
Nume/Prenume: ZAVOI ROXANA-EUGENIA  
Data Nasterii: 28.03.1965 
Locul Nasterii: CRAIOVA 
Stare Civila: casatorit 

Copii: 1 
    

Studii 

Universitare: 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină Generală, , perioada 1984 – 
1990, diplomă de licenţă nr. 51/15.09.1990 

Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, în perioada 
1996 – 2001 diploma de licenţă nr. 1584/22.07.2004 

Specializare 
Principala: 

Specializare principala: medicină legală 

Alte Specializari: 
 

Specializari in 

Strainatate:  
Domenii de 

Competenta:  

Doctorat: 

. Doctorat Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină, 1998, “Contribuţii la 
studiul reactivităţii, adaptabilităţii şi determinismului elementelor structurale ale 

stromei endometriale cu implicaţii în expertiza medico-legală a sarcinii şi 
avortului”; conducător ştiinţific: prof.univ.dr. Gheorghe Drăgoi 

Alte Titluri si 
Grade: 

Alte Titluri si Grade Stiintifice universitare si academice, obtinute in tara si in 
strainatate  

• 1991-1994 preparator universitar la disciplina de Anatomia omului, Facultatea 
de Medicină, Universitatea din Craiova  

• 1994-1997 asistent universitar, disciplina Medicină legală, Facultatea de 
Medicină, Universitatea din Craiova  

• 1997-2003 şef de lucrări, disciplina Medicină legală, Facultatea de Medicină 

Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova  

• 2003-2007 conferenţiar universitar, disciplina Medicină legală, Facultatea de 
Medicină Generală, Universitatea de Medicină şi Farmacie Craiova  

2007 – prezent: profesor universitar 

Functia Actuala: Profesor universitar 
Activitate 

Didactica   in total 
in ultimii 

5 ani 

Cursuri Publicate: 6 2 

  

Alte Activitati Didactice: 
• lucrări practice de medicină legală 

• curs de medicină legală 
• coordonator al activităţii medicilor rezidenţi  

 

Activitate 
Stiintifica   in total 

in ultimii 
5 ani 

Articole publicate in extenso in reviste cotate ISI 
Web of Science : 

14 19 

Articole publicate in extenso in reviste nationale 
indexate CNCSIS : 

8 2 

Carti/Capitole publicate la edituri nationale: 6 2 

Articole prezentate la congrese internationale si 
publicate in rezumat (cu exceptia celor indexate 

ISI Web of Science): 
2 2 

Articole prezentate la congrese nationale si 
publicate in rezumat: 

19 3 
 



Prestigiu 
Academic: 

- editor, referent la reviste de prestigiu nationale  
- membru al colectivului editorial al revistei „Romanian Journal of Legal Medicine” 

)  
- membru in comitetele de organizare ale conferintelor nationale 

- membru în comitetul de organizare al Congresului de Medicină legală Gura 
Humorului 11-13.05.2006 

- membru în comitetul de organizare al Congresului de Medicină legală Sibiu 29-
31.05.2007 

- membru in organizatiile profesionale nationale  
• membru în Societatea de Medicină legală din România 

Alte mentiuni / 
Observatii 

- limbi straine: 

engleză (foarte bine) 
franceză (foarte bine) 

soft (Windows 98 - Vista, MS Office’97/2007, programe de editare foto si audio, 

programe OCR) 

 


