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Europass 
Curriculum Vitae 

I  
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume GhervanCristina Mariana Valeria  

Adresă  

Telefon  Mobile:  

E-mail cghervan@yahoo.com, cristinaghervan@umfcluj.ro 
  

Nationalitate Română 
  

Data naşterii 14.08.1960  
  

sex feminin 

Domeniul ocupaţional educaţie 
  

Experienţă profesională  
  

  

Date 2016-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Profesor universitar Endocrinologie 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Învăţământ superior, cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie universitară si postuniversitară, Sănătate 

Date 2003-2016 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar Endocrinologie 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Învăţământ superior, cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie universitară si postuniversitară, Sănătate 
  

Data 1999-2003 

Funcţia sau postul ocupat Sef de LucrăriEndocrinologie 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Învăţământ superior, cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie universitară si postuniversitară, Sănătate 
  

Data 1991-1999 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar- Endocrinologie 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Învăţământ superior, cercetare  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Educaţie universitară si postuniversitară, Sănătate 
  

Data 1990-1991 

mailto:cghervan@yahoo.com
mailto:cristinaghervan@umfcluj.ro


Page 2/5- Curriculum vitae of  
Cristina Ghervan 2015  

 

 

Funcţia sau postul ocupat Medic secundarMedicină Internă 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Adulți Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Sănătate 
  

Data 1988- 1990 

Funcţia sau postul ocupat Medic de medicină generala 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală primară  

Numele şi adresa angajatorului Dispensarul comunal Dragomiresti, jud Maramureş  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Sănătate 
  

Data 1985-1988  

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Activitîţi şi responsabilităţi principale Asistenţă medicală secundară  

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Judeţean Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Sănătate 
  

Educatie şi formare  
 

Data 5.07.2013 

Calificare si diploma obținută Atestat de Abilitatre 

Principalele cunoștințe/deprinderi dobândite Conferă calitatea de conducator de doctorat în domeniul Medicină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorul 
de formare 

UMF Cluj-Napoca /CNATDCU 

  

Data Oct 2011 

Calificare si diploma obținută Certificat « Gene microarray base andadvanced »  

Principalele cunoștințe/deprinderi dobândite Pregătire teoretică și practică în geneticăși tehnici de diagnostic molecular  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Institutul National de Cercetare si Dezvoltare în Științe Biomedicale “Victor Babeș” București și 
Institutul Oncologic Cluj-Napoca (IOCN) 

Nivelul de clasificare națională sau internațională Postuniversitar 
  

Data Ian-Febr 2010 

Calificare / diploma obţinută  Certificat de Osteodensitometrie Clinică 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Competenţă în osteodensitometrie osoasă  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

The International Society for ClinicalDensitometry (ISCD) /Societatea Internaţională de 
Osteodensitometrie clinică  

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Postuniversitar. 
  

Data Iulie – Oct 2006  

Calificare / diploma obţinută  Managmentul Serviciilor de Sănătate 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Organizarea şi conducerea unităţilor sanitare in România  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Postuniversitar. 
  

Data 2001 – 2002  

Calificare / diploma obţinută  Sexologie clinică 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Supraspecializare în sexologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

UMF „Gr T Popa“ Iasi 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Postuniversitar.  
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Data 1998 

Calificare / diploma obţinută Medic Primar Endocrinolog 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

UMF “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională Postuniversitar. 

  

Dates 1997 – 1998  

Calificare / diploma obţinută  Competenţă in ultrasonografie  

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Formare in ultrasonografie generală  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

UMF “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Postuniversitar. 
  

Dates 1993-1998 

Calificare / diploma obţinută  Doctor in Stiinţe Medicale    

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Doctorat in Medicina cu tema “Factori prognostici in terapia hipertiroidismului” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

IMFCluj-Napoca, Romania 
 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  PhD 
  

Dates 1991-1994 

Calificare / diploma obţinută  Medic Specialist Endocrinolog  

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Secundariat in specialitatea Endocrinologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

IMFCluj-Napoca, Romania 
 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  postuniv 

  

Data 1991-1992 

Calificare / diploma obţinută  Attestation de FormationSpécialiséeApprofondie 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Formare clinică şi în cercetare  “Bone-GLAproteinlevels in anorexia nervosa”  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Universitatea de Medicină « Jacques Lisfranc », St Etienne, Franţa 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Postuniv. AFSA 

Dates 1990 

Calificare / diploma obţinută  ------ 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Formare de specialitate in Medicina Interna 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Ministerul Sanatatii – examen național de secundariat 
 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Secundariat Medicina Interna 
  

Dates 1979 - 1985 

Calificare / diploma obţinută  Diploma de Doctor Medic 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Formare medicală generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Facultatea de Medicina IMF Cluj-Napoca 
 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Licenţă, MD 
  

Dates 1975 - 1979 

Calificare / diploma obţinută  Diploma de bacalaureat 

Principalele subiecte / deprinderi dobândite  Noţiuni generale 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / 
furnizorul de formare 

Liceul “Nicolae Balcescu” Cluj-Napoca, Romania 
 

Nivelul de clasificare naţională sau internaţională  Bacalaureat. 
  

Aptitudini şi competenţe personale   
  

Limba maternă Română  
  

Alte limbi de circulaţie Franceză, Engleză, Italiană 

autoevaluare  Înţelegere Vorbire  Scriere  

European level (*)  Ascultare  Citire Participare la 
conversaţie  

Discurs oral    

Franceza  C2 Autonom C2 Stăpânire C2 Stăpânire C2 Stăpânire C2 Autonom 

Engleza  C1 Stăpânire C1 Stăpânire B2 Independent B2 Independent B2 Independent 

Italiana  
B2 

Independen
t  

C1 Autonom B1 Baza B1 Baza A2 Intermediar 

            

 
 

(*) Common European Framework of Reference for Languages 

Diplomă de Francais Medical – Chambre de Comerce et d‟Industrie de Paris, 25 Jul 2008.  

  

Competenţe şi aptitudini sociale  - un bun spirit de echipa format prin lucrul in echipa in domeniul didactic, de cercetare si medical  
- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută prin experiența de studiu si munca  în 

străinătate si ulterior prin funcția de director al departamentului de relațiiinternaționale pentru 
francofonie 2001-2014. De asemenea am desfășurat activitate de tutorat a studenților francofoni 
din UMF Cluj-N. 
- o bună capacitate de comunicare, obținută ca urmare a experienței in activitatea didactica, in 
cea de îngrijire medicala, in cea de conducere a echipei DRI si in cea de Director Medical al SCJU.  
- cursuri formare pedagogica (CIDMEF - 1999) 

  

Aptitudini şi competenţe organizatorice  - Spirit si experiență de conducere – timp de 14 ani am condus departamentul de 
RelațiiInternaționale Francofonie (DRI) al UMF Cluj-Napoca; am urmat cursul de Management al 
serviciilor de sănătate (2006)  
si din 2014 sunt Director Medical al Spitalului Clinic Județean de Urgenta Cluj-Napoca. Intre 
2011-2015 am fost Vicepreședinte al Societăţii Române de Endocrinologie. 
- Experiență bună a managementului de proiect prin participarea in mai multe granturi de 

cercetaredesfășurate in UMF C-N: “Baza de date cu algoritmi de diagnostic si tratament in 
afecțiuni medico-chirurgicale” programul nat Viasan al Academiei de ȘtiințeMedicale 2001-2004 – 

membru;  Grant internaționale-VIP (Electronic Virtual Patients) ECP-2006-EDU-410030 2007-

2010 – membru in colectivul de cercetare. Proiect de cercetare multinaționalfinanțat de AUF 
“Mettre en place et evaluerunedemarcheinterventionelle participative visant a 
influencerfavorablementlespratiquesd‟approvisionementalimentaire des personnes vivant dans 
lesregionsdefavorisees et a diminuerlesinegalites face au cancer et a l‟obesite” responsabil 

stiintificActiunea europeana COST BM1105  „GnRHdeficiency: Elucidation of the 
neuroendocrine control of humanreproduction” – coordonator national, membru al Comitetului 
Managerial international.  
- Membru fondator al mai multor societatistiintifice medicale: Societatea Romana de 
Ultrasonografie in Medicina si Biologie (SRUMB) – 1997, Societatea de Genetica Medicala din 
Romania,  Societatea Romana de Osteoporoza, Societatea Romana pentru Studiul Tumorilor 
Neuro-Endocrine,  
- Membru al: Societatii Romane de Endocrinologie (vicepresedinte 2011-2015), SRUMB, European 
SRUMB, Societatea Europeana de Endocrinologie, American Association of ClinicalEndocrinology 
(AACE), Endocrine Society, Uniunea Medicala Balcanica, Romanian Society of 
PhychoNeuroEndocrinology (RPNES).  
- Membru in Comisia de Endocrinologie a MS.(2013-2018) 
- Director medical al Spitalului Clinic Judetean Cluj-Napoca din (2014 – 2017) 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/en
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Aptitudini şi competenţe tehnice  Ultrasonografie clinică 

Tehnici invazive (diagnostice şi terapeutice) in ultrasonografia endocrină 

Osteodensitometrie clinică 

Management sanitar 

Elastografie. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a 
calculatorului  

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ 
PowerPoint™); 
-cunoștinte elementare ale aplicatiilor de grafică pe calculator(Adobe PhotoShop™). 
- cunostinte de utilizare a Internetului 
Dobandite in context professional si in timpul liber. 

  

  

Alte aptitudini şi competenţe  Hobby-uri: înot, fotografie 
  

Permis de conducere Categoria B  
  

Informaţii suplimentare   5 Granturi : 2 nationale (1 coordonator domeniu, 1 membru) 3 internationale ( 2 
director, 1 investigator principal) 

 223 articolepublicatedintre care 63  in extenso (18 in revisteISIsi20 in revisteBDI) 

 Indice Hirsch 7 si numarul total de citari: 385 

 Scor de Influenta5.32, Factor de Impact: 2,84Csp: 12.325 

 Autor a 4 carti si coautor a alte 10.  

  Membru in Comitetul de redacție a  “Annalesd’Endocrinologie” (2007-2011) si “Acta 
Endocrinologica”.  

 Reviewer pentru: Annalesd‟Endocrinologie, Clujul Medical, ActaEndocrinologica, Medical 
Ultrasonography, European Radiology 

 Contributiistiintifice la congrese si manifestaristiintifice: locale si nationale: 74 (23 ca 
speaker invitat) si 36 internationale (5 ca speakerinvitat). 

 Membru in comitetul de organizare a 9 congresenationale cu participareinternatională. 

 Membru  in Advisory Board pentru “AcromegaliesiTumori Neuroendocrine” și “Tratamentul 
cu Hormon de Creștere la copilși Adult”  

 Director al Centrului de ExpertizăpentruBoli Endocrine Congenitale Rare ale Reproducerii 

 Membru al Centrului de Educatie si Cercetare in Ultrasonogrfie (CEECUS) UMF Cluj-
Napoca  

 Membru al Centrului de Excelență de CercetareTranslaționalăînNeuroștiințe UMF Cluj-
Napoca.  

Adresa profilului researcherid.com  C-2950-2011 
  

  

 
 
 
 
Confirm veridicitatea datelor cuprinse in acest CV 
Profesor Dr. Cristina Ghervan, MD. PhD 
 
 
 
 
 
 
Cluj-Napoca, 5.11.2018 
 
 
 
 


