CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMAŢII PERSONALE
Nume

Popa M Gheorghe

Adresa

Str Luceafărului Nr 11 Ap 56, Cluj-Napoca

Telefon

438606, 0753021613

Fax
E-mail
Naţionalitatea
Data naşterii

ghitapopa2000@yahoo.com
română
20.11.1954

EXPERIENŢA ÎN MUNCĂ
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute
• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

1980-1983
Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
Sanitar
Medic stagiar
Stagiu de pregătire

• Data (de la – la)
• Numele şi adresa angajatorului
• Tipul de activitate sau sectorul
• Ocupaţia sau poziţia
• Activităţile principale şi
responsabilităţile deţinute

1991-1992
Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
Sanitar
Medic specialist pediatru
Medic specialist pediatru
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1983-1987
Dispensarul Comunal Surduc, Jud Sălaj
Sanitar
Medic de medicină generală, profil pediatrie
Medic de medicină generală, profil pediatrie
1987-1988
Dispensarul Comunal Ciucea, Jud Cluj
Sanitar
Medic de medicină generală, profil pediatrie
Medic de medicină generală, profil pediatrie
1988-1991
Spitalul Clinic de Copii Cluj-Napoca
Sanitar
Medic rezident pediatru
Stagiu de pregătire

• Data (de la – la)
1992-2000
• Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
• Tipul de activitate sau sectorul
Învăţământ medical
• Ocupaţia sau poziţia
Asistent universitar
• Activităţile principale şi
Stagii şi cursuri universitare, asistenţă medicală în Clinixca Pediatrie II
responsabilităţile deţinute
• Data (de la – la)
2000-2008
• Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
• Tipul de activitate sau sectorul
Învăţământ medical
• Ocupaţia sau poziţia
Şef de lucrări
• Activităţile principale şi
Stagii şi cursuri universitare, asistenţă medicală în Clinixca Pediatrie II
responsabilităţile deţinute
• Data (de la – la)
2008-prezent
• Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
• Tipul de activitate sau sectorul
Învăţământ medical
• Ocupaţia sau poziţia
Conferențiar
• Activităţile principale şi responsabilităţile deţinute
Stagii şi cursuri universitare, asistenţă medicală în
Clinixca Pediatrie II

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
Temele principale /
abilităţile ocupaţionale
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
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1969-1973
Liceul Ady-Şincai Cluj-Napoca
Liceu teoretic
Bacalaureat
1974-1980
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Facultatea de medicină generală, secţia pediatrie
Doctor-medic, specialitatea pediatrie
1988-1991
Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca
Rezidenţiat pediatrie
Medic specialist pediatru
1998
Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca
Medic primar pediatru
1992-1999
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca
Doctorat
Doctor în medicină, specialitatea pediatrie
1999
Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca
Competenţă oncopediatrie
1999

• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Titlul calificării acordate
• Data (de la – la)
• Numele şi tipul de organizaţie care
asigură educaţia şi formarea
• Titlul calificării acordate

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Pregătire pedagogică
2003
Clinica Pediatrie II Cluj-Napoca
Supraspecializare hematologie-oncologie pediatrică

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Achiziţionate în cursul vieţii şi al carierei
dar nu neapărat dovedite prin certificate
şi diplome formale.

LIMBA MATERNĂ
ALTE LIMBI
Engleză, franceză
• Abilităţi pentru citit
• Abilităţi pentru scris
• Abilităţi pentru vorbit

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

Română

Engleză- C1
Franceză- C1
Engleză- C1
Franceză- C1
Engleză- C1
Franceză- C1

Operare PC- foarte bine.

TECHNICE
Computer, tipuri specifice de echipament,
utilaje, etc.

PERMIS(E) DE CONDUCERE

Pagina 3 - Curriculum vitae al (numele)

Categoria B

ALTE ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE
Competenţe nemenţionate mai sus.

ANEXE
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Într-un mod particular, sunt preocupat de integrarea europeană a ţării noastre, multe dintre
activităţile mele fiind dedicate acestui scop:
 Promovarea curabilităţii cancerului la copii şi a respectului vieţii prin
participarea la emisiuni de radio, televiziune, interviuri în presă şi prin
întreaga activitate depusă în cadrul Asociaţiei Beatrix Buhrer pentru
Sprijinirea Copiilor Afectaţi de Cancer.
 Promovarea normelor etice ale comportamentului medical, axate pe
respectul autonomiei pacientului şi a demnităţii umane, prin participarea
la activităţi comune (inclusiv cercetare) cu cadre didactice ale Facultăţii
de Filosofie a UBB Cluj-Napoca, prin susţinerea de seminarii şi
conferinţe pentru studenţi cu teme ca: “Pacientul ca material didactic”,
“Sănătate-boală, viaţă-moarte”, “Dileme ale comunicării diagnosticului
în boli ameninţătoare de viaţă” şi altele.
 Promovarea schimburilor culturale şi profesionale cu ţări ale UE. Timp
de cinci ani am fost organizator al unui schimb profesional cu Medisch
Centrum Alkmaar, Olanda, de care au beneficiat zeci de medici, nurse
şi alte categorii de personal medical. În acest cadru am organizat şi un
simpozion romano-olandez de nursing. De zece ani particip activ la
reuniuni româno-maghiare de oncopediatrie ce se organizează anual,
fiind gazdă la cea desfăşurată la Cluj-Napoca în anul 2005.
 Implicarea activă în pregătirea a studenţilor străini (din Germania,
Matrea Britanie, Franţa, Italia) care au efectuat stagii de pregătire
practică în Clinica Pediatrie II.

