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INFORMAŢII PERSONALE SCHMELAS LOREDANA-GABRIELA 
 

  

STR.SARMISEGETUZA BL 9 AP 32, 320071,  RESITA, ROMANIA  

0255218081     0745802902        

 lore.schmelas@yahoo.com 

Sexul F | Data naşterii  30/03/1972 | Naţionalitatea ROMANA 

 

 
STUDIILE PENTRU CARE SE 

CANDIDEAZĂ 
 

Membru grupul GastRo SNMF 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

2019- 

2018- 

 

2017- 

 

2013-2018 

 

2011- 

 

 

În curs de fomare Formator MF 
medic primar medicina familie- SC DR SCHMELAS MEDICAL SRL RESITA, 
Al.Hunedoara nr.4, Resita, Caras-Severin 
presedinte Asociatia Medicilor de Medicina Generala și Medicina de Familie 
Caras-Severin 
medic specialist medicina familiei   
S.C.DR SCHMELAS MEDICAL SRL, Al.Hunedoara nr.4, Resita, Caras-Severin 

Cadru didactic asociat la Colegiul Național Traian Lalescu - Scola Postliceala Sanitara 

Colegiul Național Traian Lalescu , B-dul A.I.Cuza nr.7,320108, Resita, Caras-Severin 

▪ Activități de predare și formare asistenti medicali generalisti 
                                                   1999-2013 

medic medicina generala 

                                                    1998-1999 
medic stagiar Spitalul Judetean de Urgența Resita, str.Fagarasului nr.18 

 
▪ Tipul sau sectorul de activitate:asistenta medicala primara 

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

2018- 

 

2008-2013 

 

 

 
2006-2007 

medic primar medicina de familie( cf ord MS 987/2018) i  

▪ medic specialist medicina familiei(cf ord MS1275/2013) 

 

 

▪ master în management sanitar, specializarea management / nursing 

Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Facultatea  de medicina Victor Papilian Sibiu 
 

                                             2003-2004 ▪ competenta în medicina de intreprindere 

Centrul național de perfectionare postuniversitara a medicilor, farmacistilor, altui personal 
cu studii superioare și asistentilor medicali, centrul regional de pregătire Timisoara 

                                             2002-2003 ▪ competenta în urgente prespitalicesti 

▪ Centrul național de perfectionare postuniversitara a medicilor, farmacistilor, altui personal 
cu studii superioare și asistentilor medicali, centrul regional de pregătire Timisoara 

                                             2001-2002 ▪ competenta în ecografie generala 

▪ Centrul național de perfectionare postuniversitara a medicilor, farmacistilor, altui personal 
cu studii superioare și asistentilor medicali, centrul regional de pregătire Timisoara 

                                             1991-1997 ▪ medic 

▪ Universitatea de Medicina și Farmacie Timisoara 
                                            1986-1990 ▪ Liceul de matematica-fizica, Resita, specializarea matematica/ informatica 
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Limba materna romana 

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

engleza B2 B2 B2 B2 B2  

 

Competenţe de comunicare  • abilitati de comunicare cu membrii asociatiei locale 

• spirit de echipa prin participarea la proiecte practice și de cercetare desfășurate în cursul 
facultatii și la locul de munca 

• abilitati de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager  

• competente de predare și metodica dobandite la școala postliceala sanitara 
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Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

• abiltati organizationale dobandite ca presedinte Asociatia Medicilor de Medicina Generala 
și Medicina Familiei Caras -Severin 

• secretar general Colegiul Judetean al Medicilor Caras- Severin 

• coordonator proiecte absolvire școala postliceala sanitara 

• activități de voluntariat și coordonare a tinerilor în cadrul Asociatiei Prietenii Muntilor 
 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

Competente în cadrul managementului echipei de lucru ,al asociatiei medicilor de familie și 
al colegiului medicilor 

competente specifice activitatii medicale 

Competente specifice desfasurarii activitatii didactice în cadrul școlii postliceale sanitare 
 

Competenţe digitale AUTOEVALUARE 

Procesarea 
informaţiei 

Comunicare 
Creare de 
conţinut 

Securitate 
Rezolvarea de 

probleme 

 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent 
Utilizator 

independent  

 ▪ absolventa a liceului de matematica ,sectia informatica, cu calificare operator calculator 
programator analist ajutor 

▪ curs de un semestru de informatica medicala la UMF Timisoara 

▪ utilizez aplicațiile informatice specifice activitatii medicale și Microsoft Office 
 

Alte competenţe  ▪ Formator( COR 242401) 

▪ Competente antreprenoriale(COR11/262/20140),comunicare și negociere în afaceri, plan 
de afaceri, contabilitate și management financiar 

 
 

Permis de conducere  CATEGORIA B 

 
 

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

 

Prezentări 

 

Conferinţe 

 

lector „Practic MF” Baile Herculane 2018,2019 

lector „Stres ,anxietate , depresie” Baile Herculane 2019 

simpozioane ale asociatiei locale 

Conferința Regionala Medicina Familiei, Resita 2016 

Conferința Regionala Medicina Familiei, Resita 2019 
 

Referinţe Referintele pot fi furnizate la cerere 
 


