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INFORMAŢII PERSONALE Simona Luminița OPREAN 
 

  

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

  

COMPETENΤE PERSONALE   

 

1991- prezent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 - 1991  

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

Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca, Romania 

 Cursuri şi lucrări practice pentru studenţii Facultăţii de Farmacie, secțiile română și 
franceză 

 Membru în comisii de admitere, doctorat, comisii examen de licenţă, comisii de ocupare a 
posturilor didactice 

 Cercetări în sinteza, analiza structurală și evaluarea activității biologice a unor compuși 
coordinativi  

Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
 

Farmacist stagiar 
Institutul Oncologic Cluj-Napoca, Farmacia nr. 90, Farmacia Clinicilor Universitare 
 Activităţi specifice unei farmacii de spital 

Octombrie 2005                         
– Iulie 2006 

Master în stiinţe farmaceutice – „Studiul şi analiza medicamentului”   

Diploma de master  Nr. 304 din 05.07.2006 
Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca  
 

2000 Farmacist primar, specialitatea Laborator farmaceutic  

Ord. MS nr. 726/07.09.2000 
Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca 

 

  

1994 

 
Farmacist specialist, specialitatea Laborator farmaceutic 
Ord. MS nr. 2214/1994 
Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca 
 

                              1992 – 1999 
 
 
                               
 
 
 

1985 - 1990 
 

Doctorat în chimie şi tehnologie anorganică  

Studiul fizico-chimic şi biologic al unor combinaţii complexe ale ionilor metalelor 
de tip „d” cu derivaţi de tiazol şi chinolină ca liganzi 
Diploma de doctor  nr. 5086/01.07.1999 
Universitatea « Babes – Bolyai » Cluj-Napoca 
 

Diplomă de licenţă – Farmacie 
Nr. 158/14.09.1990 
Universitatea de Medicină şi Farmacie « Iuliu Hatieganu » Cluj-Napoca 

Limba(i) maternă(e) româna 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Franceză B2 B2 B2 B2 B2 

Engleză B2 B2 B1 B1 B1 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

      Referinţele pot fi furnizate la cerere 
 

    

Cluj-Napoca, 26.11.2020    

 
 

      
 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
 

Competenţe de comunicare  ▪  abilitate de comunicare, adaptare şi colaborare, tenacitate, spirit de echipă, spirit analitic şi sintetic 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ experienţă bună a managementului de proiect și al echipei – director/responsabil a 4 proiecte 

de cercetare și membru în alte 4 proiecte  

▪ managementul discplinei 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” 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪  capacitate de analiză și sinteză a informațiilor, de pregătire și derulare a experimentelor în 

proiecte de cercetare din domeniul chimiei generale, anorganice și bioanorganice 
▪  aptitudinile dobândite în țară au fost perfecționate în stagiile de cercetare derulate în 

universitățile din Valencia (Spania, 1994, 2002, 2005), Rouen (Franța, 1998, 2005), Bruxelles 
(Belgia, 1993) și Liege (Belgia, 2003)  
 

Competenţe informatice  ▪  cunostinte privind pachetele Microsoft Office™, programe de modelare structurala, design 

experimental 

Publicaţii 

 

 

 

Proiecte 

 

Afilieri 

 

▪  42 articole publicate (30 ISI, 12 BDI)  

▪   coautor la 27 cărţi, 25 cărți publicate în edituri din țară, două capitole de carte publicate în edituri 
din străinătate 

 

▪  8 proiecte de cercetare (3 director de proiect, 1 responsabil de proiect /partener) 

  

▪  Membru al societatilor stiintifice : Sociatea Romana de Chimie, Societatea Romana de 
Stiinte Farmaceutice ; membru al  Colegiului farmaciştilor din România 

 

  

  


