CURRICULUM VITAE
Croitor Gheorghe
Este născut la 6 mai 1956, s.Alexandreni, raionul Edineţ
Studii:
1963 – 1971 – şcoala primară din sat. Alexandreni, raionul Edineţ
1971– 1973 – şcoala medie nr. 2 din or. Edineţ
1973 –1979 - student, facultatea medicină generală a Institutului de Stat de Medicină, or.
Chişinău
În cadrul studiilor postuniversitare urmează:
1979 – 1980 – internatura în chirurgie, Spitalul orăşenesc Bălţi.
1984 – 1986 – secundariatul clinic în ortopedie şi traumatologie, catedra ortopedie,
traumatologie şi chirurgie de campanie
1987 – 1990 – doctoratul în traumatologie la Institutul «ЦИТО им. Н. Приорова» din or.
Moscova.
În 1990 – susţine teza de doctor în medicină: „Fixatoarele din polimeri pentru osteosinteza
fracturilor diafizare ale oaselor tubulare” (specialitatea: 14.00.22 – traumatologie şi ortopedie)
Activitatea profesională:
1980 – 1987 – traumatolog, Spitalul raional Floreşti
1991-1998 – şef şecţie ortopedie (nr.8) la Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie din
Chişinău
Din 1990 activează la catedra Ortopedie şi Traumatologie a USMF „Nicolae Testemiţanu” ca
colaborator ştiinţific, din 1993 - ca asistent, iar din 1997 – conferenţiar universitar
Alte activităţi:
Din 1980 este membru, iar din 2006 vice-preşedinte al Asociaţiei ortopezilor–
traumatologi din Republica Moldova.
Din 1996 - membru al Societăţii ortopezilor-traumatologi din România.
Din 2000 - membru EFROT.
Din anul 2002 este responsabil de programul de colaborare a ortopezilor – traumatologi
de peste oceane.
Din 2007 este numit membru HVO (Health Voluntiers Overseas).

Este membru a colegiului de
Международный Альянс Остеосинтеза”

redacţie

a

revistei

referative

„Остеосинтез.

În octombrie 2008 îşi susţine teza de Doctor habilitat la tema „Tratamentul chirurgical în
complexul de recuperare a bolnavilor cu coxartroze” .
Din iunie 2009 este numit în funcţia de Profesor Universitar la Ortopedie, traumatologie
şi chirurgie de campanie a USMF „Nicolae Testemiţanu”
A participat la multiple foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale:

2007);




Conferinţele ştiinţifice anuale a USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, 1995-

Şedinţele Asociaţiei traumatologilor- ortopezi din Rep. Moldova (1992-2007);




Congresele VI, VII, VIII, IX, X, XI şi XII SOROT cu participare internaţională
(Cluj- Napoca 1995, Bucureşti, 1997, Iaşi 1999, Craiova 2001, Arad 2003, Bucureşti
2005, Târgu-Mureş 2007);

7-th Congress of the European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery
and Artroscopy (Budapesta, Ungaria 1996)


Parteneriat Moldova-SUA în sănătate publică (Chişinău, 1998);




Конгресс травматологов-ортопедов России с международным участием
(Ярославлъ, 1999);

The 2-th Balkan Congress of Orthopaedics and Traumatology combined with
Conferinţa naţională de reumatologie (Chişinău, 1999);




Conferinţa Naţională a SRO şi T (Târgu-Mureş, România 2000);


Conferinţa „Probleme actuale ale imagisticii medicale şi terapiei radiaţiei
ionizante” (Chişinău, 2000);




Congres de L’AOLF (Bucureşti, România 2002);


VII-й Российский Национальный Конгресс «Человек и его здоровье»
(Moscova, 2002);

Conferinţa ştiinţifico-practică consacrată jubileului de 40 de ani de la fondarea
Catedrei Ortopedie, Traumatologie şi Chirurgie de campanie (Chişinău, 2002);

Международный Конгресс «Современные технологии в травматологии и
ортопедии: ошибки, осложнения, профилактика и лечение» (Moscova, 2004);




Congresul VI al ortopezilor-traumatologi din Rep. Moldova (Chişinău, 2006);
3-й Международный Конгресс «Современные технологии в травматологии и
ортопедии» (Moscova, 2006);
„Lectura de iarnă” ediţia a IV-a USMF „Nicolae Testemiţanu” (Chişinău, 2007);





Primul Congres Internaţional al Societăţii Anesteziologie-Reanimatologie din Republica
Moldova (Chişinău, 2007);
Conferinţa ştiinţifico-practică IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi la 135 de ani de
activitate „Actualităţi în acordarea asistenţei medicale” (Bălţi, 2007);
VII съезд травматологов-ортопедов Узбекистана «Травматология и ортопедия в
современном cпектре» (Ташкент, 2008).

Publicaţii
La tema tezei au fost publicate 63 de lucrări ştiinţifice, inclusiv: 4 lucrări de sinteză şi 15
articole în reviste recenzate, dintre care 9 lucrări fără coautori; 8 brevete de invenţie, o lucrare
medico-didactică, 22 de materiale şi 13 teze ale comunicărilor ştiinţifice.

