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Curriculum vitae  
Europass  

Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Sînmărghiţan Georgeta Mioara 
Adresa Nr. 44, str. Diaconu Coresi, Timişoara, România 

Telefon 0256.461055 Mobil: 0742.312161 

E-mail sinmarghitan_a@yahoo.com 
  

Cetăţenia română 
  

Data naşterii 12 Decembrie 1969 
  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara/ invatamant medical 

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.03.2004 – prezent: 
 

Functia sau postul ocupat asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Invatamant medical- recuperare, medicina fizica si balneologie - cursuri, efectuarea de stagii practice 
cu studentii anului VI-medicina generala in limba romana si franceza 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara, Piata Eftimie Murgu, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior medical 

Perioada 01.10.1998 – 01.03.2004 

Funcţia sau postul ocupat preparator 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Stagiu, colocviu lucrari practice, medicina fizica, balneologie cu studentii an VI MG  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara, Piata Eftimie Murgu, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior medical 
  

Educaţie şi formare 1990-1996 Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara –Facultatea de Medicina 
Generala – medic medicina generala  

  

Perioada 2008-prezent 

 Doctor in stiinte medicale, medic primar recuperare, medicina fizica si balneologie 

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctorand 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Cercetari privind terapia medicamentoasa remisiva cu leflunomid si de recuperare in poliartrita 
reumatoida 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

national 



Pag 2/2- Curriculum vitae  
Nume Prenume  

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Comunitatea Europeană, 2003   20060628 

 

Perioada 2000-2004 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de medic specialist recuperare, medicina fizica si balneologie 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

recuperare, medicina fizica si balneologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara, Clinica de Recuperare, Medicina 
Fizica si Balneologie Timisoara 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

rezidentiat 

Perioada 1990-1996 

Calificarea / diploma obţinută Medic medicina generala, diploma de licenta 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara – Facultatea de Medicina Generala 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Invatamant superior 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute Franceză, engleza 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

franceza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

engleza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
independent B1 Utilizator 

independent B1 Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipa, o buna capacitate de comunicare 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - 
  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare calculator 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

Alte competenţe şi aptitudini Competenta acupunctura 
  

Permis de conducere Deţin permis categoria B 
  

Informaţii suplimentare  Membra in: Societatea  Româna de Medicină Fizică şi Recuperare Medicală, Societatea
Româna de Reumatologie, Societatea  Internaţionala de Medicină Fizică şi Reabilitare (ISPRM 
) 

-Prim autor/coautor la 22 lucrări prezentate la conferinţe/congrese naţionale şi internaţionale, o carte 
si un capitol de carte publicate 

  

Anexe  

 


