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Curriculum 
vitae  

 

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Irimie, Marius 

Adresă(e) 500198, Braşov, Romania 

Telefon(oane) +40268412185   

Fax +40268412185   

E-mail(uri) marius.irimie@unitbv.ro  

Naţionalitate(-tăţi) română 

Data naşterii 09.12.1976 

Sex Masculin  
  

Locul de muncă / 
Domeniul ocupaţional 

Universitatea Transilvania Braşov, Facultatea de 
Medicină, Disciplina de Dermatologie 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 15 Ianuarie 2016 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director al Departamentului Specialități Medicale și Chirurgicale 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământul universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

managementul şi conducerea operativă a departamentului 

Perioada Noiembrie 2015 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Coordonator al Centrului de Cercetare în Medicina aplicată și strategii 

intervenționale în practica medicală 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Coordonarea activității de cercetare 

Perioada  Octombrie 2017 până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferențiar  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământul universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică pentru disciplinele: dermatologie, dermatocosmetică, 

dermatomicologie, metodologia cercetării științifice 

Perioada  Octombrie 2014 până în Septembrie 2017 

Funcţia sau postul ocupat Şef lucrări 

mailto:marius.irimie@unitbv.ro
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Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământul universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică pentru disciplinele: dermatologie, dermatocosmetică, 

dermatomicologie, metodologia cercetării științifice 

Perioada  Octombrie 2003 -  Martie 2014 

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar  

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 

Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământul universitar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică pentru disciplina: dermatologie 

Perioada  02.05.2012 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat medic primar dermatovenerologie 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Braşov (Str. Calea Bucureşti,  Nr. 25-

27,  Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală specializată în domeniul dermatovenerologie în 

sectorul public 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Prestări servicii medicale de dermatovenerologie 

Perioada  August 2012 - prezent  

Funcţia sau postul ocupat medic primar dermatovenerologie 

Numele şi adresa angajatorului Medlife Brașov (Livada Vulturului, nr. 10) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală specializată în domeniul dermato-venerologie în sectorul privat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Prestări servicii medicale de dermatovenerologie 

Perioada 01.01.2008 – decembrie 2012 

Funcţia sau postul ocupat medic specialist dermatovenerologie 

Numele şi adresa angajatorului SC DERMAMED SRL Braşov (Str. Zizinului, nr. 40) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală specializată în domeniul dermatovenerologie în sectorul privat 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Prestări servicii medicale de dermatovenerologie 

Educaţie şi formare  
  

Perioada  2008 – 2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe medicale (Ordinului Ministerului Educației, Cercetării, 
Tineretului și Sportului numărul 6508 din 19.12.2012).  
Titlul tezei: Cercetări clinice şi de laborator în afecţiunile cutanate umane 
produse de ciuperci keratinofile filamentate la pacienţii imunocompromişi 

Disciplinele principale studiate 
/competenţe profesionale 

dobândite 

Domeniul Medicină 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca 
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Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Instituţie de învăţământ superior 

Perioada  01.01.2008-31.12.2012 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist în specialitatea dermatovenerologie 

Calificarea / diploma obţinută Certificat medic primar în specialitatea dermatovenerologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală în domeniul dermatovenerologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ  postuniversitar 

Perioada  01.10.2003 – 31.12.2007  

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident 

Calificarea / diploma obţinută Certificat medic specialist în specialitatea dermatovenerologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Braşov  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală în domeniul dermatovenerologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ  postuniversitar 

Perioada 01.01.2003 –30.09.2003  

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 
Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Asistență medicală în domeniul dermatovenerologie 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Învăţământ  postuniversitar  

Perioada  1996-2002 – student  

Funcţia sau postul ocupat Student  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă doctor-medic 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

Facultatea de Medicină, Universitatea Transilvania Braşov (Str. Nicolae 
Bălcescu, nr. 56, Braşov) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Medicină generală 

Nivelul în clasificarea naţională 
sau internaţională 

Instituţie de învăţământ superior 

Perioada  1991-1995  

Funcţia sau postul ocupat Elev  

Calificarea / diploma obţinută Diplomă bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/ furnizorului de 

formare 

Liceul „Andrei Şaguna” Braşov 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
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Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba Engleză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

B2 
Utilizator 

independent 

Limba Franceză  A2 
Utilizator 
elementar 

B1 
Utilizator 

independent 
A2 

Utilizator 
elementar 

A1 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- spirit de echipă; capacitate de adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de 
comunicare, obiectivitate, corectitudine; 

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- o bună cunoaştere a proceselor de control al calităţii (responsabil cu 
implementarea controlului calităţii în departamentul în care activez); 
- investigator principal studii clinice 
- coordonator număr Jurnal Medical Brașovean 
- Assistant Editor la Bulletin of Transilvania University of Brașov. Series VI. Medical 

Sciences 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Competenţă utilizare programe Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe, Corel 

Alte competenţe şi aptitudini Septembrie 2010 - iunie 2011 - Curs „Dermatocosmetologie: Actualităţi în terapia laser 
neablativă şi peeling chimic” organizat în cadrul Programului de training în dermato-
cosmetologie pentru medici români  
Competență utilizare aparatură medicală complexă din domeniul de activitate 

  

Permis de conducere Permis de conducere categoria B 
  

 
 

Informaţii suplimentare 

 
  

Proiecte de cercetare 
științifică 

 Rozaceea și factorii de risc cardiovasculari (ROZCARD) - în cadrul competiției naționale 
de proiecte a Societății Române de Dermatologie 2017 Director de proiect 2017-2018 

 Studiul leziunilor cutanate premaligne și maligne la persoanele cu expunere cronică 
ocupațională și non-ocupațională la radiațiile solare, proiect câștigat prin competiție, 
membru în echipă 

 13-25 May 2013 - Partener si coordonator, lector - Erasmus Intensive Programme 12-
EIP-RO BRASOV01-BIS “Telemonitoring and Telediagnostic for Life Sciences”, membru 
în echipă 

Organizare de evenimente 
științifice 

Abordări multidisciplinare în Psoriazis și Dermatita Atopică, TÂRGU MUREȘ   19 - 21 
Noiembrie 2015 
Conferința Națională de Dermatologie cu participare internaţională, Braşov, 12-14 noiembrie, 
2009 

Afilieri la societăți științifice și 
profesionale 

  Membru al: 
European Academy of Dermato-Venerology 
Societatăţii Române de Dermatologie 
Societatăţii Române de Dermato-Oncologie 
Asociaţia Dermatologilor Transilvani 
Vicepreședinte al Comisiei consultative de Dermatovenerologie a Ministerului 
Sănătății din România – din 12 mai 2017 până în prezent 

 
 

 
 
 
Brașov, 23.03.2018     Conf. dr. med. Marius Irimie 

 


