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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Stelea Lavinia Elena 

Adresă(e) 47, Al. Odobescu, Timisoara, Romania 

Telefon(oane)  Mobil: 0040744391950 

Fax(uri) 0040256498156 

E-mail(uri) stelea_lavinia@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) românã 
  

Data naşterii 14.12.1973 
  

Sex F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada - 1.10.2009 - Medic primar obstetrică ginecologie S.C.J.U.T 

- 19.05.2006 - obţinerea titlului ştiinţific de Doctor în Medicinăcu tema "Sarcini obţinute prin

fertilizare in vitro şi evoluţia lor",  sub conducerea Acad. Prof. Dr. Ioan Munteanu 

-14.04.2005 - medic specialist obstetrică ginecologie S.C.J.U.T 

-1.03.2004 - în prezent asistent universitar la Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş",

Timişoara  

- 25.02.2002 - 1.03.2004 - preparator la Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş",

Timişoara 

-10.04.2000 - medic rezident obstetrică ginecologie S.C.J.U.T 

- 1. DEC. 1999 - 24.02.2002 - doctorand la Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş",

Timişoara 

-Ian. 1999 - 30. NOV. 1999 - medic stagiar obstetrică ginecologie S.C.J.U.T 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale activitate didacticã medicalã 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada - 1992 - 1998 - Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara 

- 1988 - 1992 - Liceul de Matematica Fizică "C.D. Loga", Timişoara 

- 1984 - 1988 - Şcoala gimnazială la Liceul de Matematica Fizică "C.D. Loga", Timişoara 

- 1980 - 1984 Şcoala primară la Liceul Pedagogic "Eftimie Murgu", Timişoara  

 

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare profesională absolvite, 
începând cu cel mai recent. (vezi instrucţiunile) 
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Calificarea / diploma obţinută Medic obstetrică ginecologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- ecografie obstetricală şi ginecologică 

- chirurgie histeroscopică  

- chirurgie laparoscopică 

- fertilizare in vitro 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicinã şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   engleza  engleza  engleza  engleza  engleza 

Limba            

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

  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Organizator congrese, conferinţe 

- Societatea Naţională de Obstetrică Ginecologie 

- Centrul de Cercetare Laparoscopie şi FIV 

- ESHRE 

- Societatea Româno-Germană de Obstetrică Ginecologie  

- ASRM 

- Membru fondator "Societatea Română de Medicină Reproductivă"   
1  

  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Fotografia 
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Cat. 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) 

 


