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Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Zăvoi Roxana Eugenia 
 
 
 

Adresă(e) Craiova 

Telefon(oane) -   

Fax(uri) (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

E-mail(uri)  
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 28.03.1965 
  

Sex   F 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Profesor medicina legala 

  

Experienţa profesională Profesor Medicina Legala 
  

Perioada  
• 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 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar legist 
Profesor Universitar de Medicina Legala  

Activităţi şi responsabilităţi principale • lucrări practice de medicină legală 
• curs de medicină legală 
• coordonator al activităţii medicilor rezidenţi 

Numele şi adresa angajatorului UMF Craiova 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Predare cursuri studenti, medici rezidenti, specialisti, primari 
Expertize medico-legale 
 
 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996-2001 
Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” 
1990-1994 
Specializare Medicina Legala, UMF Craiova 
1984-1990  
Facultatea de Medicina Craiova 
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Calificarea / diploma obţinută Medic: Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină Generală, , perioada 1984 – 1990, diplomă 
de licenţă nr. 51/15.09.1990 
Licențiat in drept: Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”, în perioada 
1996 – 2001 diploma de licenţă nr. 1584/22.07.2004 
Doctor in științe medicale: 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 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicina 
Medicina Legala 
Drept 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Craiova 
Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Invatamant superior postuniversitar 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, franceza 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  engleza C1  C1  C1  C1  C1 

Limba  franceza          C1  C1             C1  C1  C1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilitați de comunicare obținute in urma experienței de medic primar legist si cadru didactic universitar 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- editor, referent la reviste de prestigiu naționale  
- membru al colectivului editorial al revistei „Romanian Journal of Legal Medicine” )  
- membru in comitetele de organizare ale conferințelor naționale 
- 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 organizațiile profesionale naționale  
• membru în Societatea de Medicină legală din România 

  

Competenţe şi aptitudini academice Articole publicate in extenso in reviste cotate ISI Web of Science : total -19. In ultimii 5 ani -14 
Articole publicate in extenso in reviste naționale indexate CNCSIS : total -8. In ultimii 5 ani - 2 
Carti/Capitole publicate la edituri naționale: total -6. In ultimii 5 ani - 2 
Articole prezentate la congrese internaționale si publicate in rezumat (cu exceptia celor indexate ISI 
Web of Science): total - 2. In ultimii 5 ani - 2 
Articole prezentate la congrese naționale si publicate in rezumat: total -19. In ultimii 5 ani - 3 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

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

  

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

  

Alte competenţe şi aptitudini Permis conducere 
  

Permis(e) de conducere    B 
  

  

 


