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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume PETRESCU POMPILIU HORATIU 

Adresă(e) STR.I. CLEIN NR 23,TIMISOARA, TIMIS,ROMANIA 

Telefon(oane)  Mobil:0722239771  

Fax(uri)  

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 05.12.1967 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent Universitar la disciplina Ortopedie-Traumatologie I 
Medic primar Ortopedie Treaumatologie Clinica I Ortopedie Traumatologie 
Spitalul Judetean Timisoara  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Preparator la disciplina de Ortopedie-Traumatologie.1994  
Medic rezident in specialitatea Ortopedie-Traumatologie. 08.06.1994 
Asistent universitar la Disciplina de Ortopedie –Traumatologie I a Universitatii de Medicina si Farmacie 
Victor Babes Timisoara.01.10.1997 
Medic specialist Ortopedie-Traumatologie I cu media 9,52. 10.12.1998 
Medic primar Ortopedie- Traumatologie cu media 9,86  . 01.2004 ordin 846 din 12.09.2003 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar al Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara si medic primar 
Ortopedie-Traumatologie I Spitalul Judetian Timisoara 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfasor activitatea in invatamantul medical superior, in cad ul Clinicii de Ortopedie –Traumatologie I 
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Numele şi adresa angajatorului Timisoara din 1994,activitatea didactica fiind concretizata  in organizarea si conducerea stagiilor si 
lucrarilor practice cu studentii dupa o tematica adecvata specialitatii noastre.Am efectuat cursuri cu 
studentii.Am coordonat sedinte de referate in cadrul disciplinii .In aceasta pedrioada am condus un 
numar de peste 30 de lucrari de diploma cu studentii, de asemenea am efectuat stagii si lucrari practice 
cu medicii rezidentii .Am colaborat cu reteaua de medicina experimentala,balneofizioterapie,radiologie 
si farmacologie,colaborari care au fost materializate prin doua monagrafii:Farmacologie Farmacoterapie 
vol I ed II-Ed.Mirton 1999, Farmacologie Farmacoterapie vol I ed III –Ed.Mirton Timisoara 2000 
Am participat la editarea unui numar de cursuri dupa cum urmeaza:-Traumatismele membrului superior 
,Ed.Mirton  1997, Traumatismele coloanei ,bazinului şi membrului inferior, Ed Mirton 1997 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate         În aceste cursuri am încercat să expun pe înţelesul studentilor principiile generale ale 
diagnosticului si tratamentului în diferite afecţiuni traumatologice si ortopedice. 

        Am efectuat schimburi de experienţa la clinicile de ortopedie Tg. Mureş si Foişor Bucureşti, 
Floreasca Bucureşti, Davos Elveţia 
   Activitate didactica,activitate de cercetare,activitate stiintifica in domeniul Ortopedie-Traumatologie 
Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada  Absolvent al liceului de Filologie – Istorie Timisoara 
Absolvent al Universitatii de Medicina si Farmacie Victor Babes din Timisoara, promotia 1993 cu media 
10, Sef de promotie 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat 
Diploma(Fac. de Medicina) 
Medic specialist Ortopedie si Traumatologie-1998 
Medic primar Ortopedie si Traumatologie- 2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Facultatea de Medicina si Farmacie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara –sectia medicina generala 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, germana 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleza   C2  C2  C2  C2  C2 

germana   B2  B2  B2  B2  B2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

Competenţe şi abilităţi sociale          -Membru al Societăţii de Ştiinţe Medicale, Filiala din Timisoara din anul 1997 
         -Membru al  Societăţii Române de Ortopedie şi Traumatologie 
         -Membru al Societăţii Româno-Italo-Spaniole de Ortopedie şi Traumatologie din anul 1997 
         -Membru al  Societăţii Române de microchirurgie reconstructivă anul 1999 
         -Membru al Asociaţiei Române pentru Chirurgia Endoscopică şi alte tehnici intervenţionale 
 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

-Asistent universitar 
-Membrul in echipa proiectelor de cercetare 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Asistent universitar 
Medic primar Ortopedie si Traumatologie 

        Mi-am îndreptat preocuparile catre o serie de probleme clinice şi experimentale ca : 
         -transplantarile de ţesut osos sub formă de autogrefe şi homogrefe osteocartilaginoase 
         -chirurgia traumatismelor osoase 
         -reacţii la materialele de osteosinteza 
         -chirurgia reumatismului degenerativ 
         -tumorile osoase 
 
 
         Multe dintre acestea le-am materializat în lucrări şi congrese,chiar tema ˝Transplantarile osoase 
sub forma de grefa˝ a constituit subiectul lucrarii de doctorat susţinută în anul 2002. 
         De asemenea m-a interesat conduita terapeutica în coxartroze,afectiuni ce reprezintă una din 
problemele prioritare ale Clinicii de Ortopedie-Traumatologie I  participând la operaţii de anvergură 
cum ar fi endoprotezarea de sold.Am participat şi efectuat un numar de peste        de intervenţii 
chirurgicale în cursul acestui an. 
          M-a preocupat în mod special îmbunătăţirea tehnicilor de osteosinteza in fracturile de col 
femural,osteosinteza cu DHS şi tije Ender privind fracturile pertrohanteriene. 
          Activitatea profesională mi-am desfăşurat-o partcipând la o serie de cursuri de specializare şi 
perfecţionare în ţară şi străinătate.  
         În acest sens am efectuat următoarele cursuri postuniversitare : 
         -În 1997 am urmat un curs de specializare în Elvetia la DAVOS,unul din centrele ce reprezintă 
piramida mondială in acest domeniu. 
         -15.10-15.11.1994-Curs de specializare în Ortopedie-Traumatologie la U.M.F Timisoara, 
         -15.01.-01.03.1995-Curs de specializare în Ortopedie-Traumatologie la U.M.F Timisoara, 
         -07.02-21.02.1997-Specializare la U.M.F Târgu Mureş-Actualităţi în ˝Chirurgia Tumorilor 
Osoase˝, 
         -18.04.1997-U.M.F ˝CAROL DAVILA˝ Bucureşti-˝Principiile de bază ale artoscopiei genunchiului˝ 
         -24.04.1998-U.M.F ˝CAROL DAVILA˝ Bucureşti-Revizia în artoplastia totala a şoldului, 
         -07.1999-U.M.F ˝VICTOR BABEŞ˝ Timişoara- Curs de pregătire teoretică şi practică a 
personalului didactic, 
         -05.06-09.06.2000-U.M.F ˝VICTOR BABEŞ˝ Timişoara-Curs de Artoscopia genunchiului, 

          
         -06.2000-U.M.F ˝VICTOR BABEŞ˝ Timişoara-Curs de Artoplastia şoldului, 
         -26-29.09.2000-Societatea Româna de Ortopedie şi Traumatologie-Tg.Mureş-Curs de 
specializare în ortopedie şi Traumatologie, 
         -09.2001-U.M.F ˝VICTOR BABEŞ˝Timişoara-Curs de specializare sub îndrumarea Prof.Dr. Horia 
Vermeşan. 
         -Tehnici de vârf în chirurgia artroplastică de şold-Bucureşti 2001. 
         -Tehnici moderne de chirurgia şoldului - sub îndrumarea Prof.Dr. Nnagz O.-Tg.Mureş. 
         -În mai 2001 am obţinut Certificatul de competenţă în Chirurgia  artoscopică cu aprobarea M.S. 
nr.64/3462/08.05.2000. 
         -25.05.2001 Bucureşti-Tehnici de vârf in  artoplastia de şold, 
         -11.04.2003 Timişoara- Programul de educaţie medicala pentru boala trombembolica, certificat 
de atestare nr. 534, 
         -23.10.2003 Timisoara-Actualităţi in bolile musculo-scheletale 
        -cursul universitar cu număr de ordine 178 din 06.11.2003, 
        -curs de Artroscopia genunchiului U.M.F.T ˝Victor Babeş˝ 12.03.2004 
        -curs precongres SOROT 2007. Tg. Mures 15-21 octombrie 2007  
        -participarea la al XII-lea congres national SOROT 15-21 octombrie 2007  
         
        Din anul 2000 luna iunie am obţinut competenţa în chirurgia artroscopica cu certificatul seria C 
nr. 003823 eliberat de Ministerul Sănataţii, Institultul de perfecţionare post-universitara a medicilor şi 
farmaciştilor. 
        Am materializat pe baza experienţei în chirurgia artoscopica ca prim autor lucrăriile: 
        - Corelaţia dintre examenul clinic,rezonanţa magnetica şi artroscopia în afecţiunule genunchiului 
        - Tratamentul artroscopic în lipomul arborescent 

publicate în Revista de Ortopedie şi Traumatologie a Asociaţiei de Ortopedie şi Traumatologie Româno-
Italo-Spaniole nr.1(5) din 2004 pag.88-98 
 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Cunostinte avansate de calculator (pachetul Microsoft) si internet 
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Competenţe şi aptitudini artistice Literatura si design 
  

Alte competenţe şi aptitudini          Am obţinut titlul de ˝Doctor în ştiinţe medicale˝ cu teza ˝Consideraţii experimentale şi clinice 
privind modalităţiile de integrare a grefonului osos la patul receptor˝(Conducator Ştiinţific Prof.Dr. 
Vermeşan Horia ).Am fost confirmat prin ordinul 3570 din 19.04.2002.Lucrarea prin cercetările 
experimentale încearcă să pună în evidenţă procesele histologice ce se petrec la nivelul joncţiunii 
grefon-pat receptor,atât în transplantările osoase autogene cât şi homogene.Acest lucru mi-a permis 
să public o monografie intitulată ˝Sudii experimentale şi clinice privind modalităţiile de integrare a 
grefonului osos la patul receptor în transplantăriile osoase˝,anul 2002 Ed.Mirton ISBN 973-585-835-5. 
         Activitatea ştiinţifica s-a concretizat prin lucrări,comunicate şi publicate în reviste de 
specialitate,la conferinţe naţionale şi congrese internaţionale.Tematica de cercetare a îmbinat 
cercetarea experimentala cu cea clinica abordând o serie de probleme ca:  
         -Transplantările osteo-cartilaginoase de grefe 
         -Efectul grefelor osoase în fracturile diafizare recente 
         -Osteosinteza fracturilor 
         -Aspecte legate de biomecanica articulară 
         -Artroscopia în tratamentul leziunilor genunchiului 
         Am participat cu lucrări la o serie de manifestări ştiintifice,enumăr printre altele : 
                  - Evoluţia constantelor biologice generale în transplantările    osoase, coautor, Conferinţa 
medicilor ortopezi din Republica Moldova comună cu Societatea Română de Ortopedie şi 
Traumatologie.Chişinău .vol .rezumat pag 52. 7-8.10.1993 
                   - Some histological aspects of the junction between bone     transplant and receptor 
side.British-Romanian orthopedics meeting Bucureşti 25-27 aprilie 1994. 
                   - Consideraţii asupra efectelor grefelor osoase în fracturile diafizare recente .Congresul 
internaţional de ortopedie traumatologie ,Niş 5-8.10.1994 
                  - Cercetări experimentale privind unele modificări celulare şi posibilitatea de 
revascularizaţie a unor soluţii de continuitate ale osului cu sau fără transplantare osoasă. Al VI –lea 
Congres SOROT ,Cluj –Napoca vol rezumate pag  5-7.10.1995 
                  - The activ part of the remaining marrow to the selfgrafting in dogs.(histological 
facts).Primul congres balcanic de ortopedie ,Salonic,8-11.10.1997 .vol rezumate pag 75. 
                  - Particularităti morfologice privind vascularizaţia calusului in fracturile deschise.Conferinţa 
naţională de ortopedie-traumatologie. Timişoara 21-23 octombrie 1998 vol .rez .pag. 27 -  Lucrare 
premiată.  
                  - Studiu asupra complicaţiilor postoperatorii şi evoluţiei pe termen lung în meniscectomie 
parţială artroscopică.Conferinţa naţională a SOROT Tr.Mureş.27-29.2000.vol rez.pag 43. 
                  - Tratamentul neconsolidărilor focarului de fractură supracondilian de femur folosind placa 
cu şuruburi şi grefă osoasă.Al X congres naţional de ortopedie şi traumatologie . Arad 24-
26.09.2003.vol rez .pag 48 
              Am fost coautor şi autor principal la următoarele publicaţii: 
                 - Interdisciplinaritatea medicinii interne. Ed.Helicon Timişoara 1993. 
                 - Traumatismele membrului superior-Ed.Mirton 1997 
                 - Traumatologia coloanei ,bazinului şi membrului inferior-Ed.Mirton 1997 
                 - Farmacologie,Farmacoterapie vol I - Ed.Mirton 1999 
 
                 - Farmacologie,Farmacoterapie vol I ed II- Ed.Mirton 1999 
                  - Farmacologie,Farmacoterapie vol I ed III- Ed.Mirton 2000 
                  - Politraumatismele ,ed.II,vol I- Ed.Mirton 1997, 
                  - Politraumatismele vol II- Ed.Mirton 2001 
                  - Curs de Ortopedie -Ed.Mirton 2001 
 
                   - Studii experimentale şi clinice privind modalităţile de integrare a grefonului osos la patul 
receptor în transplanturile osoase – Ed .Mirton 2002 
 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe Diploma de licenta 
Diploma titlu doctor        

 


