
   

 

Curriculum vitae 
Europass 

 

  

                    Informaţii personale  

Nume şi prenume Haivas Carmen Camelia 

Adresa Str. Socrate, nr. 17A, et. 3, ap. 8, cod 300552l, Timişoara, Romania 

 Telefon 0040356423344 Mobil: 0040723201609 

                                                            Fax  

E-mail carmen_haivas@yahoo.ca 
  

Naţionalitate română 
  

Data naşterii   15.10.1962 
  

Sex F 
  

 Domeniul de competenţă Medic specialist în medicina de laborator/ asistent universitar  

Experienţă profesionala  20 ani în medicinã şi în învãţãmântul superior 
  

Data   1 noiembrie 2009 până în prezent    

Funcţia sau postul ocupat    Medic de laborator clinic  (medicină de laborator) :biochimie, bacteriologie, parazitologie, hematologie; 

Principalele activităţi şi responsabilităţi   Validarea rezultatelor, funcţionarea departamentului, controale externe   

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă Timişoara ; Laboratorul Central  

Tip şi sector de activitate Departamentul de biochimie  

  

Data   4 mai 2009 – 01.06.2010  

Funcţia sau postul ocupat Medic de laborator clinic  (medicină de laborator) :biochimie, bacteriologie, parazitologie, hematologie  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Validarea rezultatelor, funcţionarea departamentului, controale externe  

Numele şi adresa angajatorului  Cabinet Medical « Dr. BOLD », Timişoara, str. Dionisie Lintia, nr. 2, tel. +40256204959  

Tip şi sector de activitate  Laboratorul de analize medicale   

  

Data 2 martie 2009 - 30 aprilie 2009   

Funcţia sau postul ocupat Pratician ataşat în serviciul de biochimie şi biologie moleculară, Spitalul Nord, Marseille  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Extracţie de ADN, ARN, PCR-RT  

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Nord, Marseille  

Tip şi sector de activitate  Serviciul de onco-hematologie  

  

Data 25 mai 2008 - 28 februarie 2009 : medic primar medicină de laborator, „Cabinet Medical Dr. Bold”, 
Timişoara  



 
 

  

Funcţia sau postul ocupat medic primar medicină de laborator: biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie, “Cabinetul 
Medical Dr. Bold” din Timişoara  

Principalele activităţi şi responsabilităţi Validarea rezultatelor, funcţionarea departamentului, controale externe  

Numele şi adresa angajatorului  Timişoara, str. Dionisie Lintia, nr. 2, tel. +40256204959 

Tip şi sector de activitate   Laboratorul de analize medicale  

  

Data  20.03.2006- 06.12.2006   

Funcţia sau postul ocupat medic primar medicină de laborator: biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Validarea rezultatelor, funcţionarea departamentului, controale externe  

Numele şi adresa angajatorului  SC „Dimedia Lab.” SRL, Timişoara , str. Uzinei, nr. 7,  tel. +40256205269 

Tip şi sector de activitate Laboratorul de analize medicale  

  

Data   25.01.2005-01.08.2005   

Funcţia sau postul ocupat medic primar medicină de laborator: biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Validarea rezultatelor, funcţionarea departamentului, controale externe  

Numele şi adresa angajatorului S.C.Senbiotest Laborator SRL, Timişoara, str. I. Ghica, nr. 17,  tel. +40256294501 

Tip şi sector de activitate Laboratorul de analize medicale  

  

Data   1992 şi în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, Universitatea de medicină şi farmacie “Victor Babeş” Timişoara, catedra de anatomie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Conduc erea lucrărilor practice în laboratorul de anatomie (disecţii), predarea de cursuri de anatomie 
studenţilor români  şi anglofoni de la secţia în limba engleză din anul I şi II medicină generală, medicină 
dentară, balneo-fiziokinetoterapie, redactarea de cursuri pentru studenţi, elaborarea de lucrări ştiinţifice, 
coordonator ştiinţific pentru lucăril de diplomă, participarea la manifestări ştiinţifice de specialitate în ţară 
şi în străinătate 
 
Din 01.10.2010 şi în prezent  
lector la catedra de biologie celularã şi molecularã 

  Curs în limba englezã la studenţii anglofoni anul I MG :”General biology” 
  Curs în limba românã la studenţii români anul V MG:”Medicinã ambientalã şi ecologicã” 

                  Numele şi adresa angajatorului  Piaţa Eftimie Murgu, nr. 2,  Timişoara, tel. +40256204400 

Tip şi sector de activitate Catedra de anatomie 

  

Data   1990-1992   

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Medic stagiar medicină generală 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Timişoara 

Tip şi sector de activitate  Medicină generală 



                       Educaţie şi formaţie 
                                                          
                                                             Data 

 
Titlul certificattului sau al diplomei 

obţinute 
 

                 Principalele materii/ competenţe    

                                 profesionale acoperite 
 
Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau de 
formare 
     
                                                              
                                                             Data 

 
Titlul certificattului sau al diplomei 

obţinute 
 

                 Principalele materii/ competenţe    

                                 profesionale acoperite 
 
Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau de 
formare 

 
 

                                                            Data 
Titlul certificattului sau al diplomei 

obţinute 
 

                 Principalele materii/ competenţe    

                                 profesionale acoperite 
 
Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau de 
formare 

 
                                                             
                                                             
                                                            Data 

 
Titlul certificatului sau al diplomei   

                                                    obţinute 
                  
                 Principalele materii /competenţe    
                                   profesionale acoperi 
 
Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau de 
formare 

  
 
01. 10. 2010 şi în prezent 

  
 
 Medic rezident în specialitatea « Radiologie şi Imagistică Medicală » 
 
 
 Radiologie şi Imagistică Medicală 
   
 
 Spitalul Clinic Judeţean de  Urgenţă Timişoara ; Radiologie şi Imagistică Medicală 
 Centrul Medical « Dr. Bîrsăşteanu » 
 
 
 20.09 – 30.09 2010 
  
 Diplomã de participare la cursul postuniversitar de biologie celularã si molecularã 
 
  

 «Medicină celulară și moleculară a cancerului  » 

 
  
  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de Biologie celularã şi  
   molecularã. 
 
 
 
  20 – 22. 09. 2010 
 
  Diplomã de participare la cursul postuniversitar de geneticã medicalã 
 
   
 “Abordarea interdisciplinară a bolilor genetice rare” 
 
  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de geneticã medicalã./   
  Clinica de pediatrie spitalul de copii “Louis Ţurcanu” Timişoara. 
 
   
   
 17 – 19.06.2010 şi 24 – 26.06.2010 
 
  Diplomã de participare la cursul postuniversitar de biologie celularã şi molecularã 
 
 
 “Iniţiere în tehnica culturilor celulare” 
 
 
  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de Biologie celularã şi  
   molecularã. 

 
 

Data 

   

 20 – 22.05.2010 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la cursul postuniversitar practic de biochimie 



Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Personalizarea laboratorului clinic prin creşterea specificitãţii investigaţiilor de laborator necesare 
diagnosticãrii bolilor degenerative” 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de biochimie. 

  

Data 13 – 14.04.2010 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Certificate of attendance 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Prime course for medical educators. Energising the teacher – Student relationship.” 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

University of Brighton. Prime partnerships in international medical education. 

  

Data 05. – 07.03.2010 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Certificate 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“1-st International Workshop of Laparoscopic Liver Surgery”. 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

University “Victor Babeş” Timişoara/Romania. Pius Branzeu Center for Laparoscopy and Microsurgery. 
Clinic of Surgery and Center for Minimal Invasive Surgery Kliniken Essen – Mitte. Academic Hospital of 
University Duisburd – Essen, Germany. 

  

Data  28.09.2009- 30.09.2009 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la cursul postuniversitar practic de biochimie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

 Curs postuniversitar practic de Real-Time PCR 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de biochimie. Roche 
 România. 

  

Data 14 – 16.05. 2009  

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la cursul postuniversitar de biochimie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Noi concepte în investigaţiile de laborator clinic ”  

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de biochimie. 

  

Data 06 – 18.07. 2009  

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la « Şcoala de vară francofonă » din Arad 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

 « Patologie şi farmacologie moleculară. Biotehnologii. » 



Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Romania. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării. Universitatea de Vest “Vasile Goldiş  Arad   

  

Data 01.09.2009- 03.09.2009 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de excelenţă în calitate 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

« Studiul mecanismelor de rezistenţă la germenii comunitari şi nosocomiali în sistem automat de 
identificare şi antibiogramă »/”Bacterial resistance detection, a new challenge for the laboratory to fight 
HAI!” 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara. Disciplina de microbiologie în 
colaborare cu BioMerieux – Franţa şi reprezentantul său în România, Mediclim. 

  

Data 15 – 17. 05. 2008 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la cursul postuniversitar de biochimie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Tehnici moderne de biochimie şi biologie moleculară în laboratorul clinic”  

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de biochimie. 

  

Data 02 – 04.10. 2008 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de participare la cursul postuniversitar de biochimie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Biomarkeri în laboratorul clinic :aplicaţii în predispoziţie, diagnostic, prognostic, orientare terapeutică. ”  

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara, Catedra de biochimie. 

  

Data 28.05 – 01.06. 2007 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Adeverinţă de participare la curs postuniversitar de microbiologie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

“Actualităţi în tratamentul infecţiilor produse de germeni cu potenţial nosocomial. Noi clase de agenţi 
microbieni.” 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara. Disciplina de microbiologie. 

  

Data 28.05 – 01.06. 2007 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Adeverinţă de participare la curs postuniversitar de microbiologie 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

 « Actualităţi în tratamentul infecţiilor antimicrobiene » 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara. Disciplina de microbiologie. 

  

Data   2004  



            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de doctor în medicină 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

 « Corelaţii anatomoclinice ale aparatului valvular al inimii » 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din Timişoara  

  

Data   1995-2000  
 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de licenţă în farmacie - farmacistă 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

Diplomă de licenţă în farmacie - farmacistă 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Ministerul Educaţiei Naţionale. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara. Facultatea de 
Farmacie.  

Data 
                
               Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                       obţinute 

  2000  

Diplomă de medic primar în specialitatea medicină de laborator (biochimie, microbiologie, parazitologie,   
   hematologie) 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite 

biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare 

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 726/07.09.2000. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” 
din Timişoara  

  

Data   1998 
 

Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Certificat de participare la cursul postuniversitar de perfecţionare în specialitatea de citologie normală şi 
patologică 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite 

Citologie normală şi patologică 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare 

România. Ministerul Invăţământului. Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” din 
Timişoara. Certificat de absolvire Nr. 402/11.12.1998.  

  

Data 1992-1995 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diplomă de medic specialist în specialitatea medicină de laborator (biochimie, microbiologie, 
parazitologie, hematologie) 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 205/1995. Universitatea de Medicină şi Farmacie  din Timişoara  

  

Data 1981-1987 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diploma de doctor-medic în medicină generală 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

Medicină generală 



Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Institutul de Medicină Timişoara. Facultatea de Medicină şi Stomatologie. Specializarea Medicină 
Generală. 

  

Data 1977-1981 

            Titlul certificatului sau al diplomei   
                                                    obţinute 

Diploma de bacalaureat Liceul Sanitar Botoşani; profesia: soră medicală. 

Principalele materii /competenţe 
profesionale acoperite  

Liceul Sanitar Botoşani; profesia: soră medicală 

Numele şi tipul unităţii de învăţământ sau 
de formare  

Ministerul Educaţiei Naţionale. 

  

Limba maternă româna 

                                                     Alte limbi   franceza, engleza 

  

Autoevaluare  Înţeles Vorbit Scris 

Nvel european)  A asculta A citi A lua parte la o 
conversaţie 

A se exprima oral şi 
continuu 

 

Limba  F C1 F C1 F C1 F C1 F B2 

Limba  A A2 A B1 A B1 A B1 A B1 

 (*) Cadrul european comun de referinţă (CECR) 

  

Aptitudini şi sompetenţe sociale aptitudini pentru învătământ, didactice ; 
aptitudini de a pune în practică proiecte ştiinţifice de cercetare, manifestări ştiinţifice ;  
aptitudini de a redacta articole ştiinţifice în reviste de specialitate, cursuri pentru studenţi, etc;   

  

Aptitudini şi sompetenţe 
organizatorice 

rigurozitate şi spirit metodic ;  
  aptitudini pentru munca în echipă ;   

 
 

 

Aptitudini şi sompetenţe 
informatice 

cunoştiinte de bază în informatică ; 

  

Aptitudini şi sompetenţe artistice muzica, literatura, călătorii  
  

Alte aptitudini şi competenţe meticulozitate, răbdare, rigurozitate, seriozitate ;  
  

Permis de conducere categoria B 
  

Anexe            Membră în Colegiul Medicilor din Romania, jud. Timiş. 
1994 : Membră fondatoare a Societăţii Anatomiştilor din România 
2006:  Membră a Societăţii de Morfologie Normală şi Patologică din România  
2009 : Membră a Societăţii Române de Biologie Celulară 
2010 : Membrã a Sicietãţii Române de Geneticã Medicalã 

  2010 : Membrã de onoare al Societãţii de Imagisticã Musculo-Scheletalã din România 

 
 
 


