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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Nume / Prenume IOANOVICIU  SORIN  DUMITRU 
Adresă(e) Timisoara, str. Take Ionescu, nr. 11-13, sc. A, ap. 8 

Telefon(oane) 0745207408   
E-mail(uri) Ioanoviciu.sorin@umft.ro 

  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 10.01.1958 
  

  

Experienţa profesională  
  

                                             Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

2018-prezent 
   Conferentiar 
   Activitati didactice specifice 
   Universitatea de Medicina si Farmacie Victor Babes Timisoara 
   Disciplina de Semiologie Medicala  

 
 2012 –2018 

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari 
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati didactice specifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

 
                                             Perioada                      

                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

                                               Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Disciplina de Semiologie Medicala I 
 

   2001- 2012 
   Medic primar medicina interna/ Asistent universitar 
   Activitati didactice specifice 
   Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
   Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii  
 
   1996-2001 
   Medic specialist medicina interna/ Asistent universitar  
   Activitati didactice specifice 
   Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
   Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
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                                                   Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

                                               Perioada                      
                        Funcţia sau postul ocupat 
        Activităţi şi responsabilităţi principale    
                Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

 

   1993-1996 
   Medic rezident medicina interna/ Asistent universitar  
   Pregatire medicala pe module de specialitate/ acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
   Spitalul Municipal de Urgenta Timisoara 
   Rezidentiat in specialitatea medicina interna 
 
   1986-1992 
   Medic specialist medicina generala 
 
   Dispensar Medical Lugoj, jud. Timis 
   Acordarea de asistenta medicala conform pregatirii 
    
 
   1983-1985  
   Medic stagiar 
          
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 
   Rezidentiat in specialitatea medicina generala 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2009 
Calificarea / diploma obţinută Doctor in medicina 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina interna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
Perioada 

Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

1993-1996 
   Medic rezident medicina interna 
 
   Medicina interna 
 
   Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara 
 
   1983-1985 
   Medic stagiar 
 
   Medicina generala 
 
   Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara 
 
  
 
   1977-1982 
   Diploma de licenta 
    
   Facultatea de Medicina Generala 
 
   Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara 
 
   Superior 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

1993- Curs de competenta in Ecografie Generala 
   2008- Cursul National de Ghiduri si Protocoale in Anestezie, Terapie Intensiva si Medicina de Urgenta. 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat 

Limba engleza  B2 Utlizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent 

Limba germana  B2 Utilizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent B2 Utlizator 

independent B2 Utlizator 
independent 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizarea calculatorului în organizarea informaţie medicale: Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), Internet Explorer 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria 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) 
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Anexe 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activitate ştiinţifică -pâna în prezent peste 120 de lucrări publicate în volume de rezumate şi în extenso ca prim- şi co-autor 
în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale, coautor la cărţi şi cursuri de specialitate, participări 
la Congrese Naţionale si Internaţionale cu lucrări ca prim autor (de ex.: American College of Cardiology 
1995 şi 1996, Herz und Kreislauf 1995, North American Society of Pacing and Electrophysiology 1996,  
European Heart al Societăţii Europeene de Cardiologie 1994, 2000, International Congress of 
Pathophysiology 2002, CHEST 2007) şi participarea ca şi coinvestigator în diferite studii multicentrice 
internaţionale (CITAS, ZOFENOPRIL, 2nd SYMPHONY, CARMEN, AMISTAD, EPHESUS, ANDI, 
BEAUTIFUL,etc) 
-în cadrul bursei de specializare şi cercetare 1993-1996 si 1999 am făcut parte din echipa de cercetare 
a Clinicii de Cardiologie a Universităţii din Heidelberg Germania unde am participat şi efectuat studii 
experimentale celulare in vitro cât şi studii în vivo : determinare de potenţiale de acţiune sub diferite 
antiaritmice, modelul de pericardită sterilă pentru analiza fibrilaţiei atriale în model canin, mapping 
intracardiac tridimensional pentru studiul aritmiei “torsades des pointes”, efectul diferitelor antiaritmice 
în tahicardii ventriculare în modelul canin, terapia aritmiilor în special a fibrilaţiei atriale prin defibrilare 
internă  implantabile). Cercetarea s-a finalizat cu abstracte la congrese internationale şi naţionale. 
- sunt autor al unei monografii de Semiologie Medicală, coautor la un curs de Semiologie, a unui Ghid 
de Semiolgie Medicală, coautor la un tratat de Medicină Internă şi de Hemostazeologie Clinică. 
- am participat la predarea unor cursuri post-universitare pentru medicii generalişti şi specialişti axate 
pe probleme de cardiologie 
- în cadrul Secţiei de Medicina Interna mă ocup de pregătirea profesională a unor medici rezidenţi care-
şi desfăşoară activitatea în clinica noastră 

 

Aparteneta la organizatii profesionale: 
  Colegiul Medicilor din România 
  Societatea Naţională de Morfologie Normală şi Patologică 
  Societatea Naţională de Semiologie Medicală 
  Societatea Naţională de Biologie Celulară 
  Societatea Română de Patologie 
 
 
 

- Pȃna in prezent am publicat ca autor principal si coautor 40 de articole in  reviste indexate ISI – 
Web of science . 

 

     
 
 
 
 


