Curriculum Vitae

Cornel Cornea

INFORMAŢII PERSONALE

Str. Alex. Vaida Voevod, nr. 70, sc. 1, et. 4, ap. 14, 400178, Cluj-Napoca, România
0744 534648
cornel_cornea@yahoo.com
Skype: cornel.cornea
Sexul masculin | Data naşterii 08/05/1970 | Naţionalitatea română

STUDIILE POSTUNIVERSITARE
PROFILUL PERSONAL

Doctorand UMF Cluj-Napoca.

Sunt absolvent de facultate, cu abilităţi organizaţionale şi de comunicare foarte bune, dobândite în
activitatea medicală de specialitate precum și în activități de promovare și distribuție de tehnici
chirurgicale, echipamente și consumabile medicale.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2010 – 2015

Spitalul Clinic de Urgență Cluj-Napoca, Clinica de Chirurgie II
▪
▪

1999 – 2001

CODEX, British Open University
▪
▪
▪

1997 – 1998

Medic rezident în specialitatea Medicină de familie

Universitatea de Medicină și Farmacie ”iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
▪
▪

1990 – 1996

Studii aprofundate, specializarea Știința sportului
Disertație susținută în sesiunea iunie 1998, absolvit cu media 10,00

Spitalul Clinic de Urgență Cluj-Napoca
▪

1990 – 1996

Cursant modul Management de proiect, absolvit
Cursant modul Managementul relațiilor publice, absolvit
Cursant modul Marketing și management performant, absolvit

Facultatea de Educație Fizică și Sport a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
▪
▪

1997 - 1999

Medic rezident în specialitatea Chirurgie vasculară
Examenul de specialitate susținut în sesiunea octombrie 2015, media 8,88

Student al Facultății de Medicină
Examen de licență susținut în sesiunea iulie 1996, media 9,62

Liceul Industrial (Petru Rareș) Beclean
▪

Absolvent promoția 1996, șef de promoție
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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
iunie 2016 – prezent

CENTRUL MEDICAL CHIRURGICAL DR. CIBU
Alba Iulia, str. Tulnicului nr. 24, tel. 0258 833055
www.doctorcibu.ro
▪

aprilie 2016 – prezent

Consultații, investigații și intervenții chirurgicale în specialitatea chirurgie vasculară

Sectorul de activitate: servicii medicale specializate
CLINICA VENART
Cluj-Napoca, Str. Rene Decartes Nr. 27, tel. 0364 140 261
www.clinica-vasculara.ro
▪

2004 – 2010

Consultații, investigații și intervenții chirurgicale în specialitatea chirurgie vasculară

Sectorul de activitate: servicii medicale specializate
EXCEL LENS SRL
Cluj-Napoca, str. Traian, nr. 41/6, tel. 0264 459842
▪

2002 – 2004

Manager general, distribuție instrumentar, echipamente și consumabile oftalmologie, ORL

Sectorul de activitate: Comerț și distribuție produse medicale
SC MEDICARE TECHNICS SA
București, Str. Copilului, nr. 16
▪

1999 – 2002

Manager de proiect, amenajări, dotare aparatură secții ATI și săli de operații

Sectorul de activitate: Comerț și distribuție produse medicale
SC VALMEDICA SA
București, Bd. Dristor, nr. 221
▪

Manager național de vânzări, promovare produse farmaceutice

Sectorul de activitate: Comerț și distribuție produse medicale
COMPETENΤE PERSONALE
Limba maternă

Română

Alte limbi străine cunoscute

Engleză

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

C1

B2

B2

B2

C1

Nivel B2. Certificat de competență lingvistică, limba engleză medicală seria E 0803

Franceză

A2

B2

B1

A2

A2

Nivel B1

Competenţe de comunicare
Competenţe organizaţionale /
manageriale

▪
Competenţe de comunicare foarte bune, dobândite prin experienţa proprie de manager de
vânzări, manager de proiect, respectiv manager general.
▪
Competențe de leadership (am coordonat activitatea unei echipe de 8 persoane). În prezent
particip la implementarea unui proiect privind dezvoltarea serviciilor medicală în cadrul clinicii.
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Competenţe dobândite la locul de
muncă
Competenţe dobândite l

▪

Cornel Cornea

Curs de Laparoscopie în cadrul UMF Cluj-Napoca

▪
Ecografie generală și specială, Doppler.
▪
Cunoștințe legate de activitatea de import-export, distribuție produse medicale, promovare
de produse și tehnici chirurgicale, dobândite în cadrul societăților comerciale unde am efectuat
activitățile specifice.

Competenţă digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

▪
Bune cunoștințe în utilizarea programelor de birou, editare text, calcul tabelar, baze de date,
▪
Bune cunoştinţe de editare imagini, sunete, fișiere video obținute prin realizarea de
prezentări și sesiuni de training
Alte competenţe

Permis de conducere

▪
Cunoștințe legate de tehnici de micro-chirurgie (oculară) obținute prin participarea la
numeroase sesiuni de trainig și evaluări anuale internaționale
▪
Cunoștințe legate de managementul proiectelor, fiind absolvent al modulului de profil
CODEX al British Open University
▪
Compentențe legate de gestionarea relațiilor publice, fiind absolvent al modulului de profil
CODEX al British Open University
▪
Cunoștințe de contabilitate primară și economie practică fiind absolvent al modulului de profil
CODEX al British Open University
▪
Cunoștințe de electronică practică dobândite în timpul liceuluiși activităților extra-școlare
Permis de conducere categoria B din 1993

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Prezentări

Certificări

▪
Ulcerul atipic de gambă, asocieri de germeni cu evoluție nefavorabilă – prezentare de caz,
Sesiunea de comunicări ale medicilor rezidenți, 2013
▪
Hidrodisectia selectivă - o metoda eficienta de debridare in tratamentul ulcerelor de gamba,
Al III-lea Congres de Angiologie și Chirurgie Vasculară Cluj-Napoca, 2011
▪
Certificat internațional de trainer (Advanced Proctor) pentru tehnici de implantare
intraoculară, Lisabona 2014

ANEXE
Anexez acestui CV următoarele documente:
▪
copie legalizată diplomă de bacalaureat
▪
copie legalizată diplomă de licență cu foaia matricolă
▪
copie legalizată diplomă cursuri post-universitare de studii aprofundate cu foaia matrricolă
▪
copie certificat competență lingvistică, limba engleză medicală
▪
copie legalizată certificat de naștere
▪
copie carte de identitate
▪
chitanță plată taxă de înscriere
Documentele care atestă aptitudinile menționate mai sus pot fi oferite la cerere.
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