Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Radu Carmen-Corina
Oradea, România
raducarmencorina@yahoo.com
Sexul Feminin | Data naşterii 03/06/1975 | Naţionalitatea Română

LOCUL DE MUNCA
POZIŢIA

Universitatea din Oradea- Facultatea de Medicină și FarmacieDepartamentul Discipline Morfologice
Conferențiar universitar

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ
2015- prezent
Conferențiar universitar
Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea din Oradea
Activitate didactică în domeniul Bioetică:susținere cursuri pentru
studenții anilor I și II, cursuri rezidenți; lucrari practice in specialitatea
medicina legala; evaluarea studenților si a rezidentilor.
Coordonarea/participarea la elaborarea lucrărilor de licență/an în
specialitatea Medicină Legală , membru în comisiile de admitere, licenta,
comisia de selecție și echivalare mobilități Erasmus, reprezentantul
facultății în Consiliul de Cercetare Dezvoltare-Inovare, presedintele
Comisiei de Etica a Cercetarii UO, Indrumător de an MGE.
Elaborarea unor cărți în calitate de unic autor, de capitole în carți de
specialitate și de note de curs, activitate publicistică: articole publicate în
extenso în reviste cotate ISI, BDI, studii publicate în volumele unor
manifestări științifice internaționale/naționale.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior medical
2004-2015
Asistent universitar
Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea din Oradea
Activitate didactică în domeniul Anatomie ; lucrari practice si îndrumarea
unor lucrări stiintifice si de licenta pentru studenții anilor I și VI;
evaluarea studenților;
Coordonarea/participarea la elaborarea a 5 lucrări de licență/an în
specialitatea Medicină Legală la specialitățile: Medicină Dentară,
Medicină Generală și Medicină limba engleză.
▪ Membru în comisiile de admitere, comisia de selecție și echivalare
mobilități Erasmus, reprezentantul facultății în Consiliul de Cercetare
Dezvoltare-Inovare, îndrumător de an MGE.
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▪ Elaborarea unor cărți în calitate de unic autor, de capitole în carți de
specialitate și de note de curs si activitate publicistică: articole publicate
în extenso în reviste cotate ISI, BDI, studii publicate în volumele unor
manifestări științifice internaționale/naționale.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior medical

2001-2004

Preparator universitar
Facultatea de Medicină și Farmacie - Universitatea din Oradea
▪ Activitate didactică în domeniul Anatomie; susținere de lucrări practice
pentru studenții anilor I și II; evaluarea studenților;
▪ Activitate publicistică : articole publicate în extenso în reviste cotate BDI,
studii publicate în volumele unor manifestări științifice
internaționale/naționale.
Tipul sau sectorul de activitate Învățământ superior medical

2005-prezent
Medic primar legist
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Serviciul Județean de
Medicină Legală Bihor
▪ Activitate specifică domeniului
▪ Activitate științifică de cercetare:
director de proiect Laborator mobil de medicină legală pentru situații de
urgență în zona transfrontalieră, HURO/0801/153, lansat în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013,
beneficiar – Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea în parteneriat cu
Universitatea Debrecen; perioada implementării 15.12.2009-14.12.2010
Tipul sau sectorul de activitate Medicină
2011-2012

Expert consultant
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
Expert tehnic în cadrul proiectului HURO/0802/082_AF având beneficiar
Consiliul Județean, iar Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea este
PP3 (partenerul 3).
Tipul sau sectorul de activitate Consultanță

2005-2011

Medic specialist legist
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Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea – Serviciul Județean de
Medicină Legală Bihor
Activitate specifica domeniului
Tipul sau sectorul de activitate Medicină
2.11.2015-2017

Director centru de cercetare de interes instituțional CENTRUL DE
CERCETARI ÎN ȘTIINȚE MEDICALE, FARMACEUTICE ȘI MEDICINĂ
DENTARĂ
Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicină și Farmacie

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Aprilie 2012- aprilie
2013

Expertiza medico-legală psihiatrică

Nivel EQF 8

FSE, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de
formare în domeniul managementului cercetării avansate și expertizei
psihiatrice medico-legale
▪ Abilități de sinteză și evaluare în activitatea expertală

02.05.2011-13.05.2011

2011

Ianuarie-iunie 2011

Formator
Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației,
Cercetării și Inovării Certificat de absolvire seria G nr. 00171676
▪ Abilități specializate furnizor de formare profesională a adulților
Medic primar în specialitatea Medicină Legală
Ministerul Sănătății România Ordinul MS Nr.4405/14.09.2011
▪ Abilități specializate în domeniul Medicină Legală
8
Managementul cercetării avansate
FSE, Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Standarde europene pentru programe postdoctorale competitive de
formare în domeniul managementului cercetării avansate și expertizei
psihiatrice medico-legale
▪ Abilități de sinteză și evaluare in cercetare

2005- 2011

Medic specialist în specialitatea Medicină Legală
Ministerul Sănătății România
confirmat
Nr.1315/07.12.2005

prin

Ordinul

▪ Abilități avansate in domeniul Medicină Legala
2009
Manager proiect
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Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației,
Cercetării și Inovării Certificat de absolvire seria F nr. 0194177
▪ Abilități specializate în managementul proiectelor
2008

2004-2006

2002-2006

Inspector protecție civilă
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse și Ministerul Educației,
Cercetării și Tineretului Certificat de absolvire seria F nr. 0020030
Inspector protecţie civilă în managementul situaţiilor de urgenţă
▪ Abilități specializate în managementul situațiilor de urgență, masuri de
protecție civilă și gestionarea bunurilor din patrimoniu.
7
Master în Management European de Sănătate Publică
Ministerul Educației și Cercetării Diplomă de master seria Fnr. 0051947
▪ Abilități specializate pentru rezolvarea problemelor în materie de
cercetare/inovație pentru dezvoltarea dezvoltarea de noi proceduri
aplicabile in medicină; integrarea cunoștințelor din diferite domenii.
Doctor în Științe Medicale Diplomă de Doctor seria D nr. 0000110 8
Teza de doctorat: Administrarea mijloacelor de probă medico-legale
în accidente colective
Universitatea de Medicină și Farmacie Victor-Babeș Timișoara.
Indrumător prof. univ. dr. Milan Leonard Dressler
▪ Abilități de sinteză și evaluare necesare pentru rezolvarea problemelor
de cercetare și inovare din domeniu și pentru extinderea cunoștințelor
existente și a practicilor profesionale.

1993 – 1999

Diplomă de Licenţă

6

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină şi Farmacie,
Oradea
Diplomă de Licenţă Medicină Generală seria R, nr. 0103630 si anexa
1, seria R nr.0103630
▪ Abilități avansate care denotă control și inovație, necesare pentru a
rezolva probleme complexe și imprevizibile in domeniul medicină.
1998

Modulul de pedagogie medicală
Universitatea din
Oradea, Departamentul pentru Pregatirea şi
Perfecţionarea Personalului Didactic
Curs Departament pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Personalului
Didactic

1989-1993
Studii liceale:Grup Scolar Sanitar Oradea
Diploma de bacalaureat seria K, nr, 96353
Profilul Sanitar
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COMPETENΤE
PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Limba română

Alte limbi străine cunoscute

ÎNȚELEGERE

Limba engleză

Ascultare

Citire

C1

B2

VORBIRE
Participare
conversaţie
B2

SCRIERE
la

Discurs oral
B2

B2

Certificat Cambridge Assessment English, Linguaskill General din 10.01.2020 Listening, Reading
Activitate de cercetare
Granturi/proiecte de cercetare castigate prin competitie:
1. Manager de proiect HURO/0801/153 intitulat „Mobile laboratory of legal medicine for emergency
situations in the cross-border regions” castigat prin competiție, implementat pe perioada
15.12.2009-14.01.2011 în valoare de 73.940 EUR. Instituția beneficiară a proiectului - Spitalul Clinic
Județean de Urgență Oradea în parteneriat cu Universitatea din Debrecen.
În cadrul proiectului am organizat cursuri de formare universare :
Aspecte medico-legale ale situațiilor de urgență (creditat cu 18 ore EMC) în perioada 11-15 mai
2010
Protocoale de intervenție în accidente colective (creditat cu 6 ore EMC) la data de 13 ianuarie 2011
2. Expert consultant extern Bihor Counties’ Health Care Contribution HURO/0802/082_AF cu o valoare
de 1.909.898,28 Euro. Durata proiectului 1 martie 2011- 31 iulie 2013. Beneficiarul proiectului:
Consiliul Județean Bihor iar Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea a fost partenerul PP3.
Granturi/proiecte de cercetare aplicate si necastigate prin competitie:
1. Asistent manager în cadrul proiectului Program interdisciplinar de abordare a situaţiilor de
urgenţă- Phare CBC 2006/018-446.01.01 România –Ungaria aplicat în anul 2008 și declarat
necâștigător. Beneficiar Asociația Studenților Mediciniști din Oradea.
2. Manager proiect aplicat în anul 2011 și declarat necâștigor Forensic processing procedures in
emergency situations in the Bihor-Hajdu-Bihar cross-border region - HURO 1001/076/2.4.2..
Beneficiarul proiectului: Universitatea din Oradea
Cursuri si specializari urmate la universitati din străinătate:
Grant de predare Erasmus pentru cadre didactice
1. Asistent mobilitate de predare în perioada 22.09.2014-28.09.2014 Universitatea Debrecen.
2. Staff mobility agreement 21.09.2015-25.09.2015 Universitatea Debrecen.
Curs de perfecţionare în perioada 17-21 mai 2010 Universitatea Debrecen- Identificarea victimelor
accidentelor colective
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Cursuri

Competenţe de
comunicare

Forensic identification. Certificat no.83 Predeal 1 iunie 2019
Reabilitarea continuă cu ajutorul sistemelor robotizate. Certificat Băile
Felix 16-17 februarie 2017
Condițiile de angajare a răspunderii medicului penru culpă profesională
Certificat nr. 4027/26 aprilie 2016
Consimțământul informat al pacientului. Procedura obținerii și consecințe
legale. Certificat nr. 2942/07 aprilie 2016 Universitatea de Medicină și
Farmacie Iuliu-Hațeganu Cluj-Napoca
Malpraxis și responsabilitate medicală, Certificat seria BH2015/nr. 045843
Deva aprilie 2015
Serologie și genotipare ADN în practica medico-legală Certificat de
absolvire nr. 82/19.10.2012 Universitatea de Medicină și Farmacie IuliuHațeganu Cluj-Napoca ;
Protocoale de intervenție în accidente colective 2011 Colegiul Medicilor
din România, Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Oradea
Aspecte medico-legale ale situaţiilor de urgenţă Colegiul Medicilor din
România, Facultatea de Medicină şi Farmacie Oradea, Spitalul Clinic
Judeţean de Urgenţă Oradea
▪ Bune competenţe de comunicare, colaborare, inițiativă proprie,
menținerea unui climat optim de lucru.
▪ Colaborare cu membrii disciplinelor pentru realizarea unui mecanism
eficient de cooperare interdisciplinară, care sa permită obținerea
rezultatelor propuse, în cadrul proiectelor de cercetare.
▪ Colaborare cu alte instituții pentru realizarea proiectelor: Universitatea
Debrecen, Consiliul Județean.
▪ Abilități de prezentare – dobândite de-a lungul a 19 ani de activitate
didactică; prelegeri, activități practice susținute pentru studenți.
▪ Abilități de prezentare a lucrărilor susținute în cadrul manifestărilor
științifice (congrese, conferințe) internaționale și naționale și a cursurilor
postuniversitare organizate pentru medici.

Competenţe informatice ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Certificat European Computer Driving Licence Start. Permis european de
conducere a computerului Start RO061608/26.11.2013 programa ECDL 5.
Competenţe dobândite
la locul de muncă

Speaker in cadrul conferinței Diaspora și prietenii săi, 2016 unde am
prezentat strategia de cercetare a facultății și proiectul transfrontalier
LMLTRANSSU
 bună cunoaştere a metodologiei cercetarii stiințifice:
reprezentant al facultății în CCDI, presedintele CEC-UO
,
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Competenţe
organizaţionale/
manageriale

Referinţe

Recunoaștere
internationala

națională

Experiență în redactarea și implementarea proiectelor de cercetare
am pus bazele unui partenereriat transfrontalier româno-maghiar,
în domeniul Medicina Legală
Leadership: responsabilă de o echipă de 10 persoane cu ocazia
implementării proiectului HURO 0801/153
Prof. Thomas Krompecher, MD
Forensic Patologist
Professor Emeritus, University of Lausanne, Switzerland
Tel. +41216521726; e-mail: krompecher@hotmail.com
Dr. Herczeg Laszlo , MD, PhD
Head of the Dpt of Forensic Medicine – University of Debrecen
Tel.+36 52 255 865;
Dr. Turzo Csaba – assistant professor
University of Debrecen
Tel. +36 30 436 3522; e-mail: turzocsaba@gmail.com
Medical students
si
▪ membru în comisia de specialitate Medicină Legala a M.S. Ordin
554/12.05.2017,
▪ membru permanent in Comisia Superioara de Medicina Legala OMS
nr. 1154/2017 și Consiliul Superior de Medicina Legala OMS
927/10.08.2017,
▪ colaborator extern Avocatul Poporului, Domeniul privind prevenirea
torturii în locurile de detenție, Ordin 51/23.04.2018,
▪ expert ştiinţific atestat naţional / internaţional -Expert legist.

Activităţi în comunitatea
▪ președinte Comisia de Etică a Cercetării Științifice a Universiității din
academică
Oradea (CEC-UO),
▪ reprezentantul facultații in cadrul
Consiliul de Cercetare
Dezvoltare-Inovare decizia rectorului 485/24.11.2016,
▪ membru in Comisia de specialitate pentru recunoașterea și
echivalarea perioadelor de studii în străinătate ,
▪ membru supleant in Comisia de Disciplina a Colegiului Medicilor
Bihor atestat nr.861/05 oct 2017
Afilieri
▪ membru comisii de concurs, comisie de doctorat.
Membru al asociații lor profesionale:
Colegiul Medicilor Bihor
Societatea Romana de Medicina Legala
Asociația Criminaliștilor din România- membru fondator
Activități
în
cadrul
organizațiilor
nonguvernamentale (ONG)

Lector invitat masa rotunda „Mecanismul national de prevenire si
serviciile sociale” 10 oct 2018 organizat de Fundatia Ruhama

© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 7 / 8

ANEXE
Anexe
Pentru detalii a se vedea
Lista de lucrări

Publicaţii şi activitatea de cercetare
1. Cărți de specialitate.
2. Articole in extenso ISI cu FI, autor principal si coautor.
4. Articole in extenso ISI fara FI autor principal.
5. Articole in extenso BDI (B+), autor principal si coautor.
6. Lucrari publicate in extensor/rezumat în reviste și volumele
unor manifestări științifice.
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