Curriculum vitae
Europass
I. Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă
Telefoane
Fax(uri)

CIUMĂRNEAN LORENA
Aleea Godeanu, nr. 12, ap 17 , CLUJ-NAPOCA, ROMANIA
Mobil: 0745391715
Catedra 0264 598278

E-mail
Naţionalitate
Data naşterii
Sex

lorena_ciumarnean@yahoo.com
Română
09.04.1974
feminin

II. Experiența
profesională
Perioada
Activităţi şi responsabilităţi
principale

1. ACTIVITATE DIDACTICĂ
01.03.2008 - prezent
Asistent universitar
Lucrări practice şi demonstraţii clinice pentru studenţi
Cercetare ştiinţifică medicală
Elaborare articole, studii, publicaţii, cărţi de specialitate
Conferinţe ştiinţifice la manifestări naţionale şi/sau internaţionale

Numele şi adresa
angajatorului

Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hatieganu"
Cluj-Napoca,
Catedra de Semiologie, Medicală IV

Tipul activităţii sau
sectorul de activitate

Invăţământ universitar medical

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorilor

2. ACTIVITATE MEDICALĂ
1999 – prezent
1999-2000: Medic stagiar Spitalul Zalău
2000-2006: Medic rezident Medicina Internă, Clinica Med IV Cluj
2006-2008: Medic Specialist Medicină Internă, Spitalul Cehu-Silvaniei
06.2010 – prezent: Medic primar medicină internă
10.2010 – 03.2013: Medic rezident a doua specialitate Gastroenterologie
04.2016 – prezent: Medic specialist Gastroenterologie
Activitate de asistenţa medicală în domeniul Medicină Internă
Spitalul Municipal Zalău, Spitalul Orășenesc Cehu-Silvaniei
Spitalul Clinic CF Cluj – activitate de gardă
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Tipul activităţii sau sectorul
de activitate

Activitate de asistenţă medicală Medicină Internă

III. Educaţie şi formare
Perioada

Octombrie 2008 – Iulie 2014

Diploma obţinută
Disciplinele principale
studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada

Stagiu de doctorat, cu obținerea titlului de
DOCTOR în Științe Medicale
Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca

1992-1998
Universitatea de Medicină și Farmacie,,Iuliu Hațieganu”
Cluj-Napoca

Calificarea / diploma
obţinută
Competenţe profesionale
dobândite

Examen de licenţă/ diplomă de medic generalist

Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada

Universitatea de Medicină şi Farmacie,, Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca,

Calificarea / diploma
obţinută
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
Perioada
Numele şi tipul instituţiei
de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea
naţională sau internaţională
IV. Aptitudini şi
competenţe personale
Limba maternă
Limba(i) străină(e)
cunoscută(e)

Medic specialist Medicină Internă

Facultatea de Medicină Generală
Studii superioare
1988-1992
Diplomă absolvire studii liceale
Liceul Sanitar Baia-Mare, MM

Studii medii liceale

1980-1988
Școala generală cu clasele I-VIII nr. 2 Cavnic, MM

Studii gimnaziale
2007 – Atestat de ultrasonografie generală
2010 – Curs de Endoscopie digestivă superioară
Româna
Engleză – ascultare, citire, conversaţie, discurs oral, exprimare scrisă
– nivel B1
2

Competenţe şi abilităţi
sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice
Competenţe şi aptitudini
tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului
Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte competenţe şi
aptitudini

V. Contribuția științifică

Franceză medicală – ascultare, citire, conversație, discurs oral, exprimare
scrisă – nivel B2
Spirit de echipă, fire extrovertită cu relații excelente la locul de muncă și
în viața de zi-cu-zi.
Organizarea eficientă în timpul serviciului, organizarea activităților de
cercetare sau sociale
Utilizare imprimante, scanner, xerox, videoproiectoare și întreținere și
reparații elementare
Microsoft Windows Office (Word, PowerPoint, Excel), utilizare aplicații
date, statistică elementară, motoare de căutare, browsing www.
Expuneri orale interactive, prezentari poster apreciate atât ca design cât și
ca structurarea conținutului științific.
Captarea interesului studenților în timpul stagiilor prin mijloace de
stimulare a gândirii proprii a studenților, cu feed-back pozitiv din partea
acestora.
Cărţi de specialitate: 7, din care:
Cărți cu destinație universitară 2
Capitole de carte:
5
Lucrări publicate in extenso: 10, din care:
- în reviste cotate ISI
- în reviste incluse în alte BDI
- în reviste naționale
Lucrări comunicate și publicate în rezumat: 18, din care:
Publicate în rezumat în suplimenete ale unor reviste cotate ISI
Publicate în volume cu ISSN sau ISBN
Publicate în volume de rezumate neindexate sau comunicate
la manifestări fără volum de rezumat
Prezentări orale susținute
Cursuri postuniversitare
Brevete de cercetare

4
6
0
8
7
3
9
0
0

Granturi de cercetare
2, dintre care:
director de proiect (Grant intern UMF Cluj)
1
membru în echipa de cercetare (grant național)
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19.08.2017

Șef de lucrări Doctor,
Ciumărnean Lorena
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