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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume Badea Corina Alexandra 

Adresă(e) Timișoara, Str. Orșova, Nr. 1, Bl. 133, Sc. B, Ap. 2, Cod 300635, Jud. Timiș, România  

Telefon(oane) Mobil: +040743676819   

E-mail(uri) cori.badea@yahoo.com  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 19.06.1985 

Sex feminin 

Experienţa profesională 
 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabiități principale 
Numele și adresa angajatorului 

 
Tipul activității sau sectorul de activitate 

 

 
 
Noiembrie 2015 – octombrie 2017 
Asistent cercetare  
 - cercetare, recoltare probe, diverse activități în cadrul proiectului 
Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din 
Timișoara 
Medicină Veterinară 

Perioada 
Funcția sau postul ocupat 

Activități și responsabilități principale 
Numele și adresa angajatorului 

Tipul activității sau sectorul de activitate 
 

 Perioada 
                        Funcția sau postul ocupat 
       Activități și responsabilități principale 

 
 
 
 
 
 
 

                 Numele și adresa angajatorului 
    Tipul activității sau sectorul de activitate 

 
Perioada 

Februarie 2013 – prezent  
Doctorandă  
 - cercetări – Parazitologie şi Boli Parazitare 
Facultatea de Medicină Veterinară din Timişoara 
Medicină Veterinară 
 
Iulie 2011 – Februarie 2013 
Farmacist veterinar 
- organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlarea întregii activităţi a farmaciei pentru medicamente 
şi accesorii 
- prezentarea şi promovarea produselor din farmacie clienților şi participarea activă în cadrul dezvoltării 
politicii de vânzare a farmaciei 
- acordarea de informaţii şi consultanţă privind produsele medicale veterinare 
- asigurarea aprovizionării, conservării şi eliberării medicamentelor şi accesoriilor în cadrul farmaciei 
- întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative ale farmaciei din domeniul financiar – 
contabil 
Farmavet Reșița 
Medicină Veterinară 
 
Noiembrie 2010-Iulie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant Comercial - medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale - prezentarea și promovarea ofertei de produse clienților 
- vizitarea clienților, găsirea unor noi clienți 
- cunoașterea temeinică a produselor 

Numele şi adresa angajatorului Farmavet Reșița 

Tipul activității sau sectrul de activitate Medicină Veterinară 
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Educaţie şi formare 
 

 
 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

2004 - 2010 
Doctor Medic Veterinar (DVM) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Veterinară, USAMVB Timișoara 

Perioada 
                Disciplinele principale studiate 

2000-2004 
Profil matematică informatică intensiv franceză 

Numele și tipul instituției de învățământ Colegiul național „Traian Lalescu” – Reșița, Caraș - Severin   

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Franceză, 2. engleză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Bine  Foarte bine  Bine  Bine  Bine 

Limba   Foarte Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - abilitate de a lucra în echipă; 
- capacitate de relaţionare; 
- abilitate de a lucra în medii multiculturale; 
- abilitate în relaţiile interumane; 
- adaptabilitate în faţa unor situaţii noi. 

Competenţe şi aptitudini organizatorice - abilităţi în planificarea activităţii de cercetare; 
- abilităţi de analiză şi sinteză; 

 28 lucrări științifice publicate în ţară şi în străinătate la diferite conferinţe, simpozioane, manifestări 
ştiinţifice şi în reviste de specialitate din care: 

- 6 ca prim sau unic autor; 
-22 coautor în domeniile: parazitologie, farmacologie veterinară, dermatologie umană și 
veterinară  

Lista celor mai reprezentative 3 lucrări 
științifice 

Corina Badea, Florin Ştefan Hora, Elena Mihaela Tilibaşa, Marius Stelian Ilie, Sorin Morariu, Gheorghe 
Dărăbuş. (2015), Cyathostomins species identified after deworming of horses in western Romania, 
International Conference ”Agriculture for Life, Life for Agriculture” 

Corina Badea, Florin Ştefan. Hora, Sorin Morariu, Gheorghe Dărăbuş. (2015), The efficacy of 30% 

FENBENDAZOLE anthelmintic paste in cyathostominosis in horses, Medicamentul Veterinar, Vol. 9(1). 

Mai - Iunie 2015, 48-51. 

Sorin Morariu, Narcisa Mederle, Corina Badea, Gheorghe Dărăbuș, Nicola Ferrari,Claudio Genchi. 

(2016),  The prevalence, abundance and distribution of cyathostomins (small stongyles) in horses from 

Western Romania,  Veterinary Parasitology 223, 205-209. 

 

Competenţe şi aptitudini tehnice Atestat în informatică și limba franceză 

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Operare în sistemele: Microsoft Office Word, Excel, Power Point (2007) 
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Timișoara,  octombrie 2017     Drd. DVM Badea Corina Alexandra 
 

Alte competenţe şi aptitudini Membră în Colegiul Medicilor Veterinari din România (CMVR) 
Alte activităţi: 
- activităţi de seminar, lucrări practice şi de laborator cu studenţii de la FMV Timişoara anii I, II, IV, V, VI 
de facultate în cadrul disciplinelor: 

- Biologie și ecologie animală; 
- Parazitologie și boli parazitare. 
- Fiziologia animalelor domestice 
- Dermatologie veterinară 
-Zoonoze parazitare 

Permis(e) de conducere Categoria B 


