
Curriculum Vitae 

 

Dr. Ruxandra Maria Cutuș – Medic primar dermato-venerolog 
Cabinet Privat SanDerm – Str. George Barițiu Nr. 24, Cluj-Napoca, jud. Cluj 

Clinica Dermato-venerologie – Spitalul Clinic-Județean de Urgență – Str. Clinicilor Nr. 3, Cluj-Napoca 

 

 Absolventă a Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu 
Hațieganu” – Cluj-Napoca – 1986; 

 

 3 ani stagiatură în 6 specialități la Spitalul Județean Oradea: pediatrie, medicină internă, 
chirurgie, boli infecțioase, ginecologie, medicină de familie – 1987-1989; 

 

 1 an medic de familie – dispensar de intreprindere Alumnia Oradea – 1990; 

 

 Examen rezidențiat – 1990 – alegerea specialității dermato-venerologie; 

 

 3 ani rezidențiat la Clinica Universitară de Dermato-venerologie – sub îndrumarea Prof. N. 
Maier, somitate a dermatologiei românești – 1991-1994; 

 

 Schimb de experiență la Royal Infirmary, Edinburgh, Marea Britanie – prima aducere „la zi” 
cu toate noutățile dermatologiei occidentale – sub îndrumarea Prof. H. H. Hunter, considerat 
printre primii dermatologi britanici și ai lumii – 1992; 

 

 Examen medic specialist – obținerea titlului de medic specialist dermato-venerolog – 1994; 

 

 Concurs pe post – Spitalul Turda – 1994; 

 

 Concurs pe post – Clinica Dermato-venerologie, Cluj-Napoca – 1994; 

 

 Part-time activitate de învățământ cu studenții de la medicină – 1994-1999;  

 

 Activitate de învățământ a rezidenților în dermato-venerologie – 1994 – prezent; 

 

 Activitate de cercetare pentru lucrare de doctorat în domeniul tulburărilor vasculare ale 
membrelor inferioare, de interes dermatologic – 1995-2000; 



 

 Participare la a 56-a Conferință a Academiei Americane de Dermatologie cu bursă oferită de 
bordul științific al Academiei pentru lucrarea: „Un nou semn cutanat în diagnosticul 
ulcerului duodenal”, citată ulterior în cartea „Accesory Mamary Tissue” a autorului italian 
Dr. Carlo Enrico Urbani, ed. Blackwell Scientific Publication – 1996; 

 

 Activiate în cabinet privat de dermatologie și venerologie SanDerm, cu interes special spre 
dermatologie estetică și esteto-reparatorie; activitatea se desfășoară în paralel cu cea în 
Clinica Universitară de Dermato-Venerologie Cluj-Napoca – 1997-prezent. 
 

Publicații 

 

 Co-autor al cărții de dermatologie în 3 volume „Patologie cutanată”, ed. Casa Cărții de Știință, 
Cluj – 1999 (4 capitole). Tehnoredactor al aceleiași cărți, pentru volumele 1 și 2; 

 

 Co-autor la 2 publicații ISI (Reviste internaționale): Revista Skin Pharmacology (1998); JEADV 
1998; 

 

 Autor la multiple lucrări publicate în reviste naționale (Revista societății române de 
dermatologie, Revista asociației dermatologilor transilvani etc.): „Locul și rolul examinărilor 
Doppler-oscilometrie în patologia vasculo-cutanată”, „Mecanismele de acțiune fiziologice și 
fiziopatologice ale corticoterapiei”, „Prevalent ulcerelor neuropate în patologia 
termatologică”, „Observații asupra ihtiozei lamelare”, „Akrokeratoza paraneoplazică Bazex”, 
„Lumina intens pulsată în dermatologie”, „Laserul Nd yag 1064 nm în dermatologie”, „Țesut 
mamar accesor” etc.; 

 

 Lucrări de cercetare: Lamisil, Clorhexidin, Orungal, Mupirocin, nou tratament pentru boala 
Parkinson etc.; 
 

 Curs pentru medicii dermatologi: „Lumina Intens Pulsată” și „Microdermabraziunea” – 2009; 
 

Membru 

 Societatea Română de Dermatologie – 1991 – prezent; 

 Societatea Română Anti-Aging – 2008; 

 Societatea Română de Dermato-Oncologie – 2010 – membru fondator; 

 Academia Europeană de Dermatologie – 2007. 

 

 

 



Activități de voluntariat 

 1993 – Co-organizator al primului simpozion româno-britanic de dermatologie; 

 1994-2003 – Secretar al Asociației Dermatologilor Transilvani; 

 2006 – Colaborator al asociației Anti-Sida „Romanian Angels Appeal”. 

 

Apariții mass-media 

 PRO TV; 

 NCN; 

 Tele Europa Nova; 

 TV Baia Mare; 

 Alpha TV; 

 Radio Cluj. 

 

 


