CURRICULUM VITAE
Nume: MIHALACHE
Prenume: FLORENTINA
E-mail: mihalache_fly@yahoo.com,
Studii
- 1998-2004 Facultatea de Medicină şi Farmacie, “Iuliu Hatieganu” Cluj-Napoca
- Ianuarie-Decembrie 2005: medic stagiar Clinica Medicală III Cluj-Napoca
- Ianuarie 2006 – Aprilie 2011: medic rezident gastroenterologie Clinica Medicală III ClujNapoca
- Noiembrie 2005- Noiembrie 2010: doctorand cu frecvenţă în cursul Şcolii Doctorale
Specializări şi calificări:
- titlul de Doctor în Ştiinţe Medicale, domeniul Medicină –2011 - cu teza ”Tumorile
maligne de căi biliare. Factori de risc, evoluţie şi prognostic” Coordonator ştiinţific: Prof. Dr.
Monica Acalovschi
- titlul de medic specialist gastroenterologie, sesiunea martie 2011
- competenţă endoscopie digestivă – martie 2011
- competență ecografie abdominală – octombrie 2012
- Iunie 2003-curs de prim ajutor, organizat de SMURD Cluj (Serviciul de Urgenţă,
Reanimare şi Descarcerare)
- Cursuri de pedagogie, 2002-2004 organizate de UMF, Cluj-Napoca
- Curs de perfecţionare postuniversitară, martie 2006, “Urgenţe în gastroenterologie”
organizat de catedra Medicală III a Facultăţii de Medicină Cluj-Napoca
- Curs de perfecţionare postuniversitară, “Ultrasonografie generală” modul I, ianuarie 2008
UMF Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca
- Curs de perfecţionare postuniversitară, “Ultrasonografie generală” modul II, decembrie
2010. UMF Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca
Limbi străine cunoscute: limba engleză- nivel mediu (B2), limba franceză- nivel începător
Membru al asociaţiilor profesionale:
- Membră a Colegiului Medicilor din România
- Membră a Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie (SRGH)
Lucrări elaborate şi / sau publicate :
Capitole de carte: - 1 capitol de carte - Simona Vălean, Florentina Mihalache, Monica
Acalovschi. Cancere digestive. Epidemiologie şi factori de risc, strategii de screening şi
supraveghere. Ed Medicală Universitară Iuliu Haţieganu 2011:148-164.
Articole (prim autor): 5 articole dintre care 4 articole cotate ISI
Articole (coautor): 4 articole ISI
Prezentari orale: 8 prezentari orale la congrese naționale și internaționale

1

Postere – prim autor: 5 postere la congrese naționale și internaționale
Postere – coautor: 10 postere la congrese naționale și internaționale
Burse: Bursa Erasmus 01.11.2009-30.04.2010 la Universitatsklinikum des Saarlandes,
Homburg – Germania.
Premii:
1. Premiul pentru cel mai bun poster (Polimorfism al TERT CLPTM1L, asociat cu un risc
crescut de aparitie a cancerului de căi biliare) prezentat în cadrul celui de-al XXX-lea
Simpozion National de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestivă.Craiova,
iunie 2010.
2. Distincţia “Presidential Poster of Distinction” pentru două postere prezentate în cadrul
American Association for the Study of Liver Diseases Oct 2010: Boston, MA, USA în
calitate de coautor
3. Premiul I pentru cel mai bun poster (Polimorfismul rs3790844 al genei NR5A2 cu rol în
apariţia colangiocarcinoamelor – studiu efectuat în populaţia Europeană.) prezentat în
cadrul Simpozionul internaţional „Genetica în Bolile Gastrointestinale şi Hepatice“, ClujNapoca, Aprilie 2011.
Experienţa acumulată (inclusiv experienţa managerială) în alte programe/proiecte
naţionale/internaţionale:
- Trial terapeutic internaţional: OBIS în calitate de coinvestigator, în perioada decembrie
2005-decembrie 2007
- Grant LASENDO, 2007-2008 în funcţie de cercetător
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