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Sexul Masculin | Data naşterii 04/08/1988 | Naţionalitatea română 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

03/02/2014–21/08/2014 Asistent de laborator
Universitatea de Medicină i Farmacie Victor Babe  Timi oara, Timi oara (România) ș ș ș ș

- Participare la organizare de experimente tiin ificeș ț

- Coordonare experimente tiin ificeș ț

- Proof checking materiale pre-publicare 

16/09/2014–24/02/2015 Coordonator marketing
Study in England, Timi oara (România) ș

- Recrutare studen i pentru universită i din Marea Britanie ț ț

- Coordonare campanie marketing pentru firma de recrutare 

- Organizare i coordonare campanii de promovare în licee din vestul ăriiș ț

30/07/2015–Prezent Freelancer
Freelancer, Timi oara (România) ș

- Scriitor i reviewer pe Biologie (nivel de liceu) ș

01/09/2014–Prezent Membru
Asociaţia Secular-Umanistă din România, Bucure ti (România) ș

- Membru activ al Asociaţia Secular-Umanistă din România

- Coordonator local de proiecte pentru asocia ieț

01/01/2016–Prezent Medic Rezident Anatomie Patologică
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara, Timi oara (România) ș

21/02/2017–12/09/2017 Cadru didactic asociat - asistent universitar
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Timisoara (Romania) 

- activitati didactice in regim de plata cu ora in cadrul Departamentului II, Disciplina de Morfopatologie 

 

13/09/2017–Prezent Asistent Universitar
Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara, Timisoara (Romania) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
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22/09/2009–10/06/2015 Doctor Medic Nivelul 8 CEC

Universitatea de Medicină i Farmacie Victor Babe  Timi oara, Timi oara (România) ș ș ș ș

- Competen e pe ramuri preclinice i clinice în medicină umanăț ș

01/10/2016–Prezent Doctorand Nivelul 8 CEC

Universitatea de Medicina si Farmacie "Victor Babes" Timisoara

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Alte limbi străine cunoscute ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C2 C2 C2 C2 C1

IELTS 

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare - Competen e de comunicare flexibile în func ie de situa ie i de interlocutor, aceste competen e fiind ț ț ț ș ț
dobândite de la lucru direct cu elevi de liceu până la cadre didactice apar inând de universită i ț ț
interna ionaleț

- Abilită i de interac iune cizelate de conexiuni avute i între inute cu toate păturile sociale ț ț ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Abilitate de organizator dobândită în primul rând prin voluntariat într-un laborator de cercetare unde 
această abilitate este vitală procesului de descoperire tiin ificăș ț

- Abilitate de conducere a unei echipe dobândită prin organizarea i coordonarea de campanii de ș
recrutare de elevi pentru universită i din Marea Britanie. Această abilitate a mai fost îmbunătă ită i ț ț ș
prin organizarea de evenimente culturale

- Abilitate de Marketing câ tigată prin conducerea departamentului de marketing a unei firme de ș
recrutare elevi pentru universită i din Marea Britanieț

Competenţe dobândite la locul de
muncă

- Ca un tot unitar experien a de lucru mi-a adus ca i competen e:ț ș ț

1) Abilitatea de adaptare a comunicării indiferent de interlocutor

2) Adaptare rapidă la situa ii noi i o viteză de învă are rapidă ț ș ț

3) O capacitate de vizualizare a oportunită ilor oferite de situa ii de novo ț ț

4) Abilitate de conducere 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

-Abilitate editare grafică i desen grafic ș

-Mentenan ă atât hardware cât i software ț ș
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii - Expression of EGFR in Paired New and Recurrent Glioblastomas. Asian Pacific journal of cancer 
prevention: APJCP 2016.17.09.4205
(peer-reviewed)

 

- Retrospective analysis of urothelial bladder carcinoma in the age group of 45 years and under - 
Virchows Arch (2016) 469: 1. doi:10.1007/s00428-016-1997-7
(peer-reviewed)

 

- Tumour-associated fibroblasts as generic target of cancer immunotherapy - Virchows Arch (2016) 
469: 1. doi:10.1007/s00428-016-1997-7
(peer-reviewed)

 

- Apolipoprotein C-III's role in cardiovascular diseases, a short review -
http://dx.doi.org/10.14293/S2199-1006.1.SOR-MED.AFAFP0.v1
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