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Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume BOBIS CORINA MINODORA 

Adresă(e) Str Mehedinti nr 55-57 bl C9 scara 2 ap 131 Cluj-Napoca 

Telefon(oane) 756379088   

Fax(uri)  

E-mail(uri) corinab22@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) romana 
  

Data naşterii 22/08/1984 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Medic specialist 

  

Experienţa profesională Medic specialist medicina de familie in localitatea Sanpetru de Campie jud Mures- cabinet medical 
individual- perioada un an-2020 
Medic specialist medicina generala  in Franta 2015-2019- Maison Medicale Pamfou , unde am 
colaborat in cadrul cabinetului cu o echipa de kinetoterapeuti, osteopat, podolog si unde am avut 
ocazia sa imi imbogatesc experienta profesionala si achizitioanarea de aparatura medicala (ecograf, 
EKG , podoscop irigator auricular si altele) 

  

  

  

  

  

  
  

Educaţie şi formare Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu Cluj Napoca, - Medicina generala 2003-2009 
  

Perioada Din 2014 Medic specialist medicina de familie 

Calificarea / diploma obţinută Din 2015-2019-  competente in ecografie abdominala, tiroidiana, ecoDoppler venos – Nimes Franta 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

  
  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) romana 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare 
 

Citire 
 

Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 
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Limba  FRANCEZA   B2  B2  B2  B2  B2 

Limba ENGLEZA   A2  A2  A2  A2  A2 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

  

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 

  

Informaţii suplimentare 
 Dupa exeprienta medicala din Franta, am incercat sa gasesc un post asemanator si in Cluj Napoca, cu 
o colaborare intre experienta mea profesionala si echipa de kinetoterapeuti, osteopat, podologie. De 
multe ori va contactam pentru pacientii mei si le explicam si alte mijloace de tratament. Pe viitor doresc 
sa ma specialitzez in ecografie membru superior si inferior in special pentru tendinite si intinderi/rupturi  
musculare precum si inscriere la master pentru afectiunile reumatologice. 

  

 
 


