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Curriculum vitae  
Europass  

 
Informaţii personale  

Nume / Prenume AMZĂR   Daniela-Georgiana 
Adresa str. Sirius, nr.1B, bl.93, sc. D, ap.1, Timişoara, România 

Telefon  Mobil: 0744690639 

Fax 0256486887 

E-mail danaamzar@yahoo.com 
  

Cetăţenia română 
  

Data naşterii 14 decembrie 1973 
  

Sex feminin 
 

 
Experienţa profesională 

 
 
 
 
 
 

 

Perioada 01 octombrie 2011 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat • Asistent la Disciplina Endocrinologie 
• Medic primar endocrinolog 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Efectuarea de stagii clinice de endocrinologie cu studenţii anului V  
• Activitate de cercetare ştiinţifică 
• Acordarea asistenţei medicale bolnavilor internaţi în Clinica de Endocrinologie a Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Timişoara 
• Acordarea asistenţei medicale bolnavilor în cadrul Ambulatoriului de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 1 octombrie 2007 – 30 septembrie 2011 

Perioada • Preparator Disciplina Endocrinologie 
• Medic specialist endocrinolog 2007 
• Medic primar endocrinolog 2013 

Funcţia sau postul ocupat • Efectuarea de stagii clinice de endocrinologie cu studenţii anului V  
• Activitate de cercetare ştiinţifică 
• Acordarea asistenţei medicale bolnavilor internaţi în Clinica de Endocrinologie a Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Timişoara 
• Acordarea asistenţei medicale bolnavilor în cadrul Ambulatoriului de specialitate  

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului • Învăţământ superior 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate • Învăţământ superior 
• Sectorul sanitar 
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Perioada Martie 2002 – octombrie 2007  

Funcţia sau postul ocupat • Medic rezident endocrinolog 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Acordarea asistenţei medicale bolnavilor internaţi în Spitalul Clinic Judeţean Timişoara 

Numele şi adresa angajatorului • Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate • Sectorul sanitar 
  

Perioada 1 Ianuarie 1999 –  februarie 2000 

Funcţia sau postul ocupat • Medic stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi • Acordarea de asistenţă medicală bolnavilor internaţi în secţia de pediatrie 
• Efectuarea serviciului de gardă linia a II-a 

Numele şi adresa angajatorului • Spitalul Clinic nr. 1 Judeţean Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate • Sectorul sanitar 
  

 

Educaţie şi formare  

Perioada 2015 - prezent 

  PROIECT - Impreuna pentru sanatate-telemedicina pentru pcientii de la sate 
finantator- Fundatia Vodafone Romania prin programul "Connecting for Good 2015" 
 Finanțări - Fundatia Vodafone Romania 

 

11-12 februarie      Curs postuniversitar: Actualitati in osteoporoza 
29  martie  2016    Certificate of Completion –NIDA  Clinical  Trials     
                                   Network 
24-25 mai 2016      Patologia endocrina si sarcina 
22-24 iunie              2end Birmingham Pituitary Preceptorship International   
                                   Meeting 
13- 15 octombrie      7th Annual European Meeting on Management of  
                                  Acromegaly, Berlin 
24-25 octombrie       Curs postuniversitar de patologie si chirurgie a glandei tiroide -    
 CMT- particularitati  de diagnostic, tratament si monitorizare 

 
  

Perioada   7-8 aprilie 2011  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Curs postuniversitar „Patologia şi chirurgia glandei tiroide” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Pregătire post-universitară 

  

Perioada   13-14 Aprilie 2010  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Prime Course for Medical Educators. Energising the teacher-student relationship 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

University of Brighton 
Prime Partnerships in International Medical Education 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Pregătire post-universitară 

Perioada   17-18 martie 2006  

Calificarea / diploma obţinută  Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Curs postuniversitar 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Societatea Europeana de Endocrinologie 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Pregătire post-universitară 

Perioada   3 martie 2006  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Curs postuniversitar-„ Criterii de diagnostic în bolile reumatismale şi principii de terapie conform 
ghidurilor A.C.R” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Pregătire post-universitară 
 
 
 
 

Perioada   17-19 iulie 2006  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Curs postuniversitar-„ Actualităţi în afecţiunile hipofizare’’ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Pregătire post-universitară 

Perioada 1 decembrie 1999 – 15 decembrie 2006  

Calificarea / diploma obţinută   Diplomă de Doctor în domeniul Medicină 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Criterii diagnostice şi terapeutice în adenoamele hipofizare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Studii doctorale 

  

  

Perioada   februarie-iunie 2006  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

  Cursul de pregătire teoretică şi practică a personalului didactic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 
Departamentul de pregătire a personalului didactic 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Pregătire a personalului didactic 

  

Perioada   7-8 mai 2004  

Calificarea / diploma obţinută   Certificat de participare 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Patologia osteoarticulară la început de mileniu 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Pregătire post-universitară 

  

Perioada  25-27 noiembrie 2002  

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare 
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Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Actualităţi în Endocrinologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Pregătire post-universitară 

  

Perioada   noiembrie 2007  

Calificarea / diploma obţinută   Adeverinţă de medic specialist 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 Specialitatea de Endocrinologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Pregătire post-universitară 
 
 

Perioada 1 octombrie 1992 – septembrie 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de doctor-medic 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara 
Facultatea de Medicină 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ universitar 

  

Perioada 15 septembrie 1988 – 30 iunie 1992  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Matematică-fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul teoretic ,, General Dragalina’’, Oravita,  secţia de matematică-fizică 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ liceal 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Apartenenţa la organisme profesionale • European Society of Endocrinology – membru din anul 2009 
• Societatea Română de Endocrinologie (SRE) – membru din anul 2004,  
• Societatea Română de Psihoneuroendocrinologie - membru din anul 2006 
• Societatea Medicilor Endocrinologi din vestul ţării – membru din anul 2008 

  

Limba(i) maternă(e) Limba română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  
Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba engleză   bine  foarte bine   bine  foarte bine  foarte bine 

Limba franceză   Foarte bine  foarte bine   Foarte bine  Foarte bine  bine 

Limba germană   satisfăcător     satisfacator  satisfăcător  satisfăcător  satisfăcător 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competente şi abilităţi sociale Muncă în echipă, în cadrul disciplinei, ca de altfel şi în cadrul universităţii, necesară şi esenţială pentru 
obţinerea unor rezultate favorabile atât în cadrul procesului de învăţământ, cât şi al celui de cercetare 
ştiinţifică 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Coordonator al mai multor studii clinice 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de utilizare a calculatorului – programe uzuale (autodidact) 

  

Alte competenţe şi aptitudini  Coordonator al mai multor studii clinice: 

  1. Studiul „PEARL” - „Postmenopausal Evaluation and Risk Reduction with Lasofoxifene / Reducerea 

riscului la femeile în postmenopauză cu Lasofoxifene”, Protocol A2181002, sponsorizat de firma Pfizer, 

care s-a desfăşurat în perioada 2001-2007,  

2. Studiul „The Generation” - „Efectele Arzoxifene asupra incidenţei fracturilor vertebrale şi a incidenţei 

cancerului invaziv de sân la femeile în postmenopauză cu osteoporoză sau osteopenie / Effects of

Arzoxifene on Vertebral Fracture Incidence and on Invasive Breast Cancer Incidence in Postmenopausal

Women with Osteoporosis or with Low Bone Density”, Protocol H4Z-MC-GJAD, sponsor Eli Lilly and 

Company, care s-a desfăşurat în perioada 2004-2009,  

  3. Studiul „Studiu multicentric de fază a 3-a, dublu-orb, randomizat, controlat cu placebo, pe grupuri 

paralele, pentru a evalua eficacitatea şi siguranţa produsului LB03002 administrat săptămânal la adulţii 

cu deficit de hormon de creştere / A Phase III, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-

group, multicenter study to assess efficacy and safety of LB03002 administered weekly in adults with 

growth hormone deficiency”, Protocol BPLG-005 si BPLG-005-RO (extensie), sponsor LG Life Sciences 

Ltd & BioPartners GmbH, care s-a desfăşurat în perioada 2008-2009,   

  4. Studiul clinic „Studiu de fază a III-a, randomizat, controlat cu placebo, pentru aprecierea siguranţei şi 

eficacităţii Odanacatib (MK-0822) în reducerea riscului de fractură la femeile cu osteoporoză în 

postmenopauză tratate cu vitamina D şi Calciu / A Phase III Randomized, Placebo-Controlled Clinical 

Trial to Assess the Safety and Efficacy of Odanacatib (MK-0822) to Reduce the Risk of Fracture in 

Osteoporotic Postmenopausal Women Treated With Vitamin D and Calcium”, Protocol 018-00, sponsor 

Merck&Co, început în anul 2009, 

 5. Studiul clinic „Studiu de fază II, pentru a evalua administrarea transdermala a Teriparatide” / „ A 

Phase 2 Study for Transdermal Application of Teriparatide” – Protocol I2Y-MC-GHFA, Sponsor Eli Lilly 

and Company, început în anul 2009. 

 Membru al echipei de cercetare pentru următoarele proiecte: 

- Studiu experimental multisistemic (glandă tiroidă, miocard, plămân) asupra acţiunii Amiodaronei şi 

Desethylamiodaronei versus iod, la şobolanii Wistar, grant CNCSIS tip A, cod CNCSIS 745/2006, 

perioada de derulare 2006-2007 

- Morfo-funcţionalitatea tiroidiană în timpul sarcinii în relaţie cu aportul de iod, grant CNCSIS tip A, cod 

CNCSIS 50/1999, perioada de derulare 1999-2000 

 membru în comisii de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist endocrinolog. 
 

 

Permis de conducere Categoria B (din anul 1991) 
  

  

Anexe Documente anexate CV-ului: copii după diplomă bacalaureat; diplomă de doctor-medic; diplomă de 
specialitate endocrinologie; de doctor în medicină; diplomă de absolvire curs ecografia glandelor 
endocrine 
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Timisoara                                                                                 As univ dr.Amzar Daniela  
16.01.2019 
 


