 

Societăţii Scriitorilor Olteni, Craiova 2003. 

Participant cu creaţii literare la al 47-lea Congres UMEM ( Union 

Mondiale des Écrivains Médecins), Bucureşti, 2003. 

Membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, din 2002. 

 
 
 
 
 

Data                                                                                        prof univ. dr.  

15.07. 2019        Virgil Pătrașcu 
 


