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Informaţii personale  

Nume / Prenume  Murariu Marius Sorin 

Telefon 0748331286  

E-mail(uri) murariu.marius@umft.ro  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 07/05/1968 

Sex masculin  

Limba maternă română 

  

Experienţa profesională și 
locuri de muncă 

 

 
 

 

Perioada 2018 și în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

coordonarea cursurilor și stagiilor de Chirurgie a studenților anului IV Medicina Generala a 
Universității de Medicina si Farmacie” V.Babeș” Timișoara.  
 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
P-ta Eftimie Murgu nr 1-2, Timișoara (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2016 -2018 

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

coordonarea cursurilor și stagiilor de Chirurgie a studenților anului IV Medicina Generala a 
Universității de Medicina si Farmacie” V.Babeș” Timișoara.  
Am scris capitole de cursuri de chirurgie pentru studenții de la facultatea de medicină. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
P-ta Eftimie Murgu nr 1-2, Timișoara (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

Perioada 2003 -2016 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

coordonarea stagiilor de Chirurgie a studenților anului IV Medicina Generala a Universității 
de Medicina si Farmacie” V.Babeș” Timișoara.  
Am scris capitole de cursuri de chirurgie pentru studenți si de la facultatea de medicină și de 
la colegiu. 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
P-ta Eftimie Murgu nr 1-2, Timișoara (Romania) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învățământ superior 
 

  

Perioada 2005 și în prezent  

Funcţia sau postul ocupat medic primar chirurgie generală 

Activităţi si responsabilităţi 
principale 

Experiența clinică chirurgicala clasica si laparoscopică 

Numele şi adresa angajatorului Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara,  
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

medicină - chirurgie 

  

Perioada 2000-2003  

Funcţia sau postul ocupat medic specialist chirurgie generală 

Numele şi adresa angajatorului Secția chirurgie, Spitalul Municipal Lugoj 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

medicină - chirurgie 

  

Perioada 1995-2000  

Funcţia sau postul ocupat medic rezident chirurgie generală 

Numele şi adresa angajatorului Clinica I Chirurgie, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara,  
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, medicină - chirurgie 

  

Perioada 1992-1994 

Funcţia sau postul ocupat medic stagiar 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara,  
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (România) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, medicina generala 

  

  

Educaţie şi formare  

  

Perioada 2004-2008 

Calificarea/diploma obţinută Doctor în științe medicale confirmat prin Ordinul MECTS nr. 3030 / 13.01.2009 şi diploma de 
doctor, seria F nr. 0007941 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

medicină – chirurgie. Teza de doctorat – „ TRATAMENTUL COMPLEX AL EVENTRAȚIILOR 
MULTIRECIDIVATE″ Conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Marius Teodorescu 

Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
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învăţământ/furnizorului de formare Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, Studii doctorale 

  

Perioada 2000-2005 

Calificarea/diploma obţinută Medic primar prin ordinul Ministrului Sănătății 971/19.09.2005 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medic primar chirurgie generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) , Clinica I Chirurgie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, Examen de primariat 

  

Perioada 2002-2003  

Calificarea / diploma obţinută Atestat de absolvire a modulului psihopedagogic, seria D nr. 0039348 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline socio-umane: Psihologia educaţiei, Introducere ăn pedagogie & Teoria și 
metodologia curriculum-ului, Teoria și metodologia instruirii& Teoria și metodologia evaluării,, 
Didactica specialităţii, Practică pedagogică, Sociologia educaţiei, Logică didactică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest din Timișoara 
Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 - Învăţământ universitar 
 

  

Perioada 1995-2000 

Calificarea/diploma obţinută Medic specialist confirmat prin Ordinul Ministrului sănătății nr. 414 / 2000 şi diploma de 
medic specialist chirurgie generală, seria A nr. 01085 din 20 sept 2000 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medic specialist chirurgie generală 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara, Clinica I Chirurgie 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, Examen de specialitate 

  

Perioada 1999-2000 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medicină, Competență ecografie generală confirmată prin diploma  Seria A Nr. 0006583 din 
24.05.2001 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar, Competență ecografie generală 

  

Perioada 1986-1992 

Calificarea/diploma obţinută Doctor-medic confirmat diploma de doctor-medic, seria K Nr.1960 din 9.11.1992 
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Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 5 - Învăţământ universitar 

  

Perioada 1982-1986 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă de bacalaureat Seria D Nr. 81855 din 13.09.1986 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Studii liceale, specializarea Matematică-fizică 

specializare electronică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Colegiul Național ”Coriolan Brediceanu” Lugoj 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 3 - Învăţământ liceal 

  

Proiecte de cercetare  

  

Perioada 2017-2020 

Calificarea/diploma obţinută GRANT, membru voluntar echipă în proiect Erasmus+ 2017-1-RO01-KA202-037136 KA2 - 
Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices, KA202 - Strategic 
Partnerships for vocational education and training cu numele: TRAining Path for 
Phlebologists in Europe, acronim TRAPP, director de proiect conf. univ. dr. RADU DANIELA 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie, flebologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania), Societatea Romana de Flebologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 

Perioada 2016-2017 

Calificarea/diploma obţinută GRANT, membru echipă în proiect din cadrul Competiţiei Parteneriate Programul PIII-C3-
PCFI-2016/2017 cu numele: CERCETĂRI FUNDAMENTALE INTERDISCIPLINARE 
PRIVIND MONITORIZAREA, EVALUAREA ŞI CORELAREA PROCESELOR LITOGENICE 
CU ASPECTELE ETIOPATOGENICE PRIN SCREENING INSTRUMENTAL INOVATIV, 
acronim STONES, director de proiect conf. univ. dr. LEDEŢI IONUŢ-VALENTIN 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie, biochimie, chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Nivel 6 - Învăţământ postuniversitar 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Perioada 5-7 Martie 2017 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă chirurgie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie - Certificate 21 European Vascular Course Maastricht, Olanda 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

EVC Forum, European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

Perioada 8-10 Feb 2016 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă chirurgie 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie laparoscopică ″Tehnici minim invazive adresate defectelor parietale abdominale″/ 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociaţia Româna pentru Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţionale, Delta 
Endoscopic Training Center, Spital Ponderas, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 17-19 oct 2013 

Calificarea/diploma obţinută Atestat curs flebologie - Metode moderne de diagnostic și tratament în BVC Seria SRF 2013 
Nr.42 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie flebologică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Societatea Romană Flebologie (organizație profesionala națională) 
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 14-15 oct 2011 

Calificarea/diploma obţinută Diploma curs postuniversitar ″Cursul consiliului Național Român de resuscitare¨Ghidurile 
europene de resuscitare cardiopulmonară și cerebrală″ 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

ATI, medicină de urgență 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Societatea Romană de Anestezie - Terapie Intensiva (organizație profesionala națională) 
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 2007 
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Calificarea/diploma obţinută Diploma curs postuniversitar ″Protocoale de profilaxie a accidentelor tromboembolic în 
chirurgie″ 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie ”Victor Babeș” Timișoara 
Piața Eftimie Murgu nr 2, Timișoara (Romania), Asociația ATI ″A. Mogoșeanu″ 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 2006  

Calificarea/diploma obţinută Diplomă curs 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Cursul National de Ghiduri si Protocoale in Anestezie Terapie Intensiva si Medicina de 
Urgenta, 2006 Timișoara 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Societatea Romană de Anestezie - Terapie Intensiva (organizație profesionala națională) 
Liviu Rebreanu 156, 300723 Timișoara (Romania) 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Perioada 2006 

Calificarea/diploma obţinută Diplomă curs de chirurgie bariatrică 

Disciplinele principale 
studiate/competenţele profesionale 

dobândite 

Chirurgie laparoscopică bariatrică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de formare 

Asociaţia Româna pentru Chirurgie Endoscopică şi alte Tehnici Intervenţionale, București 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Curs postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă romana 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral  

germană  
C1 

Utilizator 
experimentat  

C1 
Utilizator 

experimentat  
C1 

Utilizator 
experimentat  

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

engleză  
B2 

Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 

independent  
B2 

Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 

independent  
B1 

Utilizator 
independent  

 (*) Nivelul Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine 
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Competenţe şi abilităţi sociale Vicepreședinte al „Societății medicale Pius Brînzeu” 
Secretar de Redactie al ″Revistei Flebologia″ a Societății Române de Flebologie 

 

Membru a societăți științifice (societăți științifice naționale si societăți științifice 
internaționale): 

1. Societatea Româna de Chirurgie (S.R.C.) 
2. Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) 

3. European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 

4. Societatea Româna de Flebologie 

5. International Union of Angiology, 

6. European Digestive Surgery, afiliata UEGF, 

7. Uniunea Internațională de Flebologie (U.I.P.) 

8. Asociația Romana pentru Chirurgie Endoscopica si Alte Tehnici Intervenționale 
(A.R.C.E) 

 

 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- efectuez gărzi de urgență ca linia I în lista de gărzi chirurgie la Spitalul Clinic Judeţean 
de Urgenţă Timişoara, Clinica I Chirurgie 

- am fost secretar, chairman și membru în comitetul de organizare a Congreselor 
naționale cu participare internațională ale clinicii noastre 

- spirit de echipă, dobândit în practica profesională, în activităţile de cercetare şi în 
activităţile chirurgicale prin faptul că pe lângă activitatea ca medic primar  operator  îmi 
și ajut colegii la operații, fapt confirmat de protocoalele operatorii 

- bună capacitate de comunicare dobândită atât în perioada de lucru în cercetare 
(documentare şi sinteză pentru elaborarea  tezei de doctorat și a lucrărilor), în 
comunicarea la cursuri și  în stagii cu studenții în învăţământul universitar cât şi în 
comunicarea zi de zi cu pacienții în cadrul activității medicale 

- spirit organizaţional, dobândit în urma desfăşurării activităţilor de stagii practice cu 
studenţii  

 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Sunt preocupat ca studenţii să înțeleagă logica punerii unui diagnostic în chirurgie și să 
aibă cunoștințele tehnicilor chirurgicale necesare oricărui medic practician.  

     De asemenea, explic studenților tehnicile chirurgicale prin metode audio-video și în timpul 
intervențiilor chirurgicale cu ocazia gărzilor obligatorii pe care studenții trebuie să le 
efectueze. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- foarte bună utilizare a calculatorului 

- foarte bune abilități de utilizare a calculatorului şi a instrumentelor Microsoft Office 
(Word, Excel, PowerPoint) și o altor softuri profesionale 

- utilizare a Internetului, inclusiv pentru web research 

- sunt interesant permanent de utilizarea mijloacelor moderne: teste grilă, chestionare, 
prezentări video, internet și video streaming - pentru a capta atenţia studenţilor spre 
activitatea medico-chirurgicală. 
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 - Pagină web http://mariusmurariu.ro  
 

Competente si aptitudini artistice Fotografie, calculator, călătorii 

  

Alte competenţe şi aptitudini   Publicații (monografii, cărți, cursuri pentru studenți) 
  Am publicat:  
- coautor monografii si capitole, in tratate de specialitate,  
- capitole in cursuri de patologie chirurgicală pentru studenţii anilor IV de Medicină Generală și 
fizikinetoterapie, 
- articole/studii  în reviste de specialitate de circulaţie internaționala recunoscute ISI 
- articole in volumele unor congrese internaționale,  
- articole in extenso in reviste de specialitate naționale recunoscute CNCSIS B si B+,,  
- articole în volumele de rezumate ale unor congrese naționale cu participare internațională. 
- am avut prezentări la congrese internaționale și naționale cu participare internațională. 

 

Permis de conducere B  

 

 

Informaţii suplimentare 
 

 
 

 

 

-  Coautor la mai multe cărți, lucrări publicate în reviste cu factor de impact. 

 
 

 
 
 
Timişoara,                   Conferențiar Univ. Marius Murariu 
25.01.2019         Medic primar chirurg 
           

 


