Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresă(e)
Telefon(oane)
Fax(uri)
E-mail(uri)
Naţionalitate(-tăţi)
Data naşterii
Sex

CHISE MONICA MIRELA
Str. Castanilor nr. 4, ap. 28 Cluj Napoca
Mobil: +40 740 319068
docmony@yahoo.com
Română
07 martie 1979
F

Experienţa profesională

Perioada
2012 Funcţia sau postul ocupat Medic specialist medicina interna
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultatii, tratamente de specialitate, ecocardiografie,
presedinte Comisia de Siguranta Transporturilor Policlinica
Salvosan Cluj-Napoca
Institutia
Policlinica Salvosan, Cluj-Napoca
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicina interna

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

2009-2012
Medic rezident medicina interna
Activitati medicale si administrative
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Cluj-Napoca
Medicina

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

2004 -2009
Medic rezident oncologie medicala
Activitati medicale si administrative
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, Cluj-Napoca
Medicina

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

2004-2012
Medic specialist medicina interna
Medicina interna

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

2012-2014
Competenta ecocardiografie generala
Ecocardiografie

Ministerul Sanatatii
Medic specialist medicina interna

Ministerul Sanatatii
Medic specialist medicina interna cu competenta in
ecocardiografie generala

Perioada 1997-2003
Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în medicina generala
Disciplinele principale studiate / competenţe
profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

Medicina generala
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, ClujNapoca
Licenţiat în medicina generala

1993-1997
Diplomă de bacalaureat
Liceul Teoretic „Andrei Barseanu” Tarnaveni
Studii liceale

Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Înţelegere
Ascultare
Citire

Vorbire
Scriere
Participare la
Discurs Exprimare
conversaţie
oral
scrisă
C1
C1
C1
C1
C1
Engleză
A2
A2
A1
A1
A1
Franceză
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru
Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Muncă în echipă
Abilităţi de comunicare
Competenţe şi aptitudini organizatorice Management şi coordonare proiecte

Competenţe şi aptitudini tehnice Abilităţi de operare PC.

Permis(e) de conducere B
Anexe

ANEXE
PREGĂTIRE POSTUNIVERSITARĂ
•

certificat curs de perfectionare postuniversitare a pregatirii profesionale cu titlu “Actualitati in

tratamentul durerii” 15.01.2005 – 30.01.2005
•

certificat curs postuniversitar cu tema “ Noutati in Pneumoftiziologie – Strategia DOTS cu

includerea intregii retele medicale” 25-26.02.2005
•

certificat curs de perfectionare postuniversitare a pregatirii profesionale cu titlu “Actualitati in

Oncologia Medicala” – reuniune post ASCO/ESMO/ICACT 25.03.2005 – 26.03.2005
•

certificat de participare la cursul cu tema “Etica si durere” organizat in 30.03.2005 la IOCN ,

de IOC si Fundatia Hospice Casa Sperantei – Centrul de Studii pentru Medicina Paliativa Brasov
•

certificate of attendance dr. Bucur Monica attended the MANOSMED INTERNATIONAL

COURSE – Quality in diagnosis and treatment of breast disease –Mediterranean University of
Mastology 08.06.2005
• certificat curs postuniversitar 02.05.2011-27.05.2011 “Electrocardiografie clinica” Cluj-Napoca;
•

certificat curs postuniversitar 05.11.2012-30.11.2012 “Ecocardiografie. Diagnosticul si

evaluarea bolilor cardiovasculare prin eco M, 2D, doppler si doppler in flux color” (curs incepatori)
Cluj-Napoca;

•

certificat curs postuniversitar 04.03.2013-29.03.2013 “Ecocardiografie. Diagnosticul si

evaluarea bolilor cardiovasculare prin eco M, 2D, doppler si doppler in flux color” (curs avansati)
Cluj-Napoca;
•
•

atestat de competenta studii complementare in Ecocardiografie generala 28.04.2104
participarea la atelier de lucru : “Controverse vechi si raspunsuri actuale in angina pectorala

stabila”, desfasurat la Cluj in 15 mai 2014
•

certificat curs postuniversitar “ Sarcina si patologia pulmonara “ din 11 – 12 martie 2017

Cluj-Napoca
•

certifificat de absolvire a cursului multidisciplinar cu tema “ Congruente interdisciplinare si

perspective de evolutie medicala” din 25.11.2017
•

participare la masa rotunda “ Pacientul cu HTA – intre vechi si nou. Mangementul utilizarii

antiagregantelor plachetare “ desfasurata in Timisoara in 07 martie 2018
•

certificate curs postuniversitar “ Astmul bronsic si BPOC – noi schimbari de paradigma “ din 24

– 25 martie 2018 Cluj - Napoca

PARTICIPARI CONGRESE
•

Congresul al XIV-lea al Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala 23-25

septembrie 2004 Arad
•

Simpozionul Bienal de Cancer Mamar in perioada 26-28 .05.2005 Oradea – Baile Felix

• Certificate of attendance the 8 th Romanian-Hungarian Pediatric Oncology Medical Symposium
Cluj-Napoca 2-5 iunie 2005
• ESMO, SIOG International Symposium : “Update in management of the solid tumors” 24 –
25.06.2005 Romania, Bucharest
•

Congresul

National

de

Oncologie

si

Zilele

medicale

ale

Intitutului

Oncologic

Prof.Dr.Alex.Trestioreanu 23 – 25.06.2005 Bucuresti
•

Congresul al XV-lea al Societatii Romane de Radioterapie si Oncologie Medicala 22-24

septembrie 2005 Cluj-Napoca
•

“Abordarea moderna a riscului cardio-vascular si a celor mai frecvente patologii digestive”

desfasurat in Cluj-Napoca 2-3.06.2011

•

Simpozionul cu tema “Actualitati in osteoporoza” desfasurat la Piatra Fantanele in perioada

29.30.10.2011
•

certificate of attendance for participating at “State-of-the-art in Emerging Fungal Infections”

Cluj-Napoca, Romania, September 7-9 – 2011
•

Congresul National de Cardiologie desfasurat la Sinaia intre 3 – 5 octombrie 2013

•

Conferinta de Oncologie Digestiva “ Transylvania GI Oncology “ editia I desfasurata la Cluj-

Napoca in 07 iunie 2013
•
•

“ Directii si perspective terapeutice in bolile cronice “ – 28 – 29 octombrie 2016 Cluj-Napoca
“ Preventia secundara in bolile cardiovasculare “ desfasurata in Cluj-Napoca in data de

22.11.2016
•
•

“Provocari diagnostic si terapeutice in practica medicala “ – 30 – 31 martie 2016 Cluj-Napoca
A IVa Conferinta Nationala “ Actualitati in Hipertensiunea Arteriala “ desfasurata in Cluj-

Napoca la data de 13 octombrie 2017
•

Simpozionul cu tema “ Durerea musculoscheletala si COX 2 “ DIN 13.12.2017 Cluj-Napoca

•

Al 56 – lea Congres National de Cardiologie din 20 – 23 Septembrie 2017 Sinaia

•

“ Zilele medicale Salajene “ desfasurate la Zalau in perioada 26 – 29.03.2018

•

“ VASCULODIAB – Mangementul complicatiilor vasculare cu risc de tromboza la pacientii

cu/fara diabet zaharat “ desfasurat in perioada 3 – 4 mai 2018 in Cluj-Napoca
Lucrări comunicate:
• “ Al doilea cancer dupa tratamentul neoplasmului mamar” – evaluarea riscului celui de-al doilea
cancer (bilateralizare sau process malign cu alta localizare) - studio retrospective pe un grup de
paciente cu neoplasm mamar pe o perioada de 5 ani (1989-1993) - Gaal Viola , Bucur Monica
publicata in Buletinul de Stiinte medicale, revista acreditata de C.N.C.S.I.S., vol 77, nr.3 din 2004
•

Studiu retrospectiv pe un grup de paciente cu neoplasm mamar pe o perioada de 5 ani (1989-

1993) in ceea ce priveste evaluarea risului celui de-al doilea cancer - Gaal Viola , Bucur Monica
Sesiunea Jubiliară 75 ani de la înfiinţarea Institutului Oncologic Cluj-Napoca, octombrie 2004;
• Prezentare de cazuri clinice comentate Congresul al XV-lea al Societatii Romane de Radioterapie
si Oncologie Medicala 22-24 septembrie 2005 Cluj-Napoca

•

Prezentare de cazuri clinice - Spitalul Clinic CFR Cluj-Napoca din 20 octombrie 2011

•

Este sau nu FIBROZA PULMONARA IDIOPATICA? – Mirela Sasarman, Chise Monica 26

aprilie 2018 Cluj-Napoca
MEMBRĂ A ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE:
- Societatii Romane de Oncologie – 2004-2007.
- Societăţii Române de Medicina Interna - din 2009
-Societatii Romane de Cardiologie – 2018

