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Informaţii personale 

 

Nume / Prenume CHISE BOGDAN  

Adresă(e) Str. Castanilor nr. 4, ap. 28 Cluj Napoca 

Telefon(oane)  -  Mobil: +40 740 043215 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bogdanchise@yahoo.com 

Naţionalitate(-tăţi) Română 

Data naşterii 01 mai 1979 

Sex M 

  

 

 

 

Experienţa profesională  

                                                    

                                             Perioada 

 

2018  - 

Funcţia sau postul ocupat Medic primar medicina interna 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultatii, tratamente de specialitate, ecografie generala 

 

                                             Institutia Spitalul Militar Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina interna 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina interna 

                                                    

                                             Perioada 

 

2011  - 2018 



 

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist medicina interna 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultatii, tratamente de specialitate, ecografie generala  

 

                                             Institutia Policlinica Salvosan, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina interna 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina interna 

                                                    

                                             Perioada 

 

2013 -  

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist gastroenterologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Consultatii, tratamente de specialitate, ecografie abdominala, endoscopii 

digestive – aprox. 15.000 ecografii abdominale si 4500 (cifra estimata pe 

baza rezultatelor scrise in format electronic) manopere endoscopice 

diagnostice dar si invazive (polipectomii prin electrocauterizare, ligaturi 

hemoroidale, ligaturi ale varicelor esofagiene, manopere de hemostaza, 

extragere de corpi straini);  

                                                 Institutia Policlinica Salvosan, Cluj-Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Gastroenterologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Gastroenterologie 

  

                                                    

                                             Perioada 

 

2011 - 2013 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident gastroenterologie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati medicale si administrative 

                                                 Institutia Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie „Prof. dr. 

Octavian Fodor” Cluj-Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Gastroenterologie 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Gastroenterologie 

  

  

  

  



 

                                                    

                                             Perioada 

 

2006 - 2011 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident medicina interna 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati medicale si administrative 

                                                 Institutia Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina interna 

                                                    

                                             Perioada 

 

2004-2005 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitati medicale si administrative 

                                                 Institutia Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj Napoca 

 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina generala 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Medicina generala 

  

 

Perioada 

 

1997-2003 

Calificarea / diploma obţinută Licenţiat în medicina generala 

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale dobândite 
Medicina generala 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Licenţiat în medicina generala 

 

Perioada 

 

1993-1997 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Petru Rares”Tirgu Lapus” 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională 

Studii liceale 

 
 
 
 
 
 

 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  



 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare 

scrisă 

Engleză   C1  C1  C1  C1  C1 

Franceză   A2  A2  A1  A1  A1 

 (*) 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 postuniversitar “ Patologia pulmonara secundara – rasunetul patologiei 

cardiovasculare asupra plamanului “ 23.02.2007 Cluj - Napoca 

• certificat curs postuniversitar “Ultrasonografie generala – modul I ”, 23.02.2009 – 

03.04.2009, Cluj-Napoca; 

• certificat curs postuniversitar “Ultrasonografie generala – modul II”, 23.11.2009 – 

15.01.2010, Cluj-Napoca. 

• competenta Ultrasonografie generala (20.07.2011) 

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

perspective de evolutie medicala” din 25.11.2017 

 



 
 

PARTICIPARI CONGRESE 

 

•     “ Strategii de reducere a riscului digestive sub tratament cu AINS “ Cluj-Napoca 10.10.2002 

•       Certificate of attendance the 8 th Romanian-Hungarian Pediatric Oncology Medical 

Symposium Cluj-Napoca 2-5 iunie 2005 

•     Al VII - lea Congres National de Medicina Interna  desfasurat la Calimanesti - Caciulata  19 – 

21 aprilie  2007 

•      Simpozionul cu tema “ Sindromul interstitial primitiv si secundar in patologia pulmonara “ din 

21 – 22 martie 2008 Cluj-Napoca 

•     Infectia cu Helicobacter Pylori la om si animale “ posibilitati de transmitere a infectie, implicatii 

in patologia umana si veterinara, tipizarea tulpinilor bacteriene, testarea rezistentei la amtibiotice “ 

desfasurat in Cluj-Napoca in 29.09.2008 

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

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

•    Al X - lea Congres National de Medicina Interna  desfasurat la Calimanesti - Caciulata  15 – 17 

aprilie  2010 

•      “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 

•     “ Toamna medicala Salajeana “ desfasurat in Zalau in perioada 16  – 18.10.2012 

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

Napoca in 07 iunie 2013 

•    A V-a editie a Workshop-ului de Endoscopie Digestiva, Digestive Endoscopy Cluj 2014 

organizat de către Societatea Română de Endoscopie 9 – 11 octombrie 2014 

•     “ Managementul si abordarea tratamentului symptomatic in infectiile de tract respirator la copii” 

desfasurat in 27 octombrie 2015 Cluj-Napoca 

•     “ Toamna medicala Salajeana “ desfasurat in Zalau in perioada 17 – 20.11.2015 

•     “ Noutati terapeutice in practica medicala “ din 30 .11.2015 – 01.12.2015 Zalau 

•     “ Zilele medicale Salajene “ desfasurate la Zalau in perioada  09  – 12.03.2016 



 
•     Al 36 – lea Congres national de gastroenterologie, hepatologie si endoscopie digestiva – Cluj-

Napoca – 8-11 iunie 2016 

•     “ Toamna medicala Salajeana “ desfasurat in Zalau in perioada 12 – 16.09.2016 

•    “ 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 

•     “ Noutati legislative in practica medicala “ desfasurat in Zalau in 07 martie 2016 

•      “Provocari diagnostic si terapeutice in practica medicala “ – 30 – 31 martie 2016 Cluj-Napoca 

•      Al 37 – lea Congres national de gastroenterologie, hepatologie si endoscopie digestiva – 

Bucuresti – 20-24 iunie 2017 

•        A IV 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 

•     “ Toamna medicala Salajeana “ desfasurat in Zalau in perioada 18  – 22.09.2017 

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

•      Simpozionul cu tema “Maleatul de trimebutina in tulburarile functionale difestive “ din 22 mai 

2018 Cluj-Napoca 

 

Lucrări comunicate: 

 

•     Prezentare de caz – Pacient cu Hemocromatoza -   Hepatita cronica virala C asociata cu 

hemocromatoza Chise Bogdan, Catinean Adrian, Dorin Milas la  Al X – lea Congres National de 

Medicina Interna  desfasurat la Calimanesti - Caciulata  19 – 21 aprilie  2007 

•    Cancerul colorectal - problemă de sănătate publică,    •     “ Noutati terapeutice in practica 

medicala “ din 30 .11.2015 – 01.12.2015  Zalau 

•     Prezantare EDI (Endoscopia digestiva inferioara ) IN SCREENINGUL CANCERULUI 

COLORECTAL    “ Toamna medicala Salajeana “ desfasurat in Zalau in perioada 12 – 16.09.2016 

•    Endoscopia digestiva in patologia tubului digestiv superior   “ Toamna medicala Salajeana “ 

desfasurat in Zalau in perioada 18  – 22.09.2017 



 
•   Prezentare de cazuri clinice comentate  “ Zilele medicale Salajene “ desfasurate la Zalau in 

perioada 26 – 29.03.2018 

•    Cancerul colorectal - problemă de sănătate publică,    “ Zilele medicale Salajene “ desfasurate la 

Zalau in perioada 26 – 29.03.2018 

 

MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: 

•     Societăţii Române de Medicina Interna – din 2009 

•      Societatii Romane de Gastroenterologie  – 2018  

 

 

 


