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Informaţii personale
Nume / Prenume

ELENA CRISTINA MOLDOVEANU

Adresă(e)

Str. Vasile Lupu, nr. 106, cod postal 700352, Iasi, Romania

Telefon(oane)

0232/239408

Fax(uri)

0232/270918

E-mail(uri)

emcristina@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

Romana

Data naşterii

25.01.1969

Sex

Feminin

Mobil:

Locul de muncă vizat / Domeniul Spitalul clinic de Pneumoftiziologie, Iasi, Medicina, radiodiagnostic si imagistica medicala
ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada

Din 2005 – pana in prezent

Funcţia sau postul ocupat

Medic primar radiologie si imagistica medicala

Activităţi şi responsabilităţi
principale

Responsabil cu securitatea radiologica

Numele şi adresa angajatorului

Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iasi – Str. Dr. I. Cihac, nr. 30, cod 700115, Iasi

Tipul activităţii sau sectorul de Medicina, specialitate radiologie si imagistica medicala
activitate

Disciplinele principale studiate / Medic primar radiologie si imagistica medicala diploma nr. 1067/2004
competenţe profesionale
Atestat in Computer tomografie 2007 Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucurest
dobândite
Educaţie şi formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti, Institutul Fundeni.

Perioada

2000-2004

Calificarea / diploma obţinută

Medic specialist in radiologie si imagistica medicala,

Disciplinele principale studiate / Radiologie si imagistica medicala,
competenţe profesionale
Atestat in ecografie generala 2001 Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti,
diploma nr. 1067/2004
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Nivelul în clasificarea naţională Medic specialist radiologie si imagistica medicala
sau internaţională
Perioada

1995 -2000

Calificarea / diploma obţinută

Medic rezident in Radiologie si imagistica medicala, examen rezidentiat octombrie 1994, Bucuresti

Disciplinele principale studiate / Radiologie si imagistica medicala
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare
sau internaţională
Perioada

1989-1994

Calificarea / diploma obţinută

Student, diploma de absolvire/licenta

Disciplinele principale studiate / Medicina Generala
competenţe profesionale
dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Gr. T. Popa” Iasi

Nivelul în clasificarea naţională Licentiat in Medicina
sau internaţională
Perioada

1983 - 1987

Calificarea / diploma obţinută

Elev, diploma de absolvire bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de
formare

Liceul de ştiinţe ale naturii "Emil Racoviţă", Iaşi

Nivelul în clasificarea naţională Liceu
sau internaţională
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Franceza
Autoevaluare

Înţelegere

Nivel european (*)

Ascultare

Vorbire
Citire

Participare la
conversaţie

Scriere
Discurs oral

Exprimare scris

Limba engleza
Limba germana

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independen

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independent

B1

Utilizator
independen

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine
Competenţe şi abilităţi sociale

Competente sociale: empatie, capacitatea de a negocia, leadership-ul, lucrul in echipa, diversitatea
culturala-toate acestea au fost dobandite alaturi de personalul medical din subordine, in cadrul relati
medic-pacient, avandu-se in vedere varietatea tipologiei pacientilor, a colegilor, a mediului social si
cultural din care acestia provin, dar si din viata personala.

Abilitati sociale: abilitatea de a asculta persoana/persoanele din jurul tau si de a le arata acest lucru,
abilitatea de a fi relaxat sau de a pastra un nivel tolerabil al anxietatii, in orice situatie sociala, abilitat
de a manifesta empatie si interes, abilitatea - naturala sau invatata - de a construi un raport sau o rela
abilitatea de a mentine un contact vizual adecvat –elemente dobandite in viata de zi cu zi si in lucrul c
pacientii, in dialogul cu acestia si in castigarea increderii acestora.
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Dezvoltatea de relatii profesionale si umane de echipa, mobilizarea selectiva, stimularea calitatilor
profesionale

Competenţe şi aptitudini tehnice Atestat in ecografie generala 2001 Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucuresti.
Atestat in Computer tomografie 2007 Centrul National de Perfectionare in Domeniul Sanitar Bucures
Utilizarea aparaturii medicale din domeniu.

Competenţe şi aptitudini de
utilizare a calculatorului

Microsoft Office 1997-2003, 2007 – Word, Excel, Power Point, Internet

Competenţe şi aptitudini artistice Hobby-uri: muzica, lectura, calatorii.
Alte competenţe şi aptitudini

- Persoana dinamica, tenace, cu orientare către rezultate, capacitatea de a invata lucruri noi, abilitate
de a lucra de unul singur sau în echipa

Permis(e) de conducere

Categoria B

Cursuri de specializare

"4th Refresher Course on Musculoskeletal Radiology", Proiectul Halley, 1995, Piteşti
Radiologia Plamanului-Curs de specializare-1996, Royal College of Radiology din Marea Britanie,
Fundeni, Bucuresti.
“Head and Neck Imaging” Curs de specializare organizat de British Royal College of Radiology în cad
Congresului Naţional de Radiologie, 1997,Braşov
2nd Refresher Course “Chest, Cardiac Imaging and Cost & Benefit”, 1999, Budapest, Hungary
Tutunul si Sanatatea.Metode farmacologice de renuntare la fumat-Curs de specializare si colocviu, 20
Curs competenţă ecografie generală, 2000 – 2001, UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
“Liver, biliary tract and pancreas imaging and intervention”, 2001, Berlin, Germania
Sistemul de management al calitatii in departamentele /serviciile de imagistica(RENAR), 2004, Bucure
Explorarea clasica si moderna (CT)in patologia neurologica si neurochirurgicala, 2004, UMF ‘’Gr.T.Po
Iasi
Protectia radiologica in radiodiagnostic, 2004,UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Aspecte radiologice principale in patologia toracelui -curs postuniversitar,2005, UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Ias
Elemente teoretice, practice si de legislatie in supravegherea infectiilor nosocomiale-Curs
postuniversitar, 2005, Universitatea de Medicina si Farmacia „Gr. T. Popa” Iasi,
Management General-Curs postuniversitar, 2005-Prof. Univ Dr. Gabriela Marinescu- Universitatea de
Medicina si Farmacia „Gr. T. Popa” Iasi
Aspecte radiologice esentiale in patologia plamanului-Curs de specializare, 15 Aprilie-1 Mai 2005, U
‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi, autor curs
Notiuni teoretice, practice si de legislatie in supravegherea infectiilor nosocomiale-Curs de specializa
4 Martie-17 Iunie 2005, UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Explorarea functionala a plamanului-Curs de specializare, 1-14 Mai 2005, UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Curs de Tomografie Computerizata –Spitalul Clinic Fundeni , 2006, U.M.F. ‘’ Carol Davila’’ Bucuresti,
(durata 3 luni)
Obtinera atestatului de tomografie computerizata, 2007, (Spitalul Clinic Fundeni ,U.M.F. ‘’ Carol
Davila’’ Bucuresti)
1st International Congress on Side Effects in Medicine, Iasi, Romania, 2009 UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Aspecte imagistice in diagnosticul pre si postterapeutic al cancerului laringian,2011,UMF ‘’Gr.T.Popa
Iasi
Managementul resurselor umane in sanatate,2011,UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Managementul bolilor pulmonare obstructive cronice in asistente medicala primara,
2012,UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Aspecte imagistice in diagnosticul tumorilor rino-sinusale, 2012,UMF ‘’Gr.T.Popa‘’
Iasi
Diagnosticul imagistic al tumorilor laringeane, 2013, UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
New frontiers in Mr Imaging : MR fingerprinting, PET/MRI, advances in brain and spine Imaging, 2014
UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi
Diagnostic si tratament in patologia pancreatica,2015,UMF ‘’Gr.T.Popa‘’ Iasi

Informaţii suplimentare

Speaker cu tema ″Imagistica hipertensiunii arteriale pulmonare ( HTAP)″ la conferinta Inspir 2014,
Iasi
Speaker cu tema ″Ecografia pleurala ″ la conferinta Inspir 2013, Iasi
Speaker cu tema ″Mediastinul de la simplu la complex″,la conferinta Inspir 2012, Iasi
Speaker cu tema ″Diafragmul - modificări patologice corelate cu modalități de abordare imagistică″,
la conferinta Inspir 2011, Iasi
Speaker cu tema ″Aspecte radiologice in sarcoidoza mediastino-pulmonara ″la simpozionul satelit
Inspir 2011, Chisinau
Speaker cu tema ″Indicatiile metodelor de explorare imagistica si aspecte semiologice in patologia
pleurala″,la conferinta Inspir 2010, Iasi
Speaker cu tema ″Indicatiile metodelor de explorare imagistica si aspectesemiologice in patologia
pleurala″,la conferinta Inspir 2010, Sovata
Speaker cu tema ″Anatomia radiologica a mediastinului″,la conferinta Inspir 2008, Iasi

Publicatii
Autor CD :˝Patologie toracica˝editia 2003 ,ISBN 973-8365-12-0
Auutor CD:˝Patologie toracica˝editia 2003 ,ISBN 973-8365-20-1

