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CURRICULUM VITAE  
 

 
  

InformaŃii personale  

Nume / Prenume MARC ZARCULA SIMONA 

  

Telefon 0740128773   

Fax(uri) - 

E-mail(uri) simo20_med@yahoo.com 

Nationalitate  romana 
  

Data naşterii 06.12.1982 Timişoara 

Starea civilă căsătorită 
  

  

  

ExperienŃa profesională  

Perioada 2013-prezent 

FuncŃia sau postul ocupat Cadru didactic asociat 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Activitate didactica cu anul II, IV medicina veterinara 
Activitate de cercetare in cadrul laboratorului de Reproductie asistata din cadrul Compexului de 
Laboratoare „Horia Cernescu” 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara,  Calea Aradului nr.119, cod 
300645 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Invatamant superior, cercetare stiintifica 

Perioada 2011-2013 

FuncŃia sau postul ocupat Postdoctornad 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale   Activitate de laborator în cadrul Laboratoarelor Platformei de formare si cercetare interdisciplinară                                                        
“Agricultura ecologică, durabilă şi siguranŃa alimentară”, laboratorul de biochimie: preluarea probelor, 
înregistrarea lor, efectuarea analizelor, elaborarea buletinelor de analiză. 
Cercetare in domeniul biotehnicilor de reproducere la animale: realizarea tuturor etapelor necesare 
obŃinerii in vitro de embrioni bovini (recoltare, maturare şi fecundare ovocite, cultivare, conservare 
embrioni) 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara,  Calea Aradului nr.119, cod 
300645 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Invatamant superior, cercetare stiintifica 

Perioada 2007-2010 

FuncŃia sau postul ocupat Doctorand cu frecventa 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale Participarea la consultaŃii, operaŃii şi tratamente în cadrul clinicii de ReproducŃie, Obstetrică şi 
Ginecologie, 
Desfăşurarea de activităŃi didactice cu studenŃii, 
Cercetare si elaborare teza de doctorat „Cercetari privind statusul imunitar la viŃei nou-născuŃi” 
Colaborare proiecte de licenta 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Timisoara,  Calea Aradului nr.119, cod 
300645 
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Tipul activităŃii sau sectorul de activitate Invatamant superior, cercetare stiintifica si activitati didactice 

Perioada 2002  - 2006 

FuncŃia sau postul ocupat Student în practică 

ActivităŃi şi responsabilităŃi principale participarea la consultaŃii, operaŃii şi tratamente animale de companie şi bovine 

Numele şi adresa angajatorului Clinica Veterinară, str.Cozia, nr.71, Timişoara; ferma de bovine din Beba Veche, jud. Timiş; 
CircumscripŃia Sanitar-Veterinară Margina, jud.Timiş; 

Tipul activităŃii sau sectorul de activitate   Serviciul Sanitar Veterinar Privat  
 

  

EducaŃie şi formare  

2011-2013  Studii postdoctorale in domeniul medicinei veterinare din cadrul UniversităŃii de Stiinte Agricole si 
Medicina Veterinara a Banatului din Timisoara, Facultatea de Medicină Veterinară. 

2007-2010   Studii doctorale în domeniul medicinei veterinare din cadrul UniversităŃii de Stiinte Agricole si Medicina 
Veterinara a Banatului din Timisoara, Facultatea de Medicină Veterinară. 

2001-2007   Facultatea de Medicină Veterinară Timişoara 

1997-2001 Liceul Pedagogic “Eftimie Murgu”, Timişoara 

Aptitudini şi competenŃe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) limba engleză, limba franceză 

Autoevaluare  ÎnŃelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaŃie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   f.bine  f.bine  f.bine  f.bine  bine 

Limba franceză   bine  bine  bine  bine  bine 

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

 Certificate of Achievement B2.3-level, obŃinut la Language & Professional Training Centre, Timişoara; 
Certificate of Achievement C1.1-level, obŃinut la Language & Professional Training Centre, Timişoara. 

CompetenŃe şi abilităŃi sociale Membră a asociaŃiilor profesionale: 
- Asociatia pentru Cercetarea Multidisciplinară din Zona de Vest a României (ACM-V) ( 

www.acmv.ro ) 
- Asociatia Romana pentru Stiinta Animalelor de Laborator (ARSAL) 

Participare la ConferinŃe: 
- Al IV-lea Seminar al Ligii InternaŃionale pentru ProtecŃia Calului, Timişoara 7-10 noiembrie 2006;  
- Al VII-lea Seminar al Ligii InternaŃionale pentru ProtecŃia Calului, Timişoara 6-7 mai 2007; 
- Reuniunea ştiinŃifică Aspecte etice şi legislative în experimentarea pe animale, Timişoara 16 aprilie 

2008 
- Conferinta internationala virtuala „Advanced Research in Scientific Areas”, Slovacia, 3-7.12.2012 
- Conferinta internationala „European Biotechnology Congress”, Bratislava, Slovacia, 16-18.05.2013 

CompetenŃe şi aptitudini 
organizatorice 

Aptitudini de munca in echipa, dobândite prin colaborarile stiintifice  
Aptitudini de comunicare, dobândite prin experienŃa didactică 
Colaborare la realizarea unor proiecte de licenŃă 
Colaborare la realizarea unui numar de 35 lucrări ştiinŃifice, dintre care la 11 în calitate de prim autor 

CompetenŃe şi aptitudini tehnice Utilizare echipamente de analiza a parametrilor biochimici din probe biologice; 
Efectuarea tehnicii de fecundatie in vitro la bovine; 
Utilizare echipamente ELISA; 
Efort permanent de îmbunătăŃire a cunoştinŃelor medicale, în special în domeniul biotehnicilor de 
reproducere dar şi a tehnicilor de analiza biochimică si de biologie moleculara 

CompetenŃe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office, Windows 95-2000, XP, 2003, Vista, Windows 7, Excel, Power Point, internet explorer 
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Alte competenŃe şi 
aptitudini  

Specializări / Vizite profesionale /Schimburi de experienŃa 
2011 -   Certificat stagiu de cercetare la Besamungsverein, Laboratorul de fecundaŃie in vitro, 
              Neustadt an der Aisch, Germania.  
2010 –  Curs postuniversitar “Stress-ul oxidativ în patologia cardiovasculară. ActivităŃi privind rolul 

speciilor radicalare generate la nivel mitocondrial”, în perioada 18.02-21.02.2010 şi 25.02-
28.02.2010 în cadrul UniversităŃii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara. 

2009 – Curs postuniversitar “Modul Psihopedagogic nivelul I” în cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Seria C, Nr. 0044142. 

2009 – Curs postuniversitar “Modul Psihopedagogic nivelul II” în cadrul UniversităŃii de ŞtiinŃe Agricole 
şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Seria C, Nr. 0044186. 

2009 – Curs postuniversitar “Managementul proiectelor pentru domeniul medicinei veterinare”, 
01.02-30.05.2009, adeverinŃă de absolvire nr.1067/17.11.2009. 

2008 – Curs “Auditori interni pentru sisteme de management al calităŃii şi siguranŃei  
alimentului ” 14-17.07.2008, Timişoara - Certificat auditor intern  Seria 0300, Nr. 538 din 
30.07.2008. 

2008 – Curs “Auditori interni pentru sisteme de management al calităŃii” – 07-10.04.2008, Timişoara
Certificat auditor intern  Seria 0200, Nr. 718 din 14.04.2008. 

2007 –Curs ”Operator calculator electronic şi reŃele”, cod COR 312201, adeverinŃă seria C, 
nr.0020676. 

Permis de conducere Categoria B, din 24.09.2007 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. med.vet. Marc Zarcula Simona, 
15.iulie.2014, Timisoara 


