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Informații personale  

Nume / Prenume Timar Romulus - Zorin 

Adresă bloc C12, strada Ștefan cel Mare, cod poștal 300117, Timișoara, România 

Telefon +40722608268   

Fax +40256462856 

E-mail Personal: timarrz@yahoo.com   Serviciu: timar.romulus@umft.ro 

Naționalitate Română 

Data nașterii 14.03.1956 

Sex Masculin 

  

Experiența profesională activitate didactică universitară: 26 ani 
activitate medicală: 35 ani 

  

Perioada Din 2016  

Funcția sau postul ocupat Decanul Facultății de Medicină a UMF ”Victor Babeș” din Timișoara 

Activități și responsabilități principale - asigurarea managementului si conducerea facultății 
- asigurarea calității procesului de învățământ si de cercetare științifica 
- acreditarea periodica a programelor de studiu și a centrelor de cercetare 
- managementul resurselor umane, financiare și materiale ale facultății 
- realizarea planurilor de învățământ 
- aplicare hotărârilor: Senatului, Consiliului de Administrație și ale Rectorului 
- conducerea ședințelor Consiliului Facultății 
- analizarea statelor de funcțiuni 
- organizarea examenului de licență 
- evaluarea periodică a personalului didactic subordonat 
- înmatricularea si exmatricularea studenților 
- coordonarea elaborării planurilor de investiții si achiziții ale facultății 
 

Perioada Din 2011 până în 2016 

Funcția sau postul ocupat Directorul Departamentului VII - Medicină Internă a UMF ”Victor Babeș” din Timișoara 

Activități și responsabilități principale - coordonarea activității disciplinelor: Cardiologie I, Medicină internă III, Gastroenterologie, Nefrologie, 
Endocrinologie 
- organizarea activităților didactice în cadrul disciplinelor din cadrul departamentului 
- coordonarea activității de cercetare științifică a departamentului 
- stabilirea curiculelor pentru disciplinele din cadrul departamentului 
- coordonarea activității publicistice a departamentului 

Perioada Din 2011 până în prezent 

Funcția sau postul ocupat Șeful Clinicii de Diabet Nutriție si Boli Metabolice a Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Pius 
Brînzeu” din Timișoara 
Coordonatorul Centrului Clinic Județean de Diabet Timișoara 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității de asistență medicală din cadrul secției 
- activitate medicala 
Coordonarea activității Centrului Clinic Județean de Diabet Timișoara 
- activitate de prevenție, educație, management a bolilor metabolice 
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Perioada 2011-2012 

Funcția sau postul ocupat Directorul Editurii Victor Babeș Timișoara 

Activități și responsabilități principale Coordonarea activității publicistice a Editurii Victor Babeș  

  

Perioada din 2014 până în prezent 

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar 

Activități și responsabilități principale - predare cursuri pentru studenți și medici rezidenți 
- organizare de seminarii, demonstrații practice și prezentări de cazuri clinice pentru studenți și medici 
rezidenți  
- examinarea și notarea studenților și medicilor rezidenți 
- redactare cursuri tipărite pentru studenți 
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești pentru obținerea diplomei de Licență  
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești prezentate și premiate la sesiunile de 
comunicări științifice studențești 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică, de cercetare și medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 

  

Perioada din 2007 până în 2014 

Funcția sau postul ocupat Conferențiar universitar 

Activități și responsabilități principale - predare cursuri pentru studenți și medici rezidenți 
- organizare de seminarii, demonstrații practice și prezentări de cazuri clinice pentru studenți și medicii 
rezidenți  
- examinarea și notarea studenților și a medicilor rezidenți 
- redactare cursuri tipărite pentru studenți 
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești pentru obținerea diplomei de Licență  
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești prezentate și premiate la sesiunile de 
comunicări științifice studențești  

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică, de cercetare și medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 

  

Perioada 2003- 2007  

Funcția sau postul ocupat Șef de Lucrări 

Activități și responsabilități principale - coordonarea stagiilor clinice de Medicină Internă și Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice ale 
studenților și medicilor rezidenți  
- organizare de seminarii, demonstrații practice și prezentări de cazuri clinice pentru studenți și medici 
rezidenți  
- redactare cursuri tipărite pentru studenți  
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești pentru obținerea diplomei de Licență  
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești prezentate și premiate la sesiunile de 
comunicări științifice studențești  

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică, de cercetare și medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 
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Perioada 1991-2003 

Funcția sau postul ocupat Asistent Universitar 

Activități și responsabilități principale - coordonarea stagiilor clinice de Medicină Internă și Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice ale 
studenților și medicilor rezidenți  
- organizare de seminarii, demonstrații practice și prezentări de cazuri clinice pentru studenți și medici 
rezidenți  
- redactare capitole de carte pentru cursurile tipărite pentru studenți 
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești pentru obținerea diplomei de Licență  
- coordonator științific de lucrări de cercetare studențești prezentate și premiate la sesiunile de 
comunicări științifice studențești 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate didactică, de cercetare și medicală în cadrul Disciplinei Medicină Internă III 

  

Perioada din 1996, respectiv 2004- până în prezent 

Funcția sau postul ocupat Medic primar Interne, Medic primar Diabet Nutriție și Boli Metabolice 

Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Pius Brînzeu” din Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate medicală și de cercetare în cadrul Clinicii Medicale  III - Diabet, Nutriție și Boli Metabolice 
specialitatea Medicină Internă și specialitatea Diabet Zaharat, Nutriție și Boli Metabolice 
activitate medicala in Centrul Clinic Județean de Diabet 

  

Perioada 1992 - 1996, respectiv 1998 - 2004 

Funcția sau postul ocupat Medic specialist Medicină Internă, Medic specialist Diabet Nutriție și Boli Metabolice 

Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic Nr. 1 Județean Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate medicală și de cercetare 

  

Perioada 1988 -1990  

Funcția sau postul ocupat Medic secundar Medicină Internă 

Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic Nr. 1 Județean Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate medicală, formare profesionala și de cercetare 

  

Perioada 1985 -1988  

Funcția sau postul ocupat Medic  

Numele și adresa angajatorului Direcția Sanitară Hunedoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

coordonarea activității medicale 
activitate medicala 

  

Perioada 1982 -1985  

Funcția sau postul ocupat Medic stagiar, 
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Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic Nr. 1 Județean Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate medicală, formare profesionala și de cercetare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Educație și formare  

Perioada 2016 

Calificarea / diploma obținută Atestat de abilitare, în domeniul de studii universitare de doctorat Medicină Nr. 3757/2017 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ministerul Educației Naționale, CNATDCU, UMF ”Victor Babeș” din Timișoara 

  

Perioada 2009-2010 Studii Postuniversitare Complementare 

Calificarea / diploma obținută Atestat de studii în Managementul Serviciilor de Sănătate seria C, Nr. 027353 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Ministerul Sănătății 

  

Perioada 2006-2007 - Masterat 

Calificarea / diploma obținută Diplomă de Masterat în Medicină Socială și Management Sanitar seria G, Nr. 0047376 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad 

  

Perioada 1996-1999 - Studii Doctorale 

Calificarea / diploma obținută Doctor în Științe Medicale, Specializarea Medicină Internă. Diploma seria P, Nr. 0003586  

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Teza cu titlul ”Epidemiologia diabetului zaharat în județul Timiș” 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara 

  

Perioada 1976-1982 - Studii Universitare 

Calificarea / diploma obținută Diploma de Doctor-Medic seria A, Nr. 3183 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Medicină Generală 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Generală,  
Universitatea de Medicină și Farmacie Timișoara 

  

Perioada 1971-1975- Studii liceale 

Calificarea / diploma obținută Diploma de Bacalaureat seria I Nr. 73921 

Disciplinele principale studiate / 
competențe profesionale dobândite 

Pregătire teoretica 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic Simeria 

  

Activitate Cercetare Științifică Selecție 

Perioada 2011-2013 
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Funcția sau postul ocupat  Expert Științific – Disc. Clinic în cadrul proiectului „Calitate si competenta profesionala in educația 
si in managementul activităților educaționale”. Proiect : POSDRU Strategic; CPP 86/1.2/S/63815. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 2010-2013 

Funcția sau postul ocupat Expert în cadrul proiectului „Creșterea capacității administrative și a performanței instituționale în 
domeniul cercetării medicale a UMF Victor Babeș din Timișoara – CERMED-TM” , ID Proiect Nr. 
808, Nr. Contract 202/15.07.2010. Derulare POS CCE – AXA Prioritara II , Operațiunea 2.2.4, cod 
competiție POSCCE-A2-0.2.2.4-2009-3. 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 2008-2010 

Funcția sau postul ocupat Membru în proiectul de cercetare „Studii privind utilizarea unor alimente funcționale in prevenirea 
si reversibilitatea complicațiilor in diabetului zaharat tip 2-corelatii tehnologice, genetice, 
nutriționale, biochimice si clinice (STAFPREDIAB)”. Programul Parteneriate in Domenii Prioritare, nr. 
PN II 52-164/2008.  

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 2006-2008 

Funcția sau postul ocupat Director de grant /proiect de cercetare "Rolul adiponectinei în patogeneza asociațiilor morbide 
ale obezității", grant CNCSIS tip A, cod CNCSIS 757/2006, Nr. contract 73 GR/2006. 

Activități și responsabilități principale coordonarea activității de cercetare, activitate de cercetare științifică 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

activitate de cercetare 

  

Perioada 2004-2007 

Funcția sau postul ocupat Expert extern proiectul „Net Teaching in Work-Related-Medicine”, SOCRATES Program, The 
Framework Agreement No. 11647-CP-1-2004-1-DE-MINERVA-M, Decizia Consiliului European 95/EC. 
Centrul de coordonare si suport tehnic: Compartimentul de Medicina Muncii si Epidemiologia Mediului, 

Universitatea Ludwig Maximilians, Munchen, Germania. 

Activități și responsabilități principale activități de cercetare, expertiza 

Numele și adresa angajatorului Universitatea Ludwig Maximilians, Munchen, Germania 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 

Limba franceză   B 2  B 2  B 2  B 2  B 2 

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

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competențe și abilități sociale • Coordonatorul Programului Județean Timiș de Diabet din 2011 până în prezent 

• Membru în Comisia de Specialitate Diabet și Endocrine a Ministerului Sănătății Publice, din anul 
2006 până în 2015, numit prin ordinul Ministerului Sănătății Publice, Nr.  446/28.04.2006, 169/2008, 
326/10.03.2009, 381/03.11.2009, 136/01.03.2010 

• Membru Comisiei de Diabet a Casei Naționale de Sănătate din 2007 pana in 2015, Ordin Nr. 
409/17.03.2009. 

• Membru  în Comitetul Național pentru Alimentație și Nutriție, numit prin ordinul Ministerului Sănătății 
Publice 687/2008  

• Membru în Consiliul de Conducere al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, din 
anul 2005 până în prezent.  

• Vicepreședinte al Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice din 2011 până în 2015 

• Vicepreședinte al  Asociației pentru Studii Reno-Metabolice si Nutriționale din 2014 până în prezent 

• Membru în Comitetul de Conducere a Unității Județene Timiș de Implementare a Programului 
National de Diabet Zaharat, din 2006 până în prezent; Ordinului Ministerului Sănătății Publice/CNAS 
1061/425/2006  

 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

• Organizator cursuri postuniversitare pentru medicii de familie, rezidenți, specialiști având ca 
tematică diabetul zaharat, bolile de nutriție și de metabolism 

• Organizator cursuri Educație Medicală Continuă 

• Membru în comitetul de organizare al Congresului Anual al Societății Române de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice, în anii 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 

• Organizator și lector la cursuri postuniversitare: DIAMOND, NefroCarDia, CardioMet, CardioDiab, 
Combat etc. 

  

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

utilizare calculatoare personale,  
Microsoft Word, Microsoft Power Point, Excel, Internet 
Absolvirea cursului Microsoft Project Advanced. Certificat Seria H Nr. 7169/17.04.2011 

  

Alte competențe și aptitudini Competență în Ecografie Generală Seria C Nr. 001821 
Atestat Managementul Serviciilor de Sănătate Seria C Nr. 027353 

  

Permis de conducere Categoria A,B,C,D,E 

  

Informații suplimentare Lista cu o selecție a lucrărilor publicate se găsește anexată prezentului CV 
 

 
 

  

 


