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Curriculum vitae  
Europass  

Atasaţi fotografie. Eliminaţi titlul dacă nu este relevant (vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Suciu Silviu Cristian 

Adresa  

Telefon       

Fax  

E-mail cristian_suciu@umft.ro 
  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 25.03.1972 
  

Sex masculin 
  

Locul de muncă vizat / Aria 
ocupaţională 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” Timisoara/ invatamant medical 

  

Experienţa profesionala  

 

Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Principalele activităţi şi responsabilităţi 

Numele şi adresa angajatorului 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

   
 
  2019-prezent 
 Conferentiar universitar 

 Invatamant medical-efectuarea de lucrări practice şi cursuri cu studentii, activitate de cercetare 
 
 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

 Invatamant superior medical 

 
 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar anatomie patologică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Stabilire de diagnostic anatomopatologic 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr 1Timişoara, Departamentul de Anatomie Patologică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate sanitar 

 
Perioada 

   
  2009-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Invatamant medical-efectuarea de lucrări practice şi cursuri cu studentii, activitate de cercetare în 
cadrul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant superior medical 

 
Perioada 

 
2004-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist anatomie patologică 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Stabilire de diagnostic anatomopatologic 

Numele şi adresa angajatorului   Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr 1Timişoara, Departamentul de Anatomie Patologică 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate    sanitar 
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Perioada 

     
 2001-2009 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea lucrărilor practice, activitate de cercetare în cadrul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior medical 

 
Perioada 

 
1998-2001 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Susţinerea lucrărilor practice, activitate de cercetare în cadrul catedrei 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior medical 
  

 

 

Educaţie şi formare 

 

  

Perioada 2004-2008 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Histologie, patologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Superior ISCED6 

Perioada 1999-2003 

Calificarea / diploma obţinută Medic rezident anatomie patologică 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Anatomie patologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Generală, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr 1Timişoara, Departamentul de Anatomie Patologică 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Superior ISCED5 

Perioada 1998-1999 

Calificarea / diploma obţinută Medic stagiar 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Chirurgie şi medicină internă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Generală, 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr 1Timişoara, Departamentul de Anatomie Patologică 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

  Superior ISCED5 

Perioada 1991-1997 

Calificarea / diploma obţinută Medic medicină generală 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Medicină generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Generală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Superior ISCED5 
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Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

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

Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Spirit de echipa, o buna capacitate de comunicare 
Februarie-iulie 2006 - Curs postuniversitar de specializare psihopedagogică şi didactică, Universitatea 
de Vest din Timişoara 
Februarie-iulie 2017 - Curs postuniversitar de specializare psihopedagogică şi didactică, Universitatea 
de Vest din Timişoara, modulul II 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi competenţele şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. Eliminaţi rândul dacă este cazul 
(vezi instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Tehnici de Imunohistochimie, Histochimie. 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Informaţii suplimentare  
  

  

 

   LISTA PROIECTELOR DE CERCETARE 
 

1. Proiect CNMP 96/Cp/II -  Laborator pentru diagnosticul molecular al cancerului mamar. 
Director proiect: Marius Raica 

2. PN II/ Parteneriate, Cod 41-054/ CNMP/- Valoarea prognostică şi terapeutică a 
limfangiogenezei tumorale. Studiu anatomo- clinic şi experimental al tumorilor maligne solide. 
Director de proiect: Prof. Raica Marius 

3. Programul III-C2-PCFI-2015/2016 – Evaluarea clinico-patologică și prognostică a 
limfangiogenezei în carcinoamele pulmonare. Contractant: Suciu C 

  

 
 
 
 

   BREVETE DE INVENTIE 
1. Dispozitiv portabil pentru dezinfectarea aerului și suprafețelor din spații închise. Model de 

utilitate înregistrat cu nr RO 2015 00045 

2. Instalație electrică pentru dezinfectarea aerului din unitățile medicale dentare. Model de utilitate 
înregistrat cu nr RO. 2014 00031 

3. Aparat automat folosit la metoda de preparare a albuminei Meyer. Brevet de inventie cu nr RO 
120573 B1 
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