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Curriculum vitae  
Europass  

 
 

 
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume  BERCEANU VĂDUVA MARCEL MIHAI 

Adresa  Str. J.S. Bach Nr. 20,Timişoara, România 

Telefon (40-256) 443828 Mobil: 0722380 

Fax (40-256) 294088 

E-mail deliaberceanu@yahoo.com 
  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 06.04.1967 
  

Sex Masculin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

- Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara – Disciplina Ortopedie-

Traumatologie I, Departamentul XV 

 - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1, Timişoara – Clinica I Ortopedie-Traumatologie – integrare 

clinică ½  normă 

 - medic titular Cabinet medical Dr. Berceanu Marcel  – Policlinica Circumvalaţiunii 
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                                           Studii 

 

• 1981 – 1985 Liceul de Filologie Istorie, Secţia Chimie - Biologie 

• 1986 – 1992 Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de 
Medicină Generală (media 9,65) 

• 2006-2008 Universitatea de Vest “Vasile Goldiş”  Arad – Master în medicină socială şi 
management sanitar 

                     Certificări medicale • medic specialist ortopedie-traumatologie, media 9,43, confirmat OMS nr. 866/03.12.2001; 

• medic primar ortopedie-traumatologie, media 9,55, confirmat OMS nr. 1051/2006; 

• doctor în medicină – OMEC - Nr. 3824/03.05.2006; Lucrare de doctorat: “Consideraţii clinice şi i 
experimentale privind fracturile de platou tibial, raportate la solicitările biomecanice ale 
articulaţiei genunchiului”; 

• competenţe: 
- competenţă în acupunctură, media 9,33, sesiunea septembrie 2001, certificat de 

competenţă seria C, Nr. 005432; 
- competenţă în ultrasonografie generală, media 8,83, sesiunea septembrie 2006, 

certificat de competenţă seria C, Nr. 019116. 

                           Grade didactice • 1993 -1996 - preparator la Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară U.M.F. “Victor Babeş” 
Timişoara; 

• 1996 - 1997 - asistent universitar la Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară U.M.F. “Victor 
Babeş” Timişoara; 

• 1997 - prezent - asistent universitar la Disciplina Ortopedie-Traumatologie I, U.M.F. “Victor 
Babeş” Timişoara; 

               Apartenenţa la societăţi            
ştiinţifice şi profesionale 

- naţionale: - CMR – Colegiul Medicilor din România; 

- Asociaţia Ştiinţifică Timişoara Medicală; 

- Sorot - Societatea Română de Ortopedie şi Traumatologie; 

- Societatea Română de Imagistică Muscolo-scheletală; 

- SNBC - Societatea Naţională de Biologie Celulară; 

- Societatea Română de Genetică Medicală. 

- internaţionale: - EFFORT – European Federation for Orthopaedics; 

- ASORIS – Asociaţia de Ortopedie Româno-Italo-Spaniolâ; 

- ECBO - European Cell Biology Organization; 

- Societatea Europeană de Genetică Medicală 
   ---  

      Experienţa profesională  
  

Perioada 1997 -  prezent:  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar la Disciplina Ortopedie-Traumatologie I 

Principalele activităţi şi responsabilităţi efectuare de lucrări practice şi stagii cu studenţii anului V şi medicii rezidenţi 

Numele şi adresa angajatorului UMF ”Victor Babeş” Timişoara, Piaţa. Eftimie Murgu, nr. 1-2  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ, cercetare 

                                                   Perioada 
                         Funcţia sau postul ocupat 
                Numele şi adresa angajatorului 
   Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2002 -  prezent: 
medic primar –  integrare clinică ½ normă 

 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Nr. 1, Timişoara, Bv. Iosif Bulbuca, nr. 10 
Clinica I Ortopedie-Traumatologie. 

                                                    Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

2002 -  prezent 
medic titular,  
Cabinet medical Dr. Berceanu Marcel  – Policlinica Circumvalaţiunii, Timişoara, str. Teiului nr. 7 
Cabinet Ortopedie-Tramatologie 

Perioada   1996 - 1997 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar la Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi efectuare de lucrări practice cu studenţii anului I  

Numele şi adresa angajatorului UMF ”Victor Babeş” Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 1-2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ, cercetare 
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Perioda 1993 - 1996 

Funcţia sau postul ocupat preparator la Disciplina de Biologie Celulară şi Moleculară 

Principalele activităţi şi responsabilităţi efectuare de lucrări practice cu studenţii anului I 

Numele şi adresa angajatorului UMF ”Victor Babeş” Timişoara, Piaţa Eftimie Murgu, nr. 1-2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate învăţământ, cercetare 

Perioada 1992 - 1993 

Funcţia sau postul ocupat  medic stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi asistenţă medicală de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal, Clinica ASCAR 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate asistenţă medicală de specialitate 

Educaţie şi formare 
 

 

Cursuri de perfecţionare şi 
schimburi de experienţă 

 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

       Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

       Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

30.11-04.12.2010 
 diplomă participare 
 curs postuniversitar „Chirurgia artroscopică a genunchiului” 
 
UMF ”Victor Babeş” Timişoara 
 

educaţie medicală continuă 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
              Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

27-28.6.2008 
 diplomă participare 
 curs postuniversitar „Patologia piciorului” 
 
UMF ”Victor Babeş” Timişoara 
 
educaţie medicală continuă 
 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 11.10.2000 
 diplomă participare 
 curs cu tema: "Ecosterilizarea mediului şi a instrumentarului în cabinetul medical şi stomatologic" 
 
 AR-MEDICA, Arad 
 
 educaţie medicală continuă 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 1998-1999 
 
 Curs de Pedagogie 
 
 UMF ”Victor Babeş” Timişoara 

 
 educaţie medicală continuă 
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                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 octombrie 1997 
 
 curs de iniţiere în sistemul de operare Windows 95 
 
 UMF „Victor Babeş” Timişoara 
 
 educaţie medicală continuă 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 2-7.06.1997 
 diplomă participare 
 curs postuniversitar "Acualiatea bacterioscopiei în diagnosticul bacteriologic" 
 
 UMF Bucureşti, Institutul Cantacuzino Bucureşti 
 
 educaţie medicală continuă 
 

                                                    Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 01.10.1995 – 31.07.1996 
 diplomă DAAD 
 tehnici de biologie moleculară - PCR 
 
 Facultatea de Medicină Rostock, Germania 
 
 educaţie medicală continuă, stagiu de perfecţionare – bursă DAAD (Deutscher Akademischer 
Austauschdienst) 

                                                     Perioada 
                    Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 10-24.07.1995 
 diplomă de participare 
 curs postuniversitar de biologie celulară şi moleculară 
 
 U.M.F. "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca 
 
 educaţie medicală continuă, stagiu de perfecţionare 

Congrese, simpozioane, sesiuni 
de comunicări 

 

                                                    Perioada 
                     Calificarea / diploma obţinută 

Domenii principale studiate / competenţe 
dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

                Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

 

                              Limba(i) maternă(e  Română 

Limba(i) străină(e) cunoscute  Engleză, Germană 

Autoevaluare 
 

 Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba Engleză  
C1 

Utilizator 
independent   

C1 
Utilizator 

independen 
C1 

Utilizator 
independen 

C1 
Utilizator 

independen 
C1 

Utilizator 
independen 

Limba Germană   C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Ambiţios, conştiincios, perseverent,  coleg bun, spirit de echipă 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini manageriale dobândite în calitate de medic titular la Cabinet medical Dr. Berceanu Marcel  – 
Policlinica Circumvalaţiunii 
Aptitudini manageriale dobândite în urma absolvirii master-ului în medicină socială şi management 
sanitar 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de operare în sistemul Windows XP, o bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Word, 
Microsoft Power Point  

  

Permis de conducere Categoria B 
  

Anexe 
 

 
 
 
 
 


