
  
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Țigmeanu Codruța-Victoria 
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada    03.01.2001-03.01.2002 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi activitate medicală 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean Cluj-Napoca, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical 
  

  

                                             Perioada   15.09.2016 - prezent                                                                 

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi didactice, de cercetare, ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
Specializarea Tehnică Dentară, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 9, 300041 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 2000-2001                                                                

Funcţia sau postul ocupat    Medic dentist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Tratamente de specialitate de medicina dentară 

Numele şi adresa angajatorului    Cabinet Stomatologic Stomestet Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    Medical  
 

  

Perioada 29.04.2002-29.02.2020 

Funcţia sau postul ocupat medic dentist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Tratamente de specialitate de medicină dentară 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Stomatologic Armila Timisoara 

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

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
 

   Medical 
 
 
 
  1.03.2020 - prezent 

 
Medic rezident 
 
Tratamente de specialitate de medicină dentară 
Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 
Medical 
 



  
 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Perioada 1989-1993 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de bacalaureat 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Liceu teoretic ”Liviu Rebreanu ,secţia Matematică-Fizică 

  

Perioada 1994-2000 

Calificarea / diploma obţinută medic dentist 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

medicină dentară 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca ,Facultatea de Medicină Dentară 

 
  

Perioada 2017-2018. 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de pedagogie pentru cadrele didactice. Nivelul1 si 2 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pedagogie, psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

  

  

Perioada Ian 2019 

Calificarea / diploma obţinută   Susținere teză de doctorat 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Perioada 2017 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Competenţă de formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

   S C CarsirezeS.R.L, Socolari,CS 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleza  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

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

engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B1 Utilizator avansat B1 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi   

 
 

 
 

Competenţe şi aptitudini tehnice Experienţă în domeniul materialelor dentare şi a tehnologiei în medicina dentară 

 
 



  
 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Power Point, Photoshop, Corel Draw 

 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Modelare şi grafică pe calculator, abilitati tehnice 

 
 

Alte competenţe şi aptitudini Domeniile de cercetare ştiinţifică sunt axate pe: 

- Tehnologii noi în domeniul medicinei dentare 
Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin: 

- 16 lucrări ştiinţifice publicate în extenso în reviste cotate ISI/BDI;  

- 6 lucrări ştiinţifice publicate în rezumat;  
Participări la 6 congrese și simpozioane. 
Participări la 2 cursuri şi programe de perfecţionare 
 

  

  
  

Informaţii suplimentare Alte referinţe pot fi furnizate la cerere 
  

 


