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INFORMAŢII PERSONALE BORZAN CRISTINA MARIA 
 

  

EMIL PETROVICI, NR. 11, CLUJ NAPOCA, COD 400041, ROMÂNIA 

 Scrieţi numărul de telefon     0740/505380        

 borzancristina@yahoo.com  

Sexul: Feminin | 17.02.1955 | Naţionalitatea: Română 

 
 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 
 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 
CARE SE CANDIDEAZĂ 

 
 
 
 

 

Perioada: 
 

Numele angajatorului: 
 
 

Funcţia sau postul ocupat 
 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul/sectorul de activitate:  

2008 – prezent 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”I. Hațieganu”, Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, nr. 8, 
www.umfcluj.ro 
 
Şef Disciplina Sănătate Publică şi Management, 
Profesor universitar, Doctor în Medicină (2002), Medic primar Sănătate Publică și Management 

 

 Management organizatoric şi activitate administrativă aferentă funcţiei de Şef de catedră 

 Activitate didactică teoretică şi practiă pentru studenţii Facultăţii de Medicină, Facultăţii 
de Moaşe şi Asistenţă Medicală,  Facultăţii de Medicină specializarea Tehnicieni de 
Laborator, Balneo-kineto-fizioterapie, Radiologie şi Imagistică medicală, studenţii 
Facultăţii de Medicină Dentară specializarea Asistenţă denară şi Tehnică dentară; 

 Coordonator - Pregătire în specialitatea Sănătate Publică şi Management pentru 
rezidenţi; 

 Coordonator - Atestate de studii complementare în Managementul Serviciilor de 
Sănătate; 

 Cercetare ştiinţifică – coordonator doctorat în specialitatea Sănătate Publică şi 
Management; 

 Cercetare ştiinţifică – coordonator lucrări disertaţie în vederea obţinerii specialităţii  
Sănătate Publică şi Management 

 Cercetare ştiinţifică – coordonare lucrări de diplomă; 

 Preşedinte Comisii de examen de Specialitate; 

 Preşedinte Comisii de examen atestat studii complementare; 

 Preşedinte Comisii de susţinere examen de diplomă; 

 Membru în Comisii de examene în cadrul studiilor doctorale şi de susţinere a tezelor în 
vederea obţinerii titlului ştiinţific de Doctor în Ştiinţe Medicale; 

 Membru Comisii concursuri pentru ocupare de post; 

 Autor şi coordonator cărţi publicate; 

 Autor articole publicate; 

 Responsabil proiecte de cercetare; 

 Membru în Comisia Consultativă Sănătate Publică şi Management a M.S. 

Activitate didactică şi de cercetare 
Activitate managerială – Şef disciplină Sănătate Publică și Management 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 
 
 

Perioada: 
 

Numele angajatorului: 
 

Funcţia sau postul ocupat: 
  
 

Activităţi şi responsabilităţi principale: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipul/sectorul de activitate: 
 
 

2003-2008 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie ”I. Hațieganu”, Cluj-Napoca, Str. Victor 

Babeș, nr. 8, www.umfcluj.ro 
 
Şef Disciplină Sănătate Publică şi Management,  
Conferenţiar universitar 

 
 Management organizatoric şi activitate administrativă aferentă funcţiei 

de Şef de catedră 

 Activitate didactică teoretică şi practiă pentru studenţii Facultăţii de 
Medicină, Facultăţii de Moaşe şi Asistenţă Medicală,  Facultăţii de 
Medicină specializarea Tehnicieni de Laborator, Balneo-kineto-
fizioterapie, Radiologie şi Imagistică medicală, studenţii Facultăţii de 
Medicină Dentară specializarea Asistenţă denară şi Tehnică dentară; 

 Coordonator - Pregătire în specialitatea Sănătate Publică şi 
Management pentru rezidenţi; 

 Coordonator -  Atestate de studii complementare în Managementul 
Serviciilor de Sănătate; 

 Coordonator - Masterat în Managementul Serviciilor de Sănătate; 

 Coordonator - Cursuri postuniversitare pentru managerii spitalelor 
publice; 

 Coordonator - Cursuri pentru Directorii de îngrijiri şi asistenţii şefi; 

 Cercetare ştiinţifică – coordonare lucrări de diplomă; 

 Preşedinte Comisii de examen de Specialitate; 

  Preşedinte Comisii de examen atestat studii complementare; 

 Preşedinte Comisii de susţinere examen de diplomă; 

 Membru în Comisii de examene în cadrul studiilor doctorale şi de 
susţinere a tezelor în vederea obţinerii titlului ştiinţific de Doctor în 
Ştiinţe Medicale; 

 Membru Comisii evaluare concursuri pentru ocupare de post; 

 Preşedinte comisie coordonare şi supraveghere examen final de curs 
Management spitalicesc; 

 Preşedinte Comisie de corectare, examen final de curs Management 
spitalicesc; 

 Autor şi coordonator cărţi publicate; 

 Autor articole publicate; 

 Responsabil proiecte de cercetare; 

 Membru în Comisia Consultativă Sănătate Publică şi Management a 
M.S. 
 

Activitate didactică şi de cercetare 
Activitate managerială – Şef disciplină 
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Perioada: 
 

Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate: 

 
Numele angajatorului: 

 
Funcţia sau postul ocupat: 

 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi:  

 
 
 
 
 
 
 

 

aprilie 2006 – 2007 

 
Activitate de consultanţă Sănătate Publică 
 
Ministerul Sănătăţii Publice, Str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, 
Bucureşti 
 
Preşedinte Comisie Consultativă Sănătate Publică şi Management a Ministerul 
Sănătăţii Publice 
 

 Coordonare ştiinţifică şi metodologică a activităţii de specialitate Sănătate Publică 
şi Management 

 Fundamentarea deciziilor Ministrului Sănătăţii în probleme specifice domeniului 
de responsabilitate 

 Elaborarea criteriilor specifice constituirii Registrelor Naţionale de Boli cronice 

 Colaborări cu Centrul Naţional de Perfecţionare în Domeniul Sanitar pentru 
elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea şi desfăşurarea 
activităţii de învăţământ 

 Colaborare cu Agenţia Naţională de Programe 

  
Perioada: martie 2004 – aprilie 2005 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sănătăţii Publice, Direcţia Judeţeană de Sănătate Publică Cluj, strada 
Constanţa, nr.5, Cluj-Napoca, Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Coordonarea activităţi DSPJ 

Funcţia sau postul ocupat: Director executiv adjunct managementul asistenţei medicale 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  Adaptarea şi implementarea strategiilor de sănătate 

 Elaborarea Raportului stării de sănătate a comunităţii şi a nevoilor de servicii de 
sănătate 

 Organizarea şi controlul activităţii medicale a cabinetelor medicale şi a unităţilor 
sanitare din subordine 

 Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local 
organizarea reţelei unităţilor sanitare publice din teritoriu 

 Implementarea la nivel local a Programelor Naţionale ale MSP 

 Dezvoltarea programelor de sănătate în domeniul asistenţei medicale 

 Coordonarea şi integrarea serviciilor de îngrijiri la domiciliu şi comunitare 

 Colaborarea cu autorităţile administraţiei locale în organizarea şi funcţionarea 
unităţilor de asistenţă medico-socială 

 Monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor medicale din asistenţa primară, 
ambulatorie de specialitate, asistenţa de urgenţă şi a celei spitaliceşti 

 Elaborarea de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii 
  

Perioada: 1999 - 2003 
Numele şi adresa angajatorului: Universitatea de Medicină şi Farmacie IULIU HAŢIEGANU, strada Emil Isac nr.13, 

Cluj - Napoca 
Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate didactică şi de cercetare  

Activitate managerială  - Şef catedră 
Funcţia sau postul ocupat: Şef Catedră Sănătate Publică şi Management, 

Şef lucrări 
Principalele activităţi şi responsabilităţi:  Management organizatoric şi activitate administrativă aferentă funcţiei de Şef de 

catedră 

 Activitate didactică teoretică şi practiă pentru studenţii  Facultăţilor de Medicină şi 
Stomatologie, şi ai Colegiilor de Profilaxie Stomatologică şi Asistenţi Medicali 

 Coordonator - Pregătire în specialitatea Sănătate Publică şi Management pentru 
rezidenţi 

 Coordonator – Cursuri postuniversitare 

 Cercetare ştiinţifică - coordonare lucrări de diplomă 
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Perioada: 1992 - 1999 

Numele şi adresa angajatorului: Universitatea de Medicină şi Farmacie IULIU HAŢIEGANU, strada Emil Isac nr.13, 
Cluj - Napoca 

Tipul activităţii sau sectorului de activitate: Activitate didactică şi de cercetare 
Funcţia sau postul ocupat: Asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi:  Activităţi Practice pentru Studenţii Facultăţilor de Medicină şi Medicină şi 
Stomatologie, Colegiul de Profilaxie Stomatologică, Colegiul de Asistenţi Medicali 

 Cercetare ştiinţifică - coordonare lucrări de diplomă 
 

• Perioada 1988- 1991  
 • Numele şi adresa angajatorului Institutul de Sănătate Publică, Strada Pasteur nr.6, Cluj-Napoca 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate

Activitate de cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Sănătate Publică şi Management 
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
 Cercetare ştiinţifică  

 
• Perioada 1984 - 1988 

• Numele şi adresa angajatorului Spital Clinic Judeţean, strada Clinicilor, nr.3-5, Cluj-Napoca 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate
Activitate medicală 

• Funcţia sau postul ocupat Medic medicină generală  
• Principalele activităţi şi 

responsabilităţi
 Starea de sănătate a populaţiei 

  
• Perioada 1980 - 1983 

• Numele şi adresa angajatorului Spital Clinic Judeţean, strada Clinicilor, nr.3-5, Cluj-Napoca 
• Tipul activităţii sau sectorului de 

activitate
Activitate medicală 

• Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 
 

• Perioada 1974 - 1980 
• Numele şi adresa angajatorului I. M.F, Facultatea de Medicină Generală , strada 1 Mai, nr.13 Cluj-Napoca 

• Tipul activităţii sau sectorului de 
activitate

Activitate medicală 

• Funcţia sau postul ocupat Student  
 

• Perioada 10-11 decembrie 2010 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
UMF „I. Haţieganu” Cluj-Napoca 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Curs Microsoft Project Manager  

în cadrul proiectului POSDRU « Şcoli Doctorale mai Bune » 
• Numele calificării primite Certificat de absolvire 

 
 
 

• Perioada 28 august-2 septembrie 2008  
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Colegiul Medicilor Iaşi în colaborare cu Econgres Medical Events 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Program de perfecţionare – Hipoacuziile de la diagnostic la integrare socială 

• Numele calificării primite Certificat de participare 
 

• Perioada 2008 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
C&C Training & Consulting – Societate de Consultanţă şi Training 
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• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Curs "Managementul  Resurselor Umane" 

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 2005-2006 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj – Napoca 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Pregătire pedagogică  

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 2005-2006 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj – Napoca 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Pregătire pedagogică  

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 2005 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj – Napoca, Colegiul Medicilor din 

România 
• Principalele subiecte şi calificări 

însuşite
Screening pentru cancerul colo-rectal – program, premise, beneficii 

• Numele calificării primite Diplomă de participare 
 

• Perioada 2004 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Cluj – Napoca,  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Dezvoltarea şi consolidarea performanţelor manageriale şi administrative ale 
angajaţilor din universităţi şi IMM-uri, în conformitate cu obiectivul comun al acestor 
organizaţii, în contextul dezvoltării regionale 

• Numele calificării primite Diplomă  
 

• Perioada 17 noiembrie 2001 – 31 martie 2002 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj – Napoca, 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Instruire de bază pentru managerii de sănătate publică  

• Numele calificării primite Certificat  
  

• Perioada 28 decembrie 2001 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Universitatea Tehnică Cluj - Napoca 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Pregătire pedagogică  

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 2000 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Direcţia de Protecţia Copilului 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Formare resurse umane pentru Centru Pilot de prevenire şi îngrijire a copilului  
maltratat  

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
• Perioada 02 -03 iunie 2000 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ

UMF Cluj-Napoca, Universiteit Maastricht Olanda 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Managementul serviciilor de sănătate 
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• Numele calificării primite Adeverinţă de participare 
 

• Perioada 17 -21 mai 1999 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Institutul de Management şi Servicii de Sănătate,  Catedra de Sănătate Publică şi 
Management sanitar UMF Carol Davila, Bucureşti, Universitatea din Chicago 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Managementul serviciilor de sănătate 

• Numele calificării primite Adeverinţă de participare 
 

• Perioada 1999 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Institutul de Management şi Servicii de Sănătate,  Bucureşti 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Managementul calităţii totale 

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 1 – 5 noiembrie 1999 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
U.M.F Cluj, University of Dundee, Centre for Medical Education 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Curriculum Planning for the Millennium 

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 1999 

• Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ

U.M.F Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Workshop Teaching & Learning and Educational Media 

• Numele calificării primite Certificat de absolvire 
 

• Perioada 1997 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Sănătăţii 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic primar Sănătate Publică 

• Numele calificării primite Confirmare în primariat prin OMS nr.780/10.09.1997 
 

• Perioada 10 martie – 18 aprilie 1996 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
U.M.F Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Informatică medicală şi biostatistică 

• Numele calificării primite Certificat  
 

• Perioada 01- 10 decembrie 1996 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
A.I.H.A., AUPHA,  

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Workshop managementul serviciilor de sănătate 

• Numele calificării primite Certificat  
 

• Perioada 1992 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Sănătăţii 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic specialist Sănătate Publică 

• Numele calificării primite Confirmare în specialitate prin OMS nr.111/11.02.1992 
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COMPETENΤE PERSONALE 
 

 

• Perioada 1991 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Învăţământului - Institutul de Sănătate Publică Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic cercetător ştiinţific 

• Perioada 1988-1991 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Institutul de Sănătate Publică Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic rezident Sănătate Publică 

• Numele calificării primite  
 

• Perioada 1984-1988 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Sănătăţii – Spital Clinic Judeţean Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic medicină generală 

• Numele calificării primite  
 

• Perioada 1980-1983 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Sănătăţii – Spital Clinic Judeţean Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Medic stagiar 

• Numele calificării primite  

• Perioada 1974-1980 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Invăţământului – IMF Cluj, Facultatea de Medicină generală 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Student 

• Numele calificării primite  
 

• Perioada 1974 
• Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ
Ministerul Învăţământului – Liceul „Nicolae Bălcescu” Cluj 

• Principalele subiecte şi calificări 
însuşite

Bacalaureat 

• Numele calificării primite Dimplomă bacalaureat 
 

Limba(i) maternă(e) ROMÂNĂ  
Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

FRANCEZĂ C1  C1  B2  B2  B1 

Certificat de competență lingvistică UMF ”I. Hațieganu”, Cluj.  

ENGLEZĂ A1  A1  A1  A1  A1  

Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de: manager de proiecte, 
voluntariat, conducere de disciplină, organizări de manifestări științifice 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE 
 

        Prof. univ. dr. Borzan Cristina Maria 
 
          

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ leadership : 
 Șef Disciplină Sănătate Publică și Management 
 Director executiv adjunct managementul asistenţei medicale în cadrul DSP Cluj 
 Președinte Comisie Națională Sănătate Publică a M.S. 
 Membru  Comisie Națională Sănătate Publică a M.S. 
 Coordonator Regional Rezidențiat Sănătate Publică și Management 
 Coordonator cursuri postuniversitare de obținere a atestatului în ”Managementul serviciilor 

de sănătate” 
 Conducere cercetare doctorală 
 Organizator de Congrese și Conferințe naționale cu participare internațională, Mese rotunde, 

Simpozioane, Workshop-uri naţionale şi cu participare internaţională 
 Coordonator de Proiecte de cercetare 
 Coordonare campanii naţionale de promovarea sănătăţii 

Competenţe informatice  ▪ cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™ 

Alte competenţe  Lucru în echipă: 

 am făcut parte din variate echipe de lucru, echipe de cercetare şi echipe de managementul 
proiectelor. consider că sunt un bun/efectiv comunicator şi un bun ascultător. experienţa 
câştigată prin voluntariat îmi dă posibilitate de lucru în echipe multiculturale. 

 am avut colaborări cu instituţii la nivel guvernamental, publicul larg, organizaţii non-
guvernamentale, minorităţi naţionale, grupuri de tineri, grupuri de vârstnici, mass-media. 

Luarea deciziei: abilități anteprenoriale. 

Permis de conducere  ▪  Categoria B 

Publicaţii –
Rezumat activitate ştiinţifică

şi de cercetare în ultimii 10 ani

 
 
 
 
 
 
 

Proiecte 
 

Membru în Comisii de evaluare 
și susținere teze doctorat 

 
Afilieri 

 
 
 

Activitatea editorială – reviste 
 
 
 
 

 
 

 Cărţi: 
 unic autor – 1; 
 coordonator şi prim autor – 4; 
 autor – 6; 
 autor în volume colective în colaborare cu cadre didactice din UMF „I. 

Haţieganu” Cluj-Napoca – 4; 
 autor, în colaborare cu alte universităţi – 4; 

 Articole publicate în reviste cotate ISI/BDI – 63 

 Lucrări ştiinţifice comunicate, prezentate ca postere, nepublicate – 30 
 

 Responsabil proiect partener UMF „I. Haţieganu” Cluj-Napoca – 5 proiecte 

 Membru în echipe de cercetare în 4 proiecte 

 
 Peste 60 comisii 

 
 Asociaţia Română de Sănătate Publică şi Management Sanitar 
 Asociaţia Europeană de Sănătate Publică 
 Societatea Română de Pediatrie Socială 

 
 Membru Comitet Științific - Jurnalul Medical Braşovean 
 Membru Comitet Științific -  Bulletin of The Transilvania University of Braşov 
 Membru Comitet Științific – Acta Medica Transilvanica 

 


