Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)

OPREAN Simona-Luminiţa
Str. Fintinele nr. 57, bl. B7, ap. 88, 400320 Cluj-Napoca, Romania

Telefon(oane)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

loprean@umfcluj.ro
Română
11.09.1967
Feminin

Locul de muncă vizat / Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Domeniul ocupaţional Expert pentru pregătirea şi organizarea cursurilor, predare şi evaluare
Experienţa profesională
Perioada

Din 1991 până în prezent

Funcţia sau postul ocupat

Cadru didactic universitar (din 2007 profesor, 2003-2007 conferenţiar, 1998-2003 şef lucrări, 19941998 asistent universitar, 1991-1994 preparator)

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Cursuri, activităţi practice cu studenţii Facultăţii de Farmacie, secțiile română și franceză, implicarea
în proiecte de cercetare

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul
de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca, 400012 Cluj-Napoca,
România, Str. Victor Babeş Nr. 8
Învăţământ superior
1.12.1990 – 15.02.1991
Farmacist stagiar
Activităţi specifice unei farmacii de spital – pregătirea condicilor de medicamente, prepararea de
forme farmaceutice
Institutul Oncologic Cluj-Napoca, Farmacia nr. 90, Farmacia Clinicilor Universitare

Educaţie şi formare
Perioada

octombrie 2005 – iulie 2006

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de master, în specializarea „Studiul şi analiza medicamentului”, Nr. 304 din 05.07.2006

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

Controlul fizico-chimic şi biologic al medicamentului, Toxicologie, Tehnologie farmaceutică, Legislaţie
farmaceutică

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
2000
Farmacist primar în laborator farmaceutic, Ord. MS nr. 726/07.09.2000
Discipline farmaceutice şi laborator – analize fizico-chimice, biochimice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Curriculum vitae Oprean Simona Luminiţa

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

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

1994
Farmacist specialist în laborator farmaceutic, Ord. MS nr. 2214/1994
Discipline farmaceutice şi laborator – analize fizico-chimice, biochimice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
octombrie 1992 – aprilie 1999
Diplomă de doctor în chimie şi tehnologie anorganică nr. 5086/01.07.1999
Chimia compuşilor coordinativi, chimie bioanorganică
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca

Octombrie 1985 – iunie 1990
Diplomă de licenţă – farmacist, Nr. 158/14.09.1990
Discipline farmaceutice
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

universitar,
şeful disciplinei
Funcţia sau postul ocupat Profesor
Profesor
universitar,
decan de Chimie Generală şi anorganică, Facultatea de Farmacie, UMF
”Iuliu
Haţieganu”
Cluj-Napoca
Facultatea de Farmacie
Activităţi şi responsabilităţi
Activitate didactică (activitate de predare şi îndrumare la nivel de licenţă şi
principale
postuniversitar )
Activitate de cercetare (director/responsabil ştiinţific/membru proiecte/granturi de
cercetare)
Alte activităţi:
Membru în comisii de admitere, doctorat, comisii examen de licenţă, comisii de ocupare a
posturilor didactice

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scrisă

Franceză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

Engleză

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
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Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Permis(e) de conducere

Abilitate de comunicare, adaptare şi colaborare, tenacitate, spirit de echipă, spirit analitic şi sintetic
Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei – 4 proiecte de cercetare conduse.
Managementul catedrei de Chimie generală şi anorganică, Facultatea de Farmacie UMF „Iuliu
Haţieganu” Cluj-Napoca din anul 1996.
Expert permanent ARACIS Comisia Ştiinţe medicale 2007 – 2009, evaluator ARACIS din 2007 până
în prezent
Membru în Contract Nr.: POSDRU/2/1.2/S/1Cod: 3933 “Asigurarea calităţii în învăţământul superior
din România în context european. Dezvoltarea managementului calităţii academice la nivel de sistem
şi instituţional”
Consultant la Suplimentul 2000 al Farmacopeei Române ediţia X
Aptitudinile dobândite în țară și perfecționate în stagiile de cercetare derulate în Universitatea
Valencia (Spania), Rouen (Franța) și Liege (Belgia) vizează domeniul chimiei generale, anorganice și
bioanorganice, în principal sinteza, analiza structurală și caracterizarea fizico-chimică a compuşilor
coordinativi, precum și tehnici de evaluare a potențialului biologic al compuși coordinativi
Pachetul Microsoft Office, programe specifice

Categoria B

Informaţii suplimentare Membru al asociaţiilor profesionale:

Societatea de Ştiinţe farmaceutice din România, Societatea Română de Chimie, Colegiul farmaciştilor
din România
43 lucrări ştiinţifice publicate in extenso (31 ISI,12 BDI)
8 proiecte de cercetare: calitate de director / responsabil pentru 4 proiecte, calitate de membru în 4
proiecte
Coautor la 26 cărţi, 25 cărți publicate în edituri din țară, un capitol de carte publicat în editură din
străinătate
Referinţele pot fi furnizate la cerere
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