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Curriculum vitae  
Europass  

 

  
 

Nume / Prenume Buzas Dana-Roxana 
Adresă Timisoara,  
Telefon    
E-mail Buzas.dana@umft.ro 

Naţionalitate romana 
Data naşterii 15.10.1978 

  

  

 
 

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                         
                                          

 
  
 2016-prezent 
  Medic primar medicina interna 
  Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
  Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
  Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii (efectuarea de garzii in Clinica Medicala 

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                         

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 2015-prezent 
  Medic specialist cardiologie 
  Pregatire medicala pe module de specialitate / acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
  Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
  Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii (efectuarea de garzii in Clinica Medicala) 
 
  2012-2015 
  Medic rezident cardiologie 
  Pregatire medicala pe module de specialitate / acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
  Institutul De Boli Cardiovasculare Timisoara 
 Al II-lea rezidentiat in specialitatea cardiologie 
 
 2019-prezent 
  Sef de lucrari 
  Activitati didactice specifice 
  Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 
 Disciplina de Semiologie Medicala I 
 
 

Perioada 2009-2019 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice specifice 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 



 

 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
                                         

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Disciplina de Semiologie Medicala I 
 

  2009-prezent 
  Medic specialist medicina interna 
   
  Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
  Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii (efectuarea de garzii in Clinica Medicala) 
 
  2004-2008 
  Medic rezident medicina interna 
  Pregatire medicala pe module de specialitate / acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
  Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
  Rezidentiat in specialitatea medicina interna 

  

 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2011 
Calificarea / diploma obţinută Doctor in medicina 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina interna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

2004-2008 
  Medic rezident medicina interna 
 
  Medicina interna 
 
  Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 
 
  1997-2003 
  Diploma de licenta 
 
  Facultatea de Medicina Generala 
 
  Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 
 
  Superior 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

2010 - Curs de Ultrasonografie cu substanta de contrast (CEUS) 
  2008-2009 - Curs postuniversitar de psiho-pedagogie - Univesitatea de Vest V. Goldis Arad 

2005 - Atestat de Ultrasonografie generala 
  

Limba(i) maternă(e) romana 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba franceza  B2 Utlizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale  



 

 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Utilizarea calculatorului: suita Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), aplicatii de internet 
browsing 

 
 

Permis(e) de conducere Permis de conducere: categoria B 
 

  

 


