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Curriculum vitae  
Europass  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cădariu  Florentina Georgeta Doina 

Adresă(e) Bl.C37,ap.19Martirii de la Fântâna Albă, 300362, Timişoara, România 

Telefon(oane) 0356-411.074 Mobil: 0722-955.276,  

Fax(uri)  

E-mail(uri) cadariuf@zahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) română 
  

Data naşterii 14.04.1957, Caransebeş  
  

Sex feminin 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1991-prezent   

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, medic primar chirurg 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului Clinica 1 Chirurgie UMFT, SCJUT 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didactică, medicală 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada    1978-1984Universitatea de Medicină şi Farmacie Timişoara  
1972-1977Liceul Sanitar Timişoara 

  

  

  

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 medic primar în specialitatea chirurgie generală, confirmat prin O.M.S.nr.115/24.01.1997, 
 medic specialist chirurgie vasculară, confirmat prin OMSF nr.1024/17.12.2002, 
 Doctor în medicină, conferit prin O.M.S.nr.4325/28.06.1995, cu teza de doctorat “Leziuni traumatice 

ale vaselor periferice”, sub coordonarea domnului acad.prof.dr.Pius Brânzeu 
 

- 1993 -- stagiu de ECHO-Doppler vascular, Lyon, Franţa, 
- 1994-1995 - stagiu de chirurgie vasculară la Spitalul de Cardiologie, Clinica Prof.dr.J.Villard, 
Lyon,Franţa, 
- curs de microchirurgie la U.M.F.Cluj, 1994, 
- curs de chirurgie laparoscopică la UMF Cluj, 1999, 
- curs „tehnici de întocmire a proiectelor de finanţare”, UMF Timişoara, CCIAT, 2002/3119, 
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Limba(i) maternă(e) Româna 
 
 
 
 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleză  engleză  engleză  engleză  engleză 

Limba   franceză  franceză  franceză     

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Vicepreşedinte al celui de al 11-lea Congres Român de Flebologie, Timişoara 2011 
 Secretar general al celui de al 7-lea Congres Internaţional al Central European Vascular 

Forum, Timişoara 2010 
 2000 – 2007: secretar al primelor 7 Congrese de Angiologie şi Chirurgie Ambulatorie cu 

participare Internaţională, Timişoara 
 2005 – 2019: organizator a 5 teme de curs pentru asistente 
 2013 – organizator a două cursuri educaţionale în chirurgia de zi pentru medici 

 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini  lucrări communicatepeste 375, 
 lucrări publicate în rezumat peste 300, 
 lucrări publicate in extenso peste 80; 
 cărţi:11: -2 monografi, 
               -9 în colectiv de autori dintre care 

                            -2 editor 
 2010 – prezent: preşedinte Societate Română de Chirurgie Ambulatorie 
 2002 – prezent : secretar Forumul Român de Angiologie 
 2002 - 2010: secretar Societate Română de Chirurgie Ambulatorie 

 
Membru în colegiul de redacţie: 

 Revista Română de Flebologie 
 Journal of Experimental Medical&Surgical Research 

 
 

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de exemplu: persoane de 
contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

 


