CURRICULUM VITAE
Nume: RĂCHIERIU
Prenume: CLAUDIU
Data şi locul naşterii: 08.04.1981, Cluj-Napoca, Romania
Cetăţenie: română
Stare civilă: căsătorit (Popescu Anca Maria n.7.11.1980) 2 copii (Andrei n.14.7.2011,
Delia Nicole n.09.04.2013)
Părinţi: Răchieriu Tiberiu n.2.10.1955, Năstase Viorica n.25.12.1956
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Diploma de bacalaureat
(1999)
Activitatea profesională/spitalicească
- medic specialist chirurgie generală, activitate voluntară în cadrul Institutului Oncologic
„I.Chiricuţă” Cluj-Napoca şi în cadrul Cabinetelor de consultaţii din Policlinica Institutului

Oncologic “I. Chiricuţă” sub îndrumarea Conf. Dr.Dan Eniu (ianuarie 2012- decembrie
2012)
- angajat in calitate de medic specialist chirurg în cadrul cabinetului particular “OncoSurg”
începând cu 1 februarie 2013, cu extinderea activităţii în cadrul Clinicilor „ARTIS 3” şi
„Gynia”, cu care instituţia are contract
- participant la intervenţii chirurgicale de chirurgie generală şi chirurgie oncologică, ca şi
prim sau secund ajutor, sau prim operator sub îndrumarea conducătorului didactic,
majoritatea desfăşurate în Clinica Chirurgie 3 şi Institutul Oncologic „I.Chiricuţă” ClujNapoca (peste 1500 de intervenţii), dar şi Clinica ARTIS 3
- consultaţii clinice şi îngrijiri medicale
- redactarea documentelor medicale
- participant la intervenţii chirurgicale laparoscopice (Clinca Chirurgie 3 Cluj-Napoca)
- efectuare de gărzi în serviciul de urgenţă (Clinca Chirurgie 3 Cluj-Napoca)
- efectuarea de contravizite
- participant la recoltarea de date din foile de observaţie şi bazele electronice de date, ,
documentare ştiinţifică şi redactarea lucrărilor ştiinţifice
- realizarea de baze de date electronice
- ilustrarea cu desene a unor lucrări de specialitate, coautor la lucrări ştiinţifice de
specialitate şi la capitole de carte
- prezentarea periodică a unor articole de actualitate în faţa colectivului chirurgical al
Institutului Oncologic “I. Chiricuţă”
- activitate didactică voluntară cu studenţii secţiilor română, franceză şi engleză, inclusiv
evaluarea acestora în cadrului examenului practic, instruirea rezidenţilor de chirurgie
generală şi ginecologie aflaţi în stagiul de chirurgie oncologică în Institutului Oncologic “I.
Chiricuţă”
- participant la organizarea 1st Transylvanian Masterclass on Metastatic Abdominal Cancer
– Cluj-Napoca, Romania, 5 iunie 2009
Participări la cursuri, conferinţe, congrese etc.
„Al 2-lea Simpozion de Medicină Psihosomatică” 24-25 februarie 2006, Cluj-Napoca
„Al XXIII-lea Congres Naţional de Chirurgie” 24-27 mai 2006, Băile Felix
Conferinţa „HEPAC – Dezvoltarea chirurgiei tumorilor hepatice” 7-8 martie 2007, Cl.
Chirurgie III, Cluj-Napoca
Atelierul ştiinţific „Actualităţi în patologia chirurgicală hepato-bilio-pancreatică” Aiud, 30
martie 2007
„Curs de Chirurgie Pancreatică” 5 noiembrie-9 noiembrie 2007, Catedra Chirurgie III, ClujNapoca
„International Workshop on Laparoscopic Liver Surgery” 27-29 martie 2008, Cluj-Napoca
„Al X-lea Simpozion al Secţiunii Române IASGO”, 9-12 aprilie 2008, Bucureşti
Al 9-lea Congres Internaţional pentru Studenţi şi Tineri Medici „Medicalis 2008” - 8-11
Mai 2008 Cluj-Napoca
„International Workshop on Natural Orifices Endoscopic Surgery” 22-24 mai 2008 ClujNapoca
„Congresul Naţional de Chirurgie ediţia a XXIV-a” 4-7 iunie 2008, Eforie Nord
Workshop-ul „Actualităţi în diagnosticul şi tratamentul cancerului colorectal” 6-9 mai 2009
Cluj-Napoca
„Conferinţa Naţională de Chirurgie” 27-29 mai 2009 Târgu-Mureş
„1st Transylvanian Masterclass on Intraabdominal Metastatic Cancer” 3-5 iunie 2009
Institutul Oncologic „Prof.Dr. Ion Chiricuţă” Cluj-Napoca

Workshop-ul „Chirurgia minim invazivă în cancerele ginecologice” Cluj-Napoca, 30
septembrie 2010
„Al XX-lea Congres al Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală” 30
septembrie - 2 octombrie 2010 Cluj-Napoca
Atelierul de formare „Cum ne apărăm de malpraxis” Cluj-Napoca 18.01.2013-19.01.2013
Simpozionul „Hipertensiunea arterială în România – Unde suntem şi ce putem face ?” ClujNapoca, 6 iunie 2013
Cursul de formare „Chiurgische Therapie des Rektumkarzinoms” – 5.07.2013, Regensburg,
Germania
Conferinţa „De la stres la burnout. Abordări şi intervenţii multidisciplinare”, Cluj-Napoca,
22 nov.2013
Congresul Naţional de Chirurgie ediţia a XXVII-a, 21-24 mai 2014, Sinaia
Cursul de formare „Noţiuni fundamentale în chirurgia laparoscopică” – 22-24 Septembrie
2014, Delta Endoscopic Center, Bucureşti, Romania
A doua Conferinţă Naţională cu participare internaţională „Actualităţi terapeutice în hernia
inghinală şi incizională”, 16-17 Octombrie 2014, Cluj-Napoca
Joint EDS-EFIDS Postgraduate Cours „Challenges in GI Surgery” 30 Octombrie -1
Noiembrie 2014, Cluj-Napoca, Romania
The Laparoscopic Surgical Skills Training Course „Basics of Laparoscopic Surgery Grade1
Level 1” 31st of October-1st of November, Cluj-Napoca, Romania
„Curs de dezvoltare a aptitudinilor practice în chirurgia laparoscopică”, 18 Noiembrie-22
Noiembrie 2014, Clinica Chirurgie 1, UMF Cluj-Napoca, Romania
„Cancerele rare, între bolile rare şi cancerele comune” 30-31 ianuarie 2015, Cluj-Napoca
„Medicina internă – o disciplină cu multe faţete” 6-7.03.2015, Cluj-Napoca
„2nd Vienna Breast Surgery Day”, Viena, Austria, 17.03.2015
„Abordarea urologică-psihiatrică-medicină legală şi psihologică în sexologie” 27 martie
2015,Cluj-Napoca
Seria de simpozioane „Abordul multimodal în oncologie”, Cluj-Napoca: 23 februarie 2015
„Cancerul de endometru”; 23 martie 2015 „Cancerul de colon şi rect”; 23 aprilie 2015
„Cancerul de prostată”
„16th edition of MEDICALIS – International Congress for Medical Students and young
Health Proessionals” , 14-17.05.2015, Cluj-Napoca
23rd International EAES Congress, 3-6 iunie 2015, Bucureşti
Hands-on Course „Advanced laparoscopic colon and rectal surgery”, 3 iunie 2015,
Bucureşti
şi alte cursuri de mai mică importanţă pentru formarea mea profesională chirurgicală
Activitatea ştiinţifică:
1. C.Răchieriu (2005): “Chirurgia microlaringoscopică în patologia laringiană”, UMF
Cluj, Clinica ORL Cluj; Lucrare de diplomă (conducător şt iinţific: Prof. Dr. Marcel
Cosgarea)
2. L.Vlad, C.Răchieriu, A.Fetti, A.Szasz, P.Boruah. “Infarctul intestino-mezenteric.
Consideratii clinico-terapeutice si prognostice”. Prezentată de subsemnat la Congresul
Naţional de Chirurgie, ediţia a XXIV-a, Eforie Nord, 4-7 iunie 2008 (Broşura de
rezumate p.41)
3. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu, T.Răchieriu “Personogeneza – scurtă
sinteză a teoriilor dezvoltării”, în “Revista Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie a
Copilului şi Adolescentului din România” vol.11, nr.2 / 2008 pg.3-8
4. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu, T.Răchieriu “The role of geneenvironment interplay in structuring disharmonic personality” in Personality and

Personality disorders 8th European ISSPD Congress Târgu-Mureş 10-13 september
2008. Edited by Aurel Nireştean – Universitz Press, Târgu-Mureş 2009 pg. 40-47
5. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu, T.Răchieriu “Factori de risc şi
vulnerabilitate în structurarea dizarmonică a personalităţii” în Clujul Medical. Revista
de Medicină şi Farmacie, vol. LXXXI, 2008 nr.4 pg.423-427
6. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu “Comorbiditatea de axă I – DSM în
tulburările de personalitate borderline – abordare dimensională” în Clujul Medical.
Revista de Medicină şi Farmacie, vol. LXXXI, 2008 nr.4 pg.460-466
7. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu, T.Răchieriu. “Factori de protecţie şi
rezilienţă în structurarea personalităţii” în Revista Română de Psihiatrie a Copilului şi
Adolescentului vol.3 nr.1, martie 2009 pg. 57-59
8. Viorica Năstase, Doina Cozman, C.Răchieriu. “Abordare dimensională prin prisma
modelului celor cinci factori a tulburărilor de axă I DSM co-ocurente tulburării de
personalitate borderline”, prezentată la Conferinţa Naţională de Psihiatrie cu participare
internaţională: “Pentru o psihiatrie umanistă în lumea contemporană – Timişoara 22-25
aprilie 2009 (Broşura de rezumate pg. 65-65)
9. G. Osian, L. Vlad, C. Iancu, C. Răchieriu, C. Puia, N. Al Hajjar, L. Mocan, P.G.
Cristea. „Perforaţiile neulceroase ale duodenului: analiza a 23 de cazuri” , în
„Chirurgia” nr. 3/ mai –iunie 2011, 106, p.321-325
10. G.Osian. Ilustraţii: C.Răchieriu. „Cancerul colorectal. De la genetică la Chirurgia
Robotică”, Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2011
11. Autor principal al capitolului „Noduri şi suturi în chirurgia laparoscopică” din
monografia C.Iancu a.c. „Chirurgia laparoscopică a căilor biliare extrahepatice”,
Editura Medicală Universitară „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca, 2012
12. D.Eniu, C.Răchieriu „Tratamentul chirurgical al cancerului mamar. Experienţa
personală pe 10 ani”. Prezentată la Congresul Naţional de Chirurgie , 21-24 mai 2014,
Sinaia
13. D.Eniu, A.Grivei, D.Andras, C.Răchieriu „Tratamentul chirurgical al cancerului rectal.
Experienţa personală pe o perioadă de 10 ani”. Prezentată la Congresul Naţional de
Chirurgie , 21-24 mai 2014, Sinaia
14. D.Eniu, R.Buiga, C.Răchieriu, I.Goidescu „Reconstrucţia totală a sânului cu lambouri
musculocutanate. Experienţa personală”. Prezentată la Congresul Naţional de Chirurgie,
21-24 mai 2014, Sinaia
15. Oana Somcutian, R Buiga, Mihaela Galatir, DT Eniu, C.Răchieriu, Daniela Coza, P
Terrier, „La concordance du diagnostique hitopathologique des sarcomes osseux et des
tissus mous entre deux centre anticancereux de l’Europe de l’Est et de l’Ouest: une
experience de collaboration”, Annales de pathologie (2015) 35, 32-40
16. Coordonator ştiinţific al lucrării „Compound hemipelvectomy for the management of
recurrent pleomorphic leiomyosarcoma” prezentată la Secţiune Poster la a 16-a ediţie a
MEDICALIS + Congres Internaţional pentru studenţi la medicină şi tineri medici, 1417 mai 2015, Cluj-Napoca

Domenii de interes profesional:
Chirurgia colo-rectală (în manieră deschisă sau laparoscopică), chirurgia cancerului de sân,
a cancerelor ginecologice, chirurgia tumorilor cutanate (în special a melanomului),
chirurgia tumorilor de părţi moi (sarcoamelor) ale extremităţilor sau retroperitoneale,

chirurgia plastică reconstructivă după intervenţii oncologice, chirurgia tiroidei şi
paratiroidelor, chirurgia stomacului, chirurgia laparoscopică a căilor biliare, tratamentul
chirurgical al herniilor şi eventraţiilor.
O menţiune specială aş acorda interesului meu pentru aspectul psihologic al profesiei
medicale şi al comunicării cu pacientul, în funcţie de personalitatea acestuia, atât cea
încadrată ca şi normală, cât şi în cadrul tulburărilor de personalitate. Am colaborat în acest
sens la articole de specialitate.
Limbi străine cunoscute (1-5): engleza (5), franceza (5), germana (2), italiana (2).
Hobby: muzica, sportul, bricolajul, mitologia greacă, automobilul, călătoriile
Data:
22.1.2015

