
1 
 

  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Pănuş Victor 

Adresă(e) 37 Şos. Vergului, Bl. K3, Sc. A, Et. 8, Ap. 36, Bucureşti, România 

Telefon(oane)  Mobil: 0728 244 922 
 

E-mail(uri) panus.victor@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 27 mai 1983 
  

Sex Masculin 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 25 februarie 2008 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent Universitar, Catedra de Anatomie 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila”, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

Medical 
 
Ianuarie 2014 

Funcţia sau postul ocupat Medic Specialist, specialitatea Radiologie – Imagistica Medicala 
 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului   

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 
Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 
Numele si adresa angajatorului   

Tipul activitatii sau sectorul de activitate 
 

Perioada 

Medical 
 
2010 – 2014 
Asistent Universitar (colaborare – plata cu ora) 
 
UNEFS, Bucuresti 
Medical 
 
2010 - 2014 
Asistent Universitar (colaborare plata cu ora) 
 
Facultatea de Balneofiziokinetoterapie, UMF „Carol Davila”, Bucuresti 
Medical 

 
 2016 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Administrator medical 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

Numele şi adresa angajatorului 
 

Tipul activitatii sau sectorulde activitate 
 
 
 

Bio Ortoclinic, Bucuresti 
 
Medical 
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Educatie si formare 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obtinuta 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobandite 

Numele si tipul institutiei de invatamant / 
furnizorului de formare 

Nivelul in clasificarea nationala sau 
internationala 

 
 
Iulie 2015 
Doctor in stiinte medicale 
Titlul lucrarii  „Studiul anatomoimagistic al dezvoltarii articulatiei genunchiului”, conducator stiintific 
Prof.Dr. Al. T. Ispas 
 
Facultatea de Medicina din cadrul UMF „Carol Davila”, Bucuresti 

 
                                                       Data 
                                 Calificare obtinuta 
 
                                                Perioada 
                                Calificarea obtinuta 

 
Iunie 2015 
Competenta CT 
 
2007 – 2014 
Medic Specialist Radiologie  Imagistica Medicala                                                                                                                                                                                           
 

Perioada 2001 – 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medic 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională  

Facultatea de Medicina din cadrul UMF „Carol Davila”, Bucureşti 
 
 
 

 
Perioada 

 
1997 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale  

 
    

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 
 
 
 
 
 

  

Limba(i) maternă(e) 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Română 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu  nivel mediu 

Limba franceză   nivel începător  nivel începător  nivel începător  nivel începător  nivel începător 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini tehnice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Microsoft Office 2007 

  

Competenţe şi aptitudini artistice Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică facultativă, vezi 
instrucţiunile) 

  

Permis(e) de conducere Categoria B din aprilie 2002 
  

Informaţii suplimentare - Manager de proiect (Contract de cercetare nr WT 0901017), valoare contract 90.000 USD, 
perioada contract 01.02.2017 – 01.03.2020 

- Contract de finantare pentru doctoranzi  „Inno RESEARCH” nr. 13854 din 30.05.2014 
  

Anexe Enumeraţi documentele anexate CV-ului. (Rubrică facultativă, vezi ins 

 


