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Curriculum vitae  
Europass  

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Chiorean Lia 

Adresă(e) Str. Memorandumului nr. 28, cam. 209 

Telefon(oane) 0264202209   

Fax(uri) 0264202280 

E-mail(uri) chiorean.lia@staff.utcluj.ro 
  

Naţionalitate română 

Data naşterii  
  

Sex Feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada Din aprilie 2005 -6 ianuarie 2016; 19 ianuarie 2016 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Secretar şef al universităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asistarea directǎ a rectorului UTCN.; 

- coordonarea activităţii personalului din cadrul secretariatului rectoratului, actelor de studii, 
registratură, precum şi a activităţii secretariatelor facultăţilor din UTCN.; 

- prelucrări de date statistice, baze de date, rapoarte, situaţii centralizatoare etc. 
- coordonarea activitatăţii privind gestionarea, întocmirea, certificarea şi eliberarea actelor de studii; 
- reprezentarea Universităţii în relaţiile cu serviciile Ministerului de resort şi cu alte instituţii pe linie de 

secretariat; 

- coordonarea raportărilor solicitate de CNFIS/MEC/RMU pentru finanţarea universităţii; 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Memorandumului, Nr.28, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Rectorat 
  

Perioada Ianuarie-2001-aprilie 2005 

Funcţia sau postul ocupat Analist-programator 

Activităţi şi responsabilităţi principale - asistenţă soft pentru activităţile din cadrul compartimentelor de resurse umane, salarizare, financiar, 
contabilitate; 

- întreţinerea şi modificarea aplicaţiei de personal-salarizare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Daicoviciu, Nr.15, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Statistică-Informatică/ Rectorat 
  

Perioada Iulie1986-ianuarie2001 

Funcţia sau postul ocupat Inginer  

Activităţi şi responsabilităţi principale - practică cu studenţii în domeniul calculatoarelor; 
- cercetare, proiectare, soft, evidenţe producţie, calcule de preţ, baze de date studenţi;  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Str. Daicoviciu, Nr.15, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi cercetare 
  

Perioada Septembrie 1979-iulie 1986 

Funcţia sau postul ocupat Inginer de sistem la Oficiul de calcul 

Activităţi şi responsabilităţi principale - intreţinere sisteme de calcul, programare 

Numele şi adresa angajatorului Combinatul de Utilaj Greu, B-dul Muncii Nr.18, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Didactică şi cercetare 
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Educaţie şi formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ/ 
                              furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 
Perioada 

2006-2011 
Diploma de doctor în inginerie industrială 
Management universitar 
 
 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 
 
ISCED 6 
 
 
2005-2007 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma de studii academice postuniversitare - Management 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- management 
- comunicare 
- marketing 
- contabilitate 
- relaţii economice internaţionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

   Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Scoala Academică Postuniversitară de Management 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii Academice Postuniversitare 

Perioada 2003-2004 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă - participare la module de pregătire 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Dezvoltarea şi consolidarea performanţelor manageriale şi administrative ale angajaţilor din                            
universităţi şi IMM-uri, în conformitate cu obiectivul comun al acestor organizaţii în contextul 
dezvoltării regionale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

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

Perioada 1974-1979 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de inginer  
Specializarea Automatică şi Calculatoare 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

- matematică; 
- calculatoare numerice 
- Sisteme de programe 
- Programare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul Politehnic “Traian Vuia” Timişoara - Facultatea de Electrotehnică 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 5 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) Română/ sârbă 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) germană 

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipă dobândit prin natura muncii în echipă şi o bună capacitate de comunicare dobândită 
atât prin formare la locul de muncă, cât şi prin cursuri efectuate la Scoala Academică Postuniversitară 
de management.  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Leadership - experienţă în domeniu dobândită în anii de secretariat  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O bună cunoaştere a limbajelor de programare, a instrumentelor Microsoft Office, a aplicaţiilor grafice  

Permis(e) de conducere 

 
Informaţii suplimentare 

Permis Categoria B 
 
Cărţi publicate: 6 
Lucrări ştiinţifice: 8 

 


