CURRICULUM VITAE
NUME, PRENUME:

ADRESA:

CHELARIU MIHAELA

Galaţi

(numărul, strada, cod poştal, oraş, ţara)

TELEFON:

0236 – 475 764, 460 795

FAX:

0236/411613 (serviciu)

E – MAIL:

spitalcfgl@yahoo.com

NAŢIONALITATE:

Română

DATA NAŞTERII:

13 noiembrie 1965

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ:

05.10.2016 -prezent – director medical interimar – Spitalul General CF Galaţi
01.02.2013- 05.10.2016 - medic primar psihiatrie – Amb. Spec. CF Galaţi
18.02.2008-01.02.2013–director medical - Spitalul General CF GALAŢI
01.07.2006-17.02.2008 - medic şef - Amb. Spec. CF Galaţi

(*perioada de la – până la;
* numele şi adresa angajatorului;
* tipul activităţii sau sectorului de activitate;
* funcţia sau postul ocupat;
* principalele activităţi şi responsabilităţi;)

08.03.2002 – 01.07.2006 – director general adjunct medical –Spitalul
General CF Galaţi
01.05.2001 – 07.03.2002 – medic şef - Ambulatoriul de Specialitate
CF Galaţi
01.07. 2005 – medic primar psihiatru - Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi
01.03.2001 – 30.06.2005 –medic specialist psihiatru - Ambulatoriul de
Specialitate CF Galaţi
01.09.2000 – 01.03.2001 – medic specialist secţia Psihiatrie – Spitalul
Judeţean
Tulcea
01.09.1995 – 31.08.2000 – rezident în psihiatrie – Spitalul Universitar de
Psihiatrie
Socola IAŞI
11.01.1993 – 01.09.1995 – medic – compartiment Evaluare Sanitară – Centrul
de
Medicină Preventivă CF Galaţi
01.01.1991 – 11.01.1993– medic stagiar Spitalul Municipal Rădăuţi Jud.
Suceava

EDUCAŢIE ŞI FORMARE:

*Universitatea de medicină şi farmacie Iaşi – Facultatea de

(*perioada de la - până la;

Medicină Generală – promoţia 1991
*Rezidenţiat în PSIHIATRIE din 1995 până în 2000 – Iaşi – Spitalul
Universitar de Psihiatrie Socola
Master ,,Managementul Sistemului de Sănătate Publică,, 2005 –2006
facultatea de Sociologie- Universitatea BUCURESTI

*numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al
organizaţiei profesionale prin care
s-a realizat formarea profesională;
*domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale;
*nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ )

Cursuri postuniversitare:
1997 - „TOXICOMANIILE MODERNE”
1998 – „ASISTENŢA EXPERTALĂ ÎN PSIHIATRIE”
1998 – „SEXUALITATE NORMALĂ ŞI PATOLOGICĂ”
2000
–
„SCHIZOFRENIA
–
BAZE
NEUROBIOLOGICE
PSIHOFARMACOLOGICE”
2010 – Conferinţă „Medicină şi siguranţa circulaţiei”
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2010 – Simpozion „Fundamentele neurobiologice şi psihofarmacologice ale
terapiei cu antipsihotice în schizofrenie”
2010 – Conferinţa naţională „Terapie şi management în psihoterapie”
2011 – Simpozion „Repere cardinale în psihiatrie”
2011 – Simpozion „MCI – concept la graniţa dintre normal şi patologic.
Managementul modern al pacientului cu tulburări cognitive şi circulatorii
periferice”
2011 – Forumul psihiatrilor din România – Ediţia a 11-a, „Psihiatrie sau
neuroştiinţe”
2012 – Simpozion „Bazele ştiinţifice ale psihiatriei valorice succes, progres
pentru pacienţi”
2012 – „Conferinţa Internaţională a Asociaţilor Bolnavilor de Alzheimer” –
Vancouver - Canada
2012 – Conferinţa Naţională „Evidenţe şi valori în psihiatria contemporană”
2013 – Congres Regional Inovaţie şi excelenţă al Asociaţiei Mondiale de
Psihiatrie – „Îngrijirea medicală primară, sănătatea mintală şi integrarea
sănătăţii publice: rolul catalitic al informaţiei şi tehnologiei comunicaţiei”
2013 – „Principiile relaţiei medic specialist geriatru – vârstnic în context socio
comunitar”
2013 – „Cancerul tiroidian”
2013 – „Medicul de familie – interfaţa dintre medicină primară şi specialist”
2013 – Cursuri „Zilele Spitalului Clinic CF Iaşi”
2014 – Conferinţa Naţională Alzheimer
2014 – Simpozion „Importanţa tratamentului continuu în schizofrenie”
2014 – Cursuri - „Zilele Spitalului Clinic CF Iaşi”
2015 – Congres PrimaryCare Mental Health: Innovatin and Transdiseiplinerity
– Bucuresti
2015 – Conferinţa Naţională de Psihiatrie – Bucureşti
2015 – Simpozionul „Destinaţia – remisia şi recuperarea. Obiectivele actuale în
tratamentul schizofreniei” – Bucureşti
Cursuri de psihoterapie:
1998 – „ANALIZA TRANZACŢIONALĂ” – profesor J. JUIS –
Universitatea
Lyon - Franţa
1999 – 2001 – trei sesiuni – „PSIHOTERAPIE FAMILIALĂ ” – profesor G.
Bustnes – Universitatea Trondheim – Norvegia
1996 – „CONSILIERE ÎN ALCOOLOGIE” - Spitalul Universitar de Psihiatrie
Socola IAŞI

PUBLICATII
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„Depresii duble intrafamiliale” – prim autor – publicată în
volumul Sesiunea Omagială Petre Brânzei -1997
„Depresii secundare – modele de diagnostic multiplu” – prim
autor– publicată în volumul „Sesiunea ştiinţifică Omagială –
35 ani de asistenţă psihiatrică în Botoşani” sub red. N. Vlad,
„Anxietatea în patologia somatică” – coautor – publicată în volumul V nr. 3-4 –
Buletin de Psihiatrie integrativă – Editura Psihomnia – 2000
„Vulnerabilitatea individuală şi determinismul genetic enzimatic în
alcoolism” – prim autor – lucrare prezentată cu ocazia Conferinţei Naţionale de
psihiatrie Farmacodependenţe – Câmpulung Moldovenesc – 1999
„Studiu clinic privind atitudinea pacienţilor faţă de medicaţie” – prim autor publicată în rezumat în volumul II „Abstracts of the XI a World Congress of
Psychiatry” – Hamburg – 1999
„Studiul clinic privind reacţia la stress” – coautor (în colaborare cu dr. Cristina
Ababei) – publicată în volumul „Coordonate etice în asistenţa psihiatrică” – sub
redacţia V. Chiriţă, G. Zichil, L. Ştefănescu, Carmen Cozma, I. Turcu - Editura
Plumb – Bacău - 1997
„Tulburări psihice induse de factori psihotraumatizanţi” – coautor – publicată
în volumul V nr. 1-2 – Buletin de Psihiatrie integrativă - Editura Psihomnia - 2000
„Tulburarea de stress posttraumatică problematică diagnostică şi
terapeutică” - coautor – publicată în volumul „Modele în psihoterapia individuală
şi de grup” – Editura Psihomnia – 1998
„Studiu experimental privind efectele psihoterapiei de grup cu durată
scurtă, în tratamentul depresiei” - coautor – publicată în volumul „Modele în
psihoterapia individuală şi de grup” – Editura Psihomnia – 1998

- Limba maternă:

Română

- Limbi străine cunoscute:
Autoevaluare Nivel european*

(*) Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine
A1/A2: Utilizator elementar; B1/B2: Utilizator independent

- Aptitudini şi competenţe
artistice: muzică, desen, pictură,

Literatură, muzică, teatru.

literatură etc.

- Aptitudini şi competenţe
sociale: locuiţi şi munciţi cu alte

Conferinţe despre drogodependenţe în licee şi şcolile din mun. Galaţi
Colaborator Revista „Repere medicale Galaţi” - editorialist

persoane, într-un mediu multicultural,
ocupaţi o poziţie în care comunicarea
este importantă sau desfăşuraţi o
activitate în care munca de echipă este
esenţială.(de exemplu cultură, sport etc.)

- Aptitudini şi competenţe
organizatorice: de exemplu
coordonaţi sau conduceţi activitatea altor
persoane, proiecte şi gestionaţi bugete;
la locul de muncă, în acţiuni voluntare
(de exemplu în domenii culturale sau
sportive) sau la domiciliu

- Aptitudini şi competenţe
tehnice: (utilizare calculator, anumite

2001 – 2002 – medic şef – Ambulatoriul de Specialitate CF Galaţi
2002 – 2008 – director medical – Spitalul General CF Galaţi
2008 – 2013 – director medical – Spitalul General CF Galaţi

Operator P.C.

tipuri de echipamente, maşini etc.)

- Permis

de conducere

- Aptitudini şi competenţe
care nu au mai fost menţionate
anterior
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Sociabilitate, promptitudine, seriozitate, perseverenţă, capacitatea de a lucra în
condiţii de stres.

ANEXE
Data
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Semnătura

