Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume ROXANA LIANA STAN (născută LUCACIU)
Adresă
Telefon
e-mail liana.lucaciu@umfcluj.ro
Naţionalitate Română
Data naşterii
Sex Feminin
Locul de muncă/ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
Domeniul ocupaţional Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Biochimie Farmaceutică şi Laborator Clinic
Strada Pasteur 4/6, 400349, Cluj-Napoca, Romania
Experienţă profesională
Perioada Din 2000 până în prezent
Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic universitar (2018-prezent: conferențiar; 2006-2018: şef lucrări,
2000-2006: asistent)
Activităţi şi responsabilităţi Cursuri, activităţi practice cu studenţii şi cu rezidenţii Facultăţii de Farmacie,
principale participarea la proiecte de cercetare
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
400012 Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş nr. 8
Tipul activităţii sau sectorul de Învăţământ superior
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale
Numele şi adresa
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
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1.01.2000 – 1.10.2000
Farmacist stagiar, Spitalul clinic de copii Cluj-Napoca
Preluarea condicilor de medicamente şi pregătirea lor,
prepararea unor forme farmaceutice
Spitalul clinic de copii, str. Moţilor nr 68, Cluj-Napoca
Medical. Farmacie de spital

10.06.2019

1.01. 1999 – 31.12.2000
Farmacist, Spitalul CF Universitar Cluj-Napoca
Preluarea condicilor de medicamente şi pregătirea lor,
prepararea unor forme farmaceutice, recepţionarea medicamentelor şi
supravegherea introducerii medicamentelor în gestiune
Numele şi adresa Spitalul CF Universitar Cluj-Napoca, strada Republicii nr 16, Cluj-Napoca
angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de Medical. Farmacie de spital
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi
principale

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

1999-2003
Farmacist în farmacie publică, Farmacia Cynara, Cluj-Napoca
Oficină, receptură, recepţionarea medicamentelor, introducerea produselor
farmaceutice şi parafarmaceutice în gestiune
Farmacia Cynara, strada Calea Floreşti nr 75, Cluj-Napoca
Medical. Farmacie comunitară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută

2009-2010
Cursuri de Educaţie medicală, ciclul II /
Certificat de absolvire nr. 629 / 7.01.2010
Disciplinele principale studiate/ Psihopedagogie, Pedagogie medicală, Metodica predării disciplinelor
Competenţe profesionale medicale şi farmaceutice
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca,
învăţământ / furnizorului de Departamentul de Educaţie Medicală şi Pregătire Pedagogică a
formare personalului didactic
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate/
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

2008
Farmacist primar Farmacie generală / ord. MS nr. 1971/03.12.2008
Discipline farmaceutice şi medicale

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

2004-2007
Farmacist specialist Laborator farmaceutic / ord. MS nr. 573/31.03.2008
Discipline farmaceutice şi medicale

Page 2 - Curriculum vitae
Roxana Liana Stan

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
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Perioada 2001 – 2006
Calificarea / diploma obţinută Doctor / Diplomă de doctor în ştiinţe medicale, domeniul farmacie,
Seria D nr. 0005284 (2007)
Disciplinele principale studiate/ Discipline farmaceutice şi medicale /
Competenţe profesionale Titlul tezei: Studiu eficacitate – risc în hormonoterapia adenocarcinomului de
dobândite prostată metastazat la nivel osos
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
formare
Perioada
Calificarea /
diploma obţinută

2001-2003
Farmacist specialist Farmacie generală / ord. MS nr. 431/12.05.2003
Adeverinţă: Seria A, Nr. 13793/12.05.2003
Nr. de înregistrare 4755/14.04.2003
Disciplinele principale studiate/
Discipline farmaceutice şi medicale
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 2001-2003
Calificarea / Specializarea: Studiul şi Analiza medicamentului /
diploma obţinută Diplomă de Master nr. 64/15.07.2003
Disciplinele principale studiate/ Discipline farmaceutice
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 1996 – 1999
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în farmacie /
Diplomă de licenţă seria R nr. 0098129, nr. 535/1.10.1999,
Disciplinele principale studiate/ Discipline farmaceutice / Farmacist
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de
formare
Perioada 1991 – 1996
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în chimie şi inginerie chimică /
Diploma de licenţă Series P nr. 0046077, nr. 2027/10.04.1997
Disciplinele principale studiate/ Chimie şi inginerie chimică /
Competenţe profesionale Inginer chimist, Specializarea: Tehnologia substanţelor organice
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Chimie şi Inginerie chimică, Univ.“Babeş Bolyai”,
învăţământ / furnizorului de Cluj-Napoca
formare
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Perioada 1996
Calificarea / diploma obţinută Seminar Pedagogic Universitar / Diplomă nr. 253/ 23.06.1996,
Disciplinele principale studiate/ Psihologie, Pedagogie, Metodică
Competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de Facultatea de Chimie şi Inginerie chimică, Univ.“Babeş Bolyai”,
învăţământ / furnizorului de Cluj-Napoca / Departamentul de Psiho-Pedagogie
formare
Funcţia sau postul ocupat Conferențiar universitar doctor, Disciplina de Biochimie farmaceutică şi
Laborator clinic, Facultatea de Farmacie, UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică (activitate de predare şi îndrumare la nivel de licenţă şi
principale postuniversitar )
Activitate de cercetare (membru proiecte/granturi de cercetare)
Alte activităţi:
Membru în comisii de admitere, licenţă, rezidenţiat, doctorat.
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă Română
Limbi străine cunoscute Franceză şi engleză
Autoevaluare
Înţelegere
Nivel european (*)
Ascultare

Franceză

B2

Engleză

B2

Utilizator

independent
Utilizator
independent

Vorbire
Citire

B2
B2

Utilizator

independent
Utilizator
independent

Conversaţie

Scriere

Discurs oral

Exprimare scrisă

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

B2

Utilizator
independent

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi
sociale

Competenţe şi aptitudini
organizatorice
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Spirit de echipă, o bună capacitate de adaptare şi comunicare
Dorinţa de a invăţa continuu, de a-mi extinde permanent orizonturile
cunoaşterii şi de a mă perfecţiona neîncetat din punct de vedere profesional
Colaborări profesionale interuniversitare
Organizare şi coordonare, prioritizare sarcini multiple, ca urmare a activităţii
didactice universitare
Abilitate de a desfaşura munca în echipă
Autonomie în activitate, eficienţă, dinamism şi creativitate
Spirit organizatoric: îndrumător a 10 lucrări de diplomă
Experienţă bună a managementului de proiect, dobândită atât din perioada
de cercetare pentru teza de doctorat, cât si prin desfăşurarea şi finalizarea a
numeroase lucrări ştiinţifice

10.06.2019

Competenţe şi aptitudini Domeniul: biochimie şi laborator clinic
tehnice
- metode de determinare a parametrilor biochimici
- metode de determinare a unor markeri ai stresului oxidativ
- studiul activităţii biologice a unor noi compuşi sintetizaţi în
facultatea noastră comparativ cu compuşi similari existenţi pe piaţă
- investigarea actiunii antioxidante/antitumorale a unor produşi naturali
- studiul activităţii biologice a unor complecşi ai Cu(II) cu posibile
acţiuni antitumorale, antivirale, nucleazice sau/şi SOD mimetice
Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Pachetul Microsoft Office (Word, Excel şi PowerPoint), SPSS,
ChemDraw

Competenţe şi aptitudini
artistice
Alte compeţenţe şi aptitudini
Permis de conducere Categoria B
Informaţii suplimentare 44 lucrări ştiinţifice publicate in extenso (16 ISI)
2 articole ISI acceptate spre publicare
24 lucrări științifice publicate în rezumat
6 granturi câştigate prin competiţie naţională (1 responsabil + 5 membru)
1 program de cercetare bilateral UMF ‘Iuliu Hațieganu’- Cape Town University,
Africa de Sud
16 cărți publicate
13 capitole în cărţi
2 CD - support de curs
Indice Hirsch = 7
Premiu e-Poster: CNFR ed. XV, Iași, 2014.
Premiu UEFISCDI 2018 - PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-28161 (premierea rezultatelor
cercetării, articol premiat)

Cluj-Napoca
10.06.2019

Conf. Univ. Dr. Roxana Liana Stan
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