
Curriculum vitae  
 

 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Groza Sabine Ştefania 

E-mail azorg_sab@yahoo.com 

Telefon 0256490507   

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină si Farmacie Victor Babeş Timişoara, Catedra de Fiziologie - Imunologie 
P-ţa Eftimie Murgu nr. 2, Timişoara, România 
 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi didactice în cadrul Catedrei de Fiziologie - Imunologie a Universităţii de Medicină şi 
Farmacie Victor Babeş, Timişoara 

  

Perioada 2002 - 2007 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist de medicină generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină preventivă şi curativă privind o largă varietate de probleme medicale ale pacienţilor de 
diferite vârste. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de medicină privată “Dr. Ioia”, str. C.  Coposo, nr. 24, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină generală 
  

Perioada 2000 – 2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic de medicină generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină preventivă şi curativă privind o largă varietate de probleme medicale ale pacienţilor de 
diferite vârste. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de medicină privată “Dr. Dan Olariu”, str. Hebe, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină generală 
  

Perioada 1990 – 2000 

Funcţia sau postul ocupat Medic de medicină generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Medicină preventivă şi curativă privind o largă varietate de probleme medicale ale pacienţilor de 
diferite vârste. 

Numele şi adresa angajatorului Centrul de Medicină Privată “R\C Medica”, str. General Dragalina, nr. 37, Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină generală 
  

Perioada 1987-1990 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de instruire în specializările : chirurgie, pediatrie, ginecologie, boli infecţioase, medicină de 
ambulator. 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Deva, str. 22 decembrie, nr. 58, Deva, jud. Hunedoara 



  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Septembrie 2001 – Mai 2002 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist medicina generala 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

   Curs de pregătire pentru medicii de familie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Directia de Sanatate Publica a judetului Timis 

  

Perioada 1981 -1987 

Calificarea / diploma obţinută Medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină şi Stomatologie, Institutul de Medicină din Timişoara 

  

Perioada 1977-1981 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Matematică, fizică, chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Liceul de Fizică şi Matematică nr. 1,  Târnăveni 

  

Aptitudini şi competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germană 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

Limba engleză 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi multiple de integrare şi adaptare în medii noi, care solicită un grad ridicat de comunicare 
şi implicare în dialog social. Aceste abilităţi au fost obţinute ca urmare a experienţei profesionale 
acumulată de-a lungul diferitelor medii profesionale în care am activat.  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Aptitudini medii de utilizare a calculatorului în ceea ce priveşte accesarea internetului, întocmirea 
documentelor în formă electronică.  

  

Permis(e) de conducere Carnet de conducere, categoria B.  

  

Anexe Lista participărilor la cursuri şi conferinţe de specialitate ; 
Lista specializărilor şi calificărilor ; 
 

 
 
 
 
 



ANEXE: 
 
 
SPECIALIZĂRI ŞI CALIFICĂRI: 

 Septembrie 2001- Februarie 2002 – participate la Cursul de Medicină de Familie, Timişoara; 

  Iulie 1999 – participare la “Modulul de pregătire pentru medicii de familie”, organizat de Casa de Asigurări de Sănătate, Timişoara. 

PARTICIPĂRI LA CURSURI ŞI CONFERINŢE DE SPECIALITATE: 

Mai 2007 - participare la simpozionul cu titlul „Terapii protectoare la pacienţii cu risc cardiovascular înalt - de la ghiduri la practica medicală”, 
Timişoara; 
Martie 2007 - participare la simpozionul cu titlul „Microcirculaţia - o nouă ţintă în tratamentul hipertensiunii”, Timişoara; 
Martie 2006 – participare la  simpozionul cu titlul  „Actualităţi în patologia esogastrică”, Timişoara; 
Martie 2006 – participare la simpozionul cu titlul „Studiu field şi controlul riscului cardio-vascular în diabetul zaharat tip II”, Timişoara; 
Ianuarie 2005 – participare la conferinţa cu titlul “Aspecte teoretice şi practice în tratamentul pacienţilor coronarieni”, Timişoara; 
Decembrie 2004 – participare la simpozionul cu titlul „Aspecte interdisciplinare în Medicina de Urgenţă”, Timişoara; 
 

ACTIVITATE STIINTIFICA 
          
Membru in echipa de cercetare in proiectul:Ingineria genetica a celulelor stem tumorale in perspectiva modularii raspunsului imun in cancere de 
origine non virala(acronimONCOSTEM)CEEX 41-019/2007,perioada 2007-2009. 


