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Curriculum vitae 
 

 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume VĂDUVA CRISTINA 

Adresă(e) Calea Aradului nr. 119, 300645, Timisoara, România 

Telefon(oane) +40 0256 277260 Mobil:  +40 0757059169 

E-mail(uri) vaduvacristina24@gmail.com   

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 24 iulie 1980 

Locul de muncă pentru care se 
candidează  

Șef lucrări, poziția 1/II, Departamentul II - Învățământ Clinic I 
Facultatea de Medicină Veterinară Timișoara 

Experienţa profesională  
  

Perioada 2008 - prezent  

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale 

Susținere activitate clinică didactică în cadrul disciplinei, susținere lucrări practice și clinică cu studenții 
anului IV, IV engl., V, V engl., VI; susținere activitate de curs cu studenții anului IV engl., V engl. 
in cadrul Clinicii de Patologie medicală 
Coordonare cercetare științifică studențească – cerc științific studențesc cu îndrumarea proiectelor de 
finalizare a studiilor (lucrări de licență); 
Activități în comisii la nivel de facultate (ex. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității, CEAC-F) 
Activităţi complementare de instruire prin forme de pregătire continuă în cadrul domeniului de medicină 
veterinară;  
Activitate clinică extradidactică (consultaţii de specialitate) în cadrul Clinicii de Patologie medicală;  
Participarea la activităţi de cercetare ştiinţifică şi de consultanţă de specialitate, pe bază de contracte.   

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I a României din 
Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Adresa: Calea Aradului 119, Timişoara, 300645, 
https://www.usab-tm.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior – educație, cercetare 

Perioada 2004 - 2008  

Funcția sau postul ocupat Studii doctorale în domeniul medicinei veterinare 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Activitate didactică cu studenţii - disciplina de Semiologie 
Cercetare ştiinţifică contractuală (director și/sau membru în echipe ale granturilor de cercetare) 

Numele şi adresa angajatorului 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I a României din 
Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Adresa: Calea Aradului 119, Timişoara, 300645, 
https://www.usab-tm.ro/ 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior – educație, cercetare 

Educaţie şi formare 
 

  

Perioada 2004 - 2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale, domeniul medicină veterinară, diplomă seria H nr. 0010286 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I a României din 
Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Adresa: Calea Aradului 119, Timişoara, 300645, 
https://www.usab-tm.ro/ 
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Perioada 1998 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar, diplomă seria V Nr. 0092908 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform planului de învățământ  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I a României din 
Timişoara, Facultatea de Medicină Veterinară, Adresa: Calea Aradului 119, Timişoara, 300645, 
https://www.usab-tm.ro/ 

Perioada 1994 - 1998 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Profil chimie-biologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Colegiul „Ana Aslan”, Timișoara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B2 

Utilizator 
independent  

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

elementar 
B2 

Utilizator 
independent 

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

Competențe și aptitudini organizatorice 
 

Competență în managementul/organizarea activităților didactice, de cercetare și a celor clinice 
medicale veterinare. 
Competențele au fost dobândite prin: cursuri de specializare, activitate didactică universitară, activitate 
de consiliere studențească, prin cercetare contractuală (director de proiect și membru a unor colective 
de proiect), organizari de manifestări științifice și workshop. 
Organizari manifestări științifice și workshop: 
Simpozion "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor", 19 - 20 mai 2011, Timișoara 
Annual Scientific Session, "Animal Breeding And Pathology To Day", 24 - 25 Mai 2012, Timișoara 
Sesiunea ştiinţifică anuală "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor", 30 - 31 mai 2013, Timișoara 
Sesiunea ştiinţifică anuală "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor", 29 - 30 mai 2014, Timișoara 
Sesiunea ştiinţifică anuală "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor", 28-29 mai 2015, Timișoara 
Worshop Hematologia veterinară in practică, Facultatea de Medicină Veterinară (Dipl. ECVCP, DVM 
Abigail Guija), 2-3 iunie 2015 
Decan de an,  Medicină veterinară, secția română, promoția 2010-2016 
Cursuri de specializare: 
2008 – 2009 - Certificat de absolvire (H/0008198) -  Managementul proiectelor pentru domeniul 
medicinii veterinare (Contextul și complementarea proiectelor în cadrul programelor europene, Ciclul 
de viață al proiectelor, Elaborarea proiectelor, Implementarea proiectelor, Evaluarea și continuarea 
proiectelor), USAMVBT Timișoara 
2010 - noiembrie - decembrie  - USAMV Bucureşti - Educaţie Universitară la nivel European în 
domeniul Medicinii Veterinare - ”Program de perfecţionare profesională destinat personalului implicat în 
dezvoltarea programelor de studii universitare medical veterinare cu scopul perfecţionării 
competenţelor în elaborarea şi dezvoltarea de curricule” - POSDRU/86/1.2./S/63654 
2012 - februarie, martie - Manager, Certificat de absolvire - G nr. 00409577, cod COR 112029, 
Verificarea aplicării normelor de sănătate și securitate în muncă, Urmărirea aplicării normelor de 
protecție a mediului, Stimularea unor relații de muncă eficace, Elaborarea strategiei structurii 
organizaționale conduse, Organizarea activitățiilor specifice domeniului coordonat, Monitorizarea 
implementării strategiei, Adoptarea deciziilor, Marketingul activității derulate, Asigurarea calităților din 
cadrul structurii coordonate, APFR Timișoara  
2013, iulie - Curs „Managementul calităţii în învăţământul superior”, Universitatea A.l.Cuza" lași 
POSDRU/86/1.2/S/61959 

 

 

 Competenţe şi aptitudini profesionale 
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                              Domenii de cercetare Domeniile de cercetare includ: comportamentul unor markeri sangvini ai capacităţii de adaptare şi 
recuperare la efort a calului, supravegherea nutrițional-metabolică la diferite specii de animale în stări 
normale şi patologice, raspunsul de fază acută în diverse afecțiuni la animalele de companie,studiul 
parametrilor morfofuncţionali şi indicatorii bioumorali ai disfuncţilor organice la diferite specii animale. 
 

Director contract competiție națională PN-II-RU-TD CNCSIS (2007-2008  - cod CNCSIS TD-534,  nr. 
501/01.10.07) – Evoluția unor parametri hematologici și biochimici sangvini, consecința efertului 
muscular la cal 

Director contract – competiție internă, nr. 2757 din 30.04.2015, Investigații privind variația unor proteine 
de fază acută în boli sistemice întâlnite frecvent la feline 
 

Membru în contracte de cercetare 

Proiect nr. 6945/ 25.09.13 - A Neuromodulation in spinal cord injury minipigs - Complexul de 
laboratoare de cercetare Horia Cernescu 

Proiect nr. 6584/ 19.10.2015 – Analiza costurilor și evaluarea necesităților infrastructurii „Complex de 
Laboratoare de Cercetare Horia Cernescu” 
 

Publicaţii ştiinţifice: 80 lucrări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (prim autor şi coautor) 

Cărţi publicate:  

Patologie Medicală Veterinară – Teodor Moţ, Cristina Petruse, Ed. Eurobit, 2009;  

Internal Medicine: Practical works for 4th year study – Cristina Văduva, Ed. Agroprint, 2019. 
Centre de cercetare:  
Membru în cadrul Centrului de Medicină Comparată Marin Moldovan 
Organizații profesionale: 
Asociaţia Generală a Medicilor Veterinari din România (AGMVR) 
Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMV) 
Asociația Medicilor Veterinari pentru Animale de Companie (AMVAC) 
Federaţia Veterinarilor din Europa (FVE) 
Asociaţia „Cooperare şi schimburi veterinare est-vest” (CEVEO) 
Asociaţia Veterinară din Balcani şi Zona Mării Negre (BaBSeVA) 
World Veterinary Association (WVA) 
The Federation of European Companion Animal Veterinary Associatition (FECAVA) 
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) 

                Competențe și aptitudini tehnice Competențe în domeniul patologiei medicale: diagnostic clinic și de laborator în patologia medicală la 
animale, terapia în patologia medicală la animale, ecografie.  
Competențe în utilizarea aparaturii de laborator (analizor hematologie, analizor biochimie umedă, 
analizor urină, ph-metru, linie electroforeză). 
Competențele au fost dobândite prin: cursuri de specializare/perfecţionare, activitate de cercetare si 
activitate clinică și de laborator în cadrul  Laboratorului  de Explorări nutriţionale şi metabolice – CLHC 
Participări la cursuri de perfecționare: 
7-10 noiembrie 2006 - Al IV-lea Seminar al Ligii Internaționale pentru Protecția Calului, Timişoara 
6-7 mai 2007 - Al VII-lea Seminar al Ligii Internaționale pentru Protecția Calului 
07.04.2011-17.04.2011 – Curs postuniversitar Markeri de laborator în diagnosticul și monitorizarea 
terapiei bolilor cardiovasculare, Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș” Timișoara 
2011 – Workshop „Hemoparazitoze la câini” –etiologie și diagnostic 
8-10 noiembrie 2012 – Al VII- Congres AMVAC 
2012 – Workshop Ziua medicinei feline, Congres AMVAC, Sinaia 
31 octombrie - 02 noiembrie Al VII I- Congres AMVAC, Sinaia 
2013 - Workshop Management medicină felină,Congres AMVAC, Sinaia 
2014 - Workshop Citologie veterinară 
decembrie 2014 – Conferința Internațională de Medicină de Urgență și terapie Intensivă, București  
iunie 2015 – Hematologia veterinară în practică, USMAVBT Timișoara 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Ulead Photo Express,  internet explorer, SPSS.16 ș.a. 

Permis de conducere Categoria B 

                                 
 
                                  01.02.2022                                                                                                          


