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Curriculum vitae   
  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume   DUGĂEŞESCU DORINA ILEANA 

Adresa   Romania, Timişoara, Str. Barbu Iscovescu Nr. 6, scB, ap. 15 
Telefon - Mobil: 0723081380 
E-mail dugaesescu.dorina@umft.ro, dugador06@yahoo.com,  

  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii - 
  

Sex Femenin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara  
  S.C “Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara  

 “ 

Experienţa profesională  
  

Perioada  04.05.2017 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic primar -  Microbiologie Medicală 

Perioada    27.02.2006 – în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina de Microbiologie 

Perioada 25.08.2004  – în prezent  

Funcţia sau postul ocupat medic primar Medicină de Laborator 

Perioada 2002 - pezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator Lucrari de licență 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina de Microbiologie 

Perioada 01.11.2002 – 01.07. 2020  

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist / medic primar Medicină de Laborator 
Numele şi adresa angajatorului S.C“Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara, Laborator de analize medicale “Dr. Golea”  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Responsabil Departament Microbiologie 

Perioada 15.12.1999 – 25.08. 2004 

Funcţia sau postul ocupat medic specialist Laborator Clinic 
Numele şi adresa angajatorului S.C“Centrul de Diagnostic Medical”SRL Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Din 01.11.2002 –  medic laborator  - Departament Microbiologie 

Perioada 01.10.1995 - 27.02.2006  

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar, asistent universitar 
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Disciplina de Microbiologie 

Perioada 31.01.1996 – 15.12.1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident  
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Laborator Clinic  specialitatea: biochimie, microbiologie, parazitologie, hematologie 

Perioada 14.02.1994 – 01.02.1995 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 
Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Nr. 1 Judeţean, Timişoara 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 13.01 - 18.02.2022  

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
Actualități în diagnosticul de laborator al infecțiilor bacteriene și virale. Principii de profilaxie și 
tratament 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Perioada 18.02-26.03.2021  

mailto:dugaesescu.dorina@umft.ro
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Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
  Actualitatati in detectia si caracterizarea patternurilor de rezistenta. Semnifictie clinica. Principii de   
antibioterapie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Perioada 2020 – 2021 sem I an II 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar – curs Master 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
    Secția „Aplicatii moderne ale medicinei de laborator in personalizarea actului medical (AMMLPAM) ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Studii Masterale 
   Disciplina - Tehnici avansate în microbiologie şi virusologie  

Perioada 09.10.2020  

Calificarea / diploma obţinută Membru în Comisia de soluționare a contestațiilor pentru susținerea concursului de ocuparea postului 
de laborant, perioadă nedeterminată din cadrul Disciplinei de Microbiologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 2019 – 2020 sem I an II 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar – curs Master 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
  Secția „Aplicatii moderne ale medicinei de laborator in personalizarea actului medical (AMMLPAM) ” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Studii Masterale 
   Disciplina - Tehnici avansate în microbiologie şi virusologie  

Perioada 17.02 – 28.03.2020 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite EMC +40 credite OBBCSSR 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Actualități în etiologia și diagnosticul bolilor infectioase” – curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Perioada 14.02-08.03.2019 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite E.M.C 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Rolul laboratorului de microbiologie in preventia IAAM” – curs postuniversitar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 26.06.2018  

Calificarea / diploma obţinută Membru în Comisia pentru susținerea concursului de Asistent universitar, poziția 16, Disciplina de 
Microbiologie-virusologie, perioadă determinată din cadrul Departamentului XIV 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 08-30.03.2018  

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite E.M.C 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Citirea interpretativa a antibiogramelor” – curs postuniversitar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 10.03 – 01.04.2017 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite E.M.C. 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Actualități în diagnosticul microbiologic” – curs postuniversitar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Perioada 06-28.03.2015 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 40 credite E.M.C 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Actualităţi în microbiologia clinică” – curs postuniversitar  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 01.-05.10.2012 
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Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 30 credite E.M.C 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Infecţii nosocomiale – supraveghere şi control” – curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie  

Perioada 01 – 03.09.2009 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 18 credite E.C.M  
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
„Studiul mecanismelor de rezistenţă la germenii comunitari şi nosocomiali în sistem automat de 
identificare şi antibiogramă” –  curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie-
Virusologie 

Perioada 26 – 30.05.2008 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 14 credite E.C.M 
Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 
„Actualităţi în etiologia şi diagnosticul infecţiilor nosocomiale” – Lector curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie -
Virusologie 

Perioada 28.05 – 01.06. 2007 

Calificarea / diploma obţinută Lector universitar - 13 credite E.M.C 
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
„Actualități în tratamentul infecțiilor produse de germenii cu potențial nosocomial. Noi clase de agenți 
antimicrobieni” – curs postuniversitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Microbiologie 

Perioada  1998 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină, 300 credite E.M.C 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 

furnizorului de formare 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Perioada 1987 - 1993 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de Doctor – Medic  
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
Specializarea Medicină Generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de medicină şi Farmacie din Timişoara, Facultatea de Medicină 

Perioada  1980 - 1984 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat  
Domenii principale studiate / competenţe 

dobândite 
Profilul Matematică - Fizică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul “Constantin Diaconovici Loga” Timișoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Româna 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute engleza 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

Limba engleză  B2 
Utilizator  

independent 
B2 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
B1 

Utilizator  
independent 

B1 
Utilizator  

independent 
  

Competente şi abilităţi sociale Conştiincioasă, perseverentă, ambitioasa. Abilitati de comunicare interumana.  
  
 

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinte de operare a sistemului Microsoft Windows XP 
  O bună stăpânire a aplicaţiilor Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint. 

Competențe și aptitudini tehnice Competențe în tehnici de laborator în Microbiologie (Bacteriologie, Virusologie, Micologie, 
Parazitologie)  
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Informatii suplimentare Teza de doctorat “Studiu comparativ al rezistenței la chimioterapicele antiinfecțioase a tulpinilor 
microbiene izolate din mediul spitalicesc și ambulatoriu”susţinută în 2004,  
- Membru:  
1. Grant CNCSIS 42612/2000, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României: "Monitorizarea 
rezistenţei dobândite la antibiotice a tulpinilor microbiene cu potenţial nosocomial izolate din spitalele 
clinice universitare":2001-2002. 
2. Proiect de cercetare cu SC Bioclinica SA, nr 2373/27.02.2015 intitulat “Trendul multirezistentei 
tulpinilor microbiene izolate din uroculturi in mediul comunitar” 
- Lector a 11 cursuri postuniversitare organizate de UMFVBT, Disciplina de Microbiologie-Virusologie 
- Participare la peste 20 de Conferinte/workshop-uri naționale și internationale 

  - Lector universitar la ciclul de studii: Master, Disciplina Tehnici avansate în microbiologie şi virusologie 
- Participare la peste 25 cursuri postuniversitare 
- Membru in comisii de examen de pentru ocuparea unor posturi de asistent universitar, laborant în 
cadrul Disciplinei de Microbiologie-Virusologie 

Anexe Lista lucrărilor publicate în extenso şi în rezumat în reviste de specialitate 
Lista cursurilor şi materialelor didactice pentru studenţi 
Lista coordonator Lucrări de Licență  
Lista lucrărilor prezentate la Sesiunile de Comunicări Ştiinţifice , Congrese naţionale şi Internaţionale 
Diplome obţinute şi Certificate de participare la manifestări ştiinţifice 

 
 
 
 
Timişoara         
25.02.2022                                                                                                                                                     
              
   


