Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Puia Ion Cosmin
Adresă(e) bucuresti 55 Cluj-Napoca 400613

Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex
Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională

0264432281
drpuia@yahoo.fr , cosmin.puia@umfcluj.ro
Romana
03.04.1964
masculin
UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca

Mobil:

0744551248

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2015-prezent conferențiar la disciplina Chirurgie III
1.10.2001 – 2015 şef de lucrări la disciplina Chirurgie III
1.10.1994 -30.09.2000 asistent universitar la disciplina Chirurgie III
1.01.1991-1.01.1994 medic secundar chirurgie generală Spitalul Clinic de Adulţi
Cluj-Napoca
27.11.1988-31.12.1990 medic stagiar Spitalul Clinic de Adulţi Cluj-Napoca
conferențiar la disciplina Chirurgie III
şef de lucrări la disciplina Chirurgie III
asistent universitar
medic secundar chirurgie generală
Cursuri, stagii cu studenţii
Cursuri, instruire cu rezidenţii
Cursuri postuniversitare
Activitate operatorie - Priorităţi naţionale – 7 tipuri de intervenţii laparoscopice
UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca
Spitalul Clinic de Adulţi Cluj-Napoca

Învăţământ
Medicină

Educaţie şi formare
Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2007 atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate
2002-2003 perfecţionare chirurgie hepatică şi transplant Villejuif, Paris, France
2000 competenţă în chirurgia laparoscopică
2000 supraspecializare în chirurgie hepatică şi transplant hepatic
1999 doctorat susţinut cu tema “Colecistectomia laparoscopică- posibilităţi şi limite
1998 examen de medic primar chirurgie generală
1990 secundariat prin concurs –specialitatea chirurgie generală 1990-1994
1982-1988 Facultatea de Medicină Generală Cluj-Napoca
1970-1980 Liceul “George Coşbuc” Cluj-Napoca , secţia germană
- studii complementare în managementul serviciilor de sănătate
- competenţă în chirurgia laparoscopică
- supraspecializare în chirurgie hepatică şi transplant hepatic
- doctorat
- medic primar chirurgie generală
- bacalaureat
-

management
chirurgie, anatomie

UMF Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca
Liceul “George Coşbuc” Cluj-Napoca

Nivelul în clasificarea naţională
sau internaţională

-

9,66 medic primar
8,98 specialitate
10 media generală, 10 examen diplomă facultate
9,66 bacalaureat
9,53 media generală liceu

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

romană

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere
Ascultare
Citire

Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba engleză
Limba franceză

C1
C1

C1
C1

Limba germană

C1

C1

Vorbire
Participare la
Discurs oral
conversaţie
C1
B2+
C1
C1
C1

Scriere
Exprimare scrisă

B2+

B2+
B2+
B2+

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

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Competenţe şi aptitudini ▪ Director adjunct Spitalul Clinic de Adulti Cluj 1998-1999
organizatorice ▪ Sef de Sectie Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie”Octavian
Fodor” 2011-prezent
Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Lacatuşerie. Nivel amator – liceul mecanic , 2 ani
Nivel mediu, autodidact

Competenţe şi aptitudini
artistice

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Alte competenţe şi aptitudini

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. (Rubrică
facultativă, vezi instrucţiunile)

Permis(e) de conducere ▪ A
B

Informaţii suplimentare

Anexe

Includeţi aici orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior, de
exemplu: persoane de contact, referinţe etc. (Rubrică facultativă, vezi instrucţiunile)

