Curriculum vitae

INFORMA II PERSONALE

Nume ÂN U MARILENA MONICA
Adresa
Telefon
Fax e-mail tantumonica@yahoo.com
Nationalitate Română
Data nasterii 06/06/1974
Locul de muncă vizat/domeniul ocupa ional

EXPERIEN A PROFESIONAL
Datele 2009- în prezent
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Stat

Piteşti, Facultatea de Ştiin e,
Departamentul de Asisten Medical şi Kinetoterapie
Domeniul de activitate Învă ământ medical universitar
Ocupa ia sau pozi ia de inută Lector universitar dr.– Nursing special 2, Nursing special
8, Planificare familială, Comunicare medicală, Orientare în
profesie, Dezvoltare personală, Îngrijirea mamei și copilului,
Puericultură și pediatrie (pozi ia 22)
Principalele activită i şi responsabilită i Activitate didactică; coordonarea lucrărilor practice de

nursing în cadrul spitalului; coordonare lucrări licen ă
Datele În prezent
Numele şi adresa angajatorului Spital Jude

ean de Urgen Piteşti, Argeş
Aleea Spitalului nr. 36
Domeniul de activitate Medical
Ocupa ia sau pozi ia de inută Asistent şef sec ie Chirurgie Plastic , Microchirurgie
Reconstructiv -Arsuri

Datele 2011-2012
Numele şi adresa angajatorului SC. MUNTENIA MEDICAL COMPETENCES SA.
Domeniul de activitate Medical
Ocupa ia sau pozi ia de inută Director îngrijiri medicale
Principalele activită i şi responsabilită i Coordonarea activită ii de îngrijire desfăşurată la nivelul

tuturor sec iilor, compartimentelor şi serviciilor din spital

Datele 2007-2010
Numele şi adresa angajatorului Spital Jude

ean de Urgen Piteşti, Argeş
Aleea Spitalului nr. 36
Domeniul de activitate Medical
Ocupa ia sau pozi ia de inută Director îngrijiri medicale
Principalele activită i si responsabilită i Coordonarea activită ii de îngrijire desfăşurată la nivelul
tuturor sec iilor, compartimentelor şi serviciilor din spital
Datele 2002-2007
Numele şi adresa angajatorului Spital Jude

ean de Urgen Piteşti, Argeş
Aleea Spitalului nr. 36
Domeniul de activitate Medical
Ocupa ia sau pozi ia de inută Asistent şef sec ie Chirurgie Plastic , Microchirurgie
Reconstructiv -Arsuri
Principalele activită i şi responsabilită i Organizarea, coordonarea şi controlul activită ii medicale şi
de îngrijire a asisten ilor medicali medicali şi personalului
auxiliar din sec ie; organizarea şi coordonarea activită ii
administrative la nivel de sec ie.
Datele 1992-2002
Numele şi adresa angajatorului Spital Jude

ean de Urgen Piteşti, Argeş
Aleea Spitalului nr. 36
Domeniul de activitate Medical
Ocupa ia sau pozi ia de inută Asistent medical sec ia Chirurgie Plastic , Microchirurgie
Reconstructiv -Arsuri
Principalele activită i şi responsabilită i Activită i de îngrijire cu rol propriu şi delegat, supraveghere,
educa ie sanitară
Datele 1999- 2014

Numele şi adresa angajatorului Şcoala

Sanitar Postliceal “Carol Davila” Piteşti
Aleea Dr. Ana Aslan nr. 18A
Domeniul de activitate Învă amânt postliceal sanitar
Ocupa ia sau pozi ia de inută Profesor - Nursing, Sociologie, Management sanitar,
Managementul proiectelor, Comunicare profesională,
Educa ie pentru sănătate, Nursing în Chirurgia toracică şi
Chirurgia generală
Principalele activită i şi responsabilită i Activitate didactică; membru în comisia metodică;
prezentarea de lucrări de specialitate în cadrul comisiei;
coordonator lucrări de absolvire.
EDUCA IE

Date 2009- 2012
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Universitatea de Medicin şi Farmacie
efectuat cursurile
Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Doctorand - Catedra de Farmacologie
absolvite
Calificarea ob inută DOCTOR ÎN MEDICIN , iunie 2012

Craiova

Date 2009
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Universitatea de Stat Piteşti, Facultatea
efectuat cursurile Specializarea Asisten Medical

Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Asisten ă medicală
absolvite
Calificarea ob inută Media generală de promovare a studiilor:

Media examenului de licen ă: 9,90

de Ştiin e,

9,15

Date 2005-2007
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Universitatea Piteşti
efectuat cursurile Facultatea de Ştiin e Economice

Sec ia Masterate

Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Master Managementul serviciilor de s n tate
absolvite
Calificarea ob inută Media de promovare a anilor de studii: 9,41

Media examenului de dizerta ie: 10

Date 2001-2005
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Universitatea din Bucureşti
efectuat cursurile Facultatea de Jurnalism şi Ştiintele

Comunic rii

Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Ştiin ele comunicării - Jurnalistică
absolvite
Calificarea ob inută Media generală de promovare a studiilor:

Media examenului de licen ă: 8,60

Date 2001-2003
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Universitatea

9,16

de Medicin şi Farmacie Craiova

efectuat cursurile Colegiul

Universitar de Medicin
Specializarea: Asisten i medicali
Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Asistent medical specializat
absolvite
Calificarea ob inută Media generală

de promovare a studiilor: 9,11
Media examenului de absolvire: 9,98

Date 1996-1999
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Şcoala Sanitar Postliceal “Carol Davila”
efectuat cursurile
Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Asistent medical generalist
absolvite
Calificarea ob inută Media examenului de absolvire: 8,80
Date 1988-1992
Numele şi tipul organiza iei la care s-au Liceul Sanitar Piteşti
efectuat cursurile
Principalele discipline, aptitudini ocupa ionale Soră medicală
absolvite
Calificarea ob inută Media examenului de bacalaureat:
COMPETEN E ŞI APTITUDINI
Competen e şi experien e profesionale 2012 - Curs ”Managementul
Cursuri de perfec ionare OAMGMAMR, filiala Argeş

9,04

dezvolt rii personale”,

2012 – Curs de Tehnologia informa iei şi comunicare –
certificat ECDL
2009 – Curs de formator – SC Proinfluent SRL Craiova
2009 – Curs “Asisten tehnic pentru îmbun t irea
sistemului intern de gestionare a deşeurilor periculoase
generate de unit ile sanitare, conform prevederilor
standardelor europene” PHARE RO 2006/018147.03.03/04.08
2009 – Curs “Managementul îngrijirii pacien ilor cu
afec iuni pulmonare” – OAMGMAMR, filiala Argeş
2006 – Management spitalicesc pentru directorii de
îngrijiri şi asisten ii şefi – Şcoala Na ională de Sănătate
Publică şi Management Sanitar Bucureşti
2005 - Curs “Resuscitare cardio-respiratorie” – OAMMR,
filiala Argeş
2004 - Curs “Managementul de s n tate” – OAMMR,
filiala Argeş
2004 – Curs “No iuni generale despre HIV/SIDA” –
Institutul de Boli infec ioase “Matei Balş” Bucureşti
2004 – Curs “Prevenirea HIV în practica medical ” –
Institutul de Boli infec ioase “Matei Balş” Bucureşti
2004 – Curs “Consilierea HIV la femeia gravid ” –
Institutul de Boli infec ioase “Matei Balş” Bucureşti

2004 – Curs “Consiliere pentru testarea HIV” –Institutul
de Boli infec ioase “Matei Balş” Bucureşti
2004 – Curs “Rolul moaşei în prevenirea transmiterii
verticale a infec iei cu HIV” –Institutul de Boli infec ioase
“Matei Balş” Bucureşti
2002 – Curs “Îngrijiri la domiciliu” – Centrul Na ional de
Perfec ionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor,
Altui Personal cu Studii Superioare şi Asisten ilor medicali
2001 – Examen de grad principal – nota de promovare:
8,60 – Direc ia Generală Resurse Umane, Formare
Profesională, Concursuri şi Examene – Ministerul Sănătă ii şi
Familiei
2001 – Curs Psiho-pedagogie, Universitatea din Piteşti,
Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic
2001 – Curs “Management sanitar” – Direc ia Generală de
Perfec ionare Postuniversitară a Medicilor, Farmaciştilor şi
Asisten ilor Medicali
Competen e şi abilită i sociale Comunicare, negociere, managementul conflictelor, muncă
în echipă, management educa ional şi şcolar, management
strategic al resurselor umane, rela ionare, cooperare
Română
5
5
5
Alte limbi Engleză
4
4
4

Limba maternă
 Abilită i citire
 Abilită i scriere
 Abilită i vorbire
 Abilită i citire
 Abilită i scriere
 Abilită i vorbire

planifica, organiza, coordona şi
evalua activită i medicale şi didactice; experien ă în
managementul proiectelor şi al echipei; îndrumare activită i
ştiin ifice şi de cercetare
Competen e şi cunoştin e de utilizare a Certificat ECDL,
calculatorului MicrosoftWord, Excel, PowerPoint, Internet
Hipocrate – sistem informa ional de management al activită ii
medicale
Competen e şi aptitudini tehnice Executarea tehnicilor de nursing (recoltări, sondaje, spălături,
clisme, pansamente, administrarea medicamentelor etc.) şi
utilizarea instrumentarului şi aparaturii medicale specifice

Competen e şi aptitudini organizatorice Capacitatea de a previziona,

Informa ii suplimentare -Membru in
-particip ri în proiecte CURRICULA

proiect POSDRU 156/1.2/G/141632NOVA“Adaptarea programelor de studii universitare
la Cadrul National al Calificarilor din Invatamantul Superior
in vederea imbunatatirii ofertei educationale, crearea si
implementarea unor instrumente informatice specifice care sa
asigure extinderea oportunitatilor de invatare si interactiunea
cu mediul de afaceri” 2015
- Membru în echipa proiectului “Sanse egale pentru acces
in cariera”,
cod proiect POSDRU/144/6.3/S/132140,
16.10.2015 – 14.12.2015 – Tehnologia activitatii de îngrijire
- Membru în echipa proiectului “Sanse egale pentru acces
in cariera”,
cod proiect POSDRU/144/6.3/S/132140,
02.06.2015 – 16.09.2015 - Tehnologia activitatii de îngrijire;
No iuni de igienă
- Membru în echipa proiectului “Sanse egale pentru acces
in cariera”,
cod proiect POSDRU/144/6.3/S/132140,
03.02.2015 – 27.05.2015 -- Tehnologia activitatii de îngrijire;
No iuni de igienă
- Membru în echipa proiectului “Asigurarea accesului egal
la ocupare şi diversificarea oportunit ilor de angajare pe
o pia inclusiv a muncii, pentru femeile din domeniul
sanitar
–
ACCES”,
cod
proiect
POSDRU/144/6.3/S/128613, octombrie 2014-februarie 2015
Coordonator la nivel de unitate în proiectul „Credin ă şi
sănătate”, proiect cuprins în Calendarul Activită ilor
Educative Extraşcolare şi Interjude ene 2014 - Ministerul
Educa iei Na ionale şi Inspectoratul Şcolar Jude ean Argeş
Study coordinator în studiul clinic „Efficacy of
Ranolazine in Patients with Coronary Artery Disease”,
protocol code MEIN/10/RAN-Cad/003, protocol number
EudraCT 2011-001278-24 (2014)
Membru în echipele unor proiecte interna ionale
multicentrice de cercetare clinic
medical
în
farmacologia cardiovascular (2013):
-REDUCE-IT, protocol number: AMR-01-01-0019, a
multi-center, prospective, randomized, double-blind, placebocontrolled, parallel-group Study to Evaluate the Effect of
AMR101 on cardiovascular Health and Mortality in
Hypertriglyceridemic Pacients with Cardiovascular Disease
or at Hight Risk for Cardiovascular Disease: REDUCE-IT
(Reduction of Cardiovascular Events with EPA –
Intervention Trial)
-ODISSEY Sanofi-Aventis Protocol # LTS 11717.
Long-term safety and tolerability of REGN727/SAR236553
in
high
cardiovascular
risk
pacients
with
hypercholesterolemia not adequately controlled with their

lipid modifying therapy: a randomized, doublu-blind,
placebo-controlled study.
Membru proiect european ”Competenze per
l'adattabilità e la flessibilità nel Sistem Sanitario in un
contesto
di
decentramento”,
activitatea
A9.2
”Organizzazione e svolgimento delle visite di studio/stage
formativi”,
POSDRU/81/3.2/S/51596,
Ospedale
FRACASTORO – SAN BONIFACIO, ULSS20 VERONA,
Italia – decembrie 2013
Tutore practică în cadrul proiectului european:
„SOS
Sectorul
medical!”,
Cod
Proiect
POSDRU/60/2.1/22581, cofinan at din Fondul Social
European prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 – Investeşte în oameni!,
derulat de Grupul Şcolar I. Cantacuzino Piteşti – Şcoala
Sanitară Postliceală; -2010
Formator în cadrul proiectului european
FSEPOSDRU “Şanse egale şi respect pentru femeia din
societatea româneasc ” – curs de baby- sitter – predare
no iuni de nursing şi lucrări practice de îngrijire a copilului 2010
Participare la diverse manifest ri ştiin ifice, cu sus inerea
unor lucr ri de specialitate:
2014 - Conferin a Na ională OAMGMAMR ” De la
profesionalism la excelen ă, asisten ii medicali îşi redefinesc
identitatea”, Alba Iulia, 2014; autor lucrare “Rolul
asistentului medical in cercetarea medicală”
2013 – Conferin a Na ională de Nursing ”Nursingul
comunitar –o prioritate pentru sănătatea popula iei”,
Bucureşti; autor lucrare ”Piciorul diabetic –aspecte de
prevalen ă şi interdisciplinaritatea îngrijirilor”
2013 – Conferin a anuală ”Zilele medicale ale Argeşului şi
Muscelului” – edi ia a IVa, Câmpulung Muscel; autor lucrări:
”Terapia cu IECA – studiu asupra eficien ei la un lot de
pacien i argeşeni”, ”Aspecte de prevalen ă şi îngrijire a
piciorului diabetic”, ”Pro şi contra declarării infec iilor
nosocomiale. Aspecte medicale şi economico-financiare”
2013 – Conferin a Na ională OAMGMAMR ”Excelen a în
practica profesională în contextul obiectivelor de dezvoltare
ale mileniului privind sănătatea”, Poiana Braşov; autor
lucrare
”Studiu asupra prevalen ei hipertensiunii
arteriale la un lot de pacien i argeşeni”
2013 – Conferin a Jude eană ”Zilele asistentului medical
argeşean”, edi ia I, OAMGMAMR, filiala Argeş, Piteşti
2013– Simpozion ”Pro şi contra declarării infec iilor

nosocomiale. Aspecte medicale şi economico-financiare în
gestionarea infec iilor nosocomiale”, OAMGMAMR, filiala
Argeş, Piteşti – autor lucrare; responsabil coordonator.
2013– Simpozion ”Bolile cardivasculare – flagel al societă ii
moderne”, OAMGMAMR, filiala Argeş, Piteşti
2013– Simpozion ”Afec iuni generatoare de stome şi
îngrijirea stomelor”, OAMGMAMR, filiala Argeş, Piteşti;
responsabil coordonator
2013 – Simpozion ”Actualită i în gestionarea deşeurilor
medicale”, OAMGMAMR, filiala Argeş, Piteşti – autor
lucrare; responsabil coordonator
2012 – Simpozion Na ional ”Ziua Interna ională a familiei –
antreprenoriatul în familie”, Piteşti
2011- Simpozion Ziua Mondială a Sănătă ii, 7 Aprilie 2011,
Piteşti, Rezistenţa microbiană versus antibioterapia
2011 -Simpozion Ziua Interna ională a Asistentului Medical,
12 Mai 2011, Piteşti, Acces şi echitate pe piaţa românească
de servicii de sănătate şi rolul asistentului medical în acest
context
2011 - Conferin a anuală ”Zilele medicale ale Argeşului şi
Muscelului”, Câmpulung Muscel
2010 - Conferinta anuală “Zilele medicale ale Argeşului si
Muscelului”, Piteşti, Argeş
2010 - Simpozion ”Garantând calitatea, deservind
comunitate – asisten ii medicali sunt în avangarda îngrijirii
bolilor cronice”, Piteşti
2010 - Conferin a Medicală a ării Mo ilor, Cîmpeni-Albac
2009 - Conferinta anuală “Zilele medicale ale Argeşului si
Muscelului”, Campulung, Argeş, cu poster şi sus inerea
lucrărilor “Rolul asistentului medical în strategia
farmacologică antihipertensivă” (autor), “Tratamentul
stenozei carotidiene la pacientul cu ateroscleroză sistemică
severă”, “Diagnosticul în revărsatele serologice”, “Infec iile
respiratorii la pacien ii vârstnici” (coautor).
2008 – Simpozionul “Etică şi deontologie în practica
asistentului medical” –Piteşti, OAMMR Argeş;
2007 – Simpozionul “Calitatea locului de muncă-Calitatea
îngrijirii pacien ilor” – Piteşti, OAMMR Argeş; prezentare
lucrare “Asistenta medicală-manager şi rolul său în
îmbunătă irea calită ii serviciilor de îngrijire”
2006 – A 2-a Conferin ă Na ională a OAMMR, Bucureşti,
“Etică şi deontologie în exercitarea profesiei de asistent
medical şi moaşă în sistemul medical european”; prezentare
lucrare “Asistenta medicală şi munca în echipă”
2006 – Simpozionul “Etică şi deontologie în exercitarea
profesiei de asistent medical şi moaşă în sistemul medical

european”, Piteşti;
2006 – Simpozionul “Muncim împreună pentru sănătate”,
Piteşti; prezentare lucrare “Comunicarea eficientă in
activită ile de educa ie medicală continuă”.
2005 – Mese rotunde: “Procesul de îngrijire la pacien ii cu
arsuri”, “Procesul de îngrijire la pacien ii cu fractură de
femur”, “Procesul de îngrijire la pacien ii cu colecistită
acută”, “Actualită i în îngrijirea pacien ilor stomiza i”, “Rolul
asistentului medical în îngrijirea pacientului cu fracturi ale
mâinii”, “Managementul investiga iilor paraclinice în
hepatitele cronice”, “Procesul de îngrijire la pacien ii
traheostomiza i”.
2005 – Simpozion “Şanse egale pentru mamă şi copil”,
Piteşti;
2005 – Simpozion “Sănătatea ta contează”, Piteşti; prezentare
lucrare “Comunicarea cu pacientul-ideal, realitate,
perspective” (autor); “Îngrijirea pacien ilor cu arsuri”
(coautor);
2004 – Simpozion “Accidentele de circul tie nu sunt o
fatalitate”;
2002 – A XII-a Conferin ă Na ională Asocia ia de Nursing
din România “Familia în centrul îngrijirilor nursing”;
2002 – Primul Congres Na ional cu Participare Interna ională
Asocia ia de Nursing din România “Profesionalismul
personalului nursing – condi ie a calită ii sănătă ii familiei”,
Bucureşti; prezentare lucrare “Îngrijirea varstnicului –
aspecte esen iale şi importan a comunicării cu vârstnicul”;
2002 – Sesiunea de Comunicări Ştiin ifice Studen eşti,
Universitatea Piteşti; prezentare lucrare “Presa şi sistemul
sanitar”;
2001 – Consfătuirea Na ională cu participare interna ională,
OAMR, Bihor “Asisten ii medicali la început de mileniuuni i împotriva violen ei”; prezentare lucrare “Destine
schimbate într-o clipă” – studiu de caz;
Membru Consiliu de Etic
Evaluator ANMCS -2014
Lector OAMGMAMR, filiala Argeș –Departamentul de
Educație Medical Continu , cu următoarele cursuri
acreditate: Gestionarea deşeurilor în unităţile sanitare,
Principii farmacologice şi rolul asistentului medical în
administrarea medicamentelor, Principii de toxicologie,
Procesul de îngrijire la pacien ii cu arsuri, Managementul
pacientului cu picior diabetic

Listă lucrări:
C R I ŞI CAPITOLE ÎN C R I (LA EDITURI
RECUNOSCUTE CNCSIS)
1. Monica ân u, Eficienţa terapiei cu inhibitori ai enzimei
de conversie a angiotensinei la pacienţii hipertensivi
argeşeni, Editura Tiparg, Piteşti, 2012, ISBN 978-973-735618-5
2. Victoria Belu, Eduard Belu, Monica ân u, Simona Gusti,
Hipertensiunea arterială, factor de risc pentru bolile
cardiovasculare în zona Câmpulung Muscel, Editura
Tiparg, Piteşti, 2012, ISBN 978-973-735-640-6
3. Victoria Belu, Eduard Belu, Monica ân u, Rodica
Muşetescu, Electrocardiograma normală, Editura Tiparg,
Piteşti, 2013, ISBN 978-973-735-673-4
4. Magdalena Diaconu, Cristian Cornel Georgescu, Monica
ân u, Modalităţi de analgezie şi sedare în perioada
postoperatorie, Editura Tiparg, Piteşti, 2014, ISBN 978-973735-761-8
5. Monica ân u, Nursing în afecţiuni medicale, Editura
Tiparg, Piteşti, 2016, ISBN 978-973-735-873-8
6. Carmen Adella Sîrbu (coordonator), Vademecum în
cariera medical , Editura Universitară, Bucureşti, 2016,
ISBN 978-606-58-0466-4, CAP. 14. Leadership în s n tate
– Cristina Florentina Pleşa, Monica ân u
ARTICOLE/STUDII IN EXTENSO
Reviste de specialitate de circula ie interna ională
recunoscute (ISI)
1. Monica ân u, A2, A3, A4, A5, A6, A7, Role of
angiotensin converting enzyme (ACE)inhibitors in
hypertension and cardiovascular protection management,
FARMACIA, 2014, VOL. 62, 3, pp. 451-459 (IF=1,251),
ISSN: 0014-8237 (for the Printed Edition)
ISSN: 2065-0019 (for the On-Line Edition)
2. Monica ân u, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8,
Prevalence and histopathological types of skin carcinomas in
Arges County, Romania, Rom J Morphol Embryol 2014,
55(3):803–809 (IF=0,725), ISSN (print) 1220-0522, ISSN (online) 2066-8279

3. A1, A2, A3, Marilena Monica ân u, A5, S100positive dendritic cells in squamous cell laryngeal cancer,
Rom J Morphol Embryol 2014, 55(4):1371-1375 (IF=0,725),
ISSN (print) 1220-0522, ISSN (on-line) 2066-8279
4. A1, A2, A3, A4, A5, , Marilena Monica ân u, A7,
A8, A9, Peritumoral inflammatory reaction in nonmelanoma
skin
cancers
–
histological
and

immunohistochemical study, Rom J Morphol Embryol 2016,
57(3):943-950 (IF=0,725), ISSN (print) 1220-0522, ISSN
(on-line) 2066-8279
Reviste de specialitate de circula ie interna ională
recunoscute (indexate in baze de date internationale specifice
domeniului)
Ris1 A1, A2, A3, ân u Monica, Manifestări neurooftalmologice în boli demielinizante, Acta Medica
Transilvanica, Sibiu, 2010, nr. 3, pag. 37-39 (BDI, B+),
ISSN: 1453-1968;
Ris2 A1, A2, A3, ân u Monica, Amauroza fugace – semnal
de alarmă pentru accidentul vascular cerebral, Acta Medica
Transilvanica, Sibiu, 2010, nr. 4, pag. 61-62 (BDI, B+) ISSN:
1453-1968;
Ris3 A1, ân u Monica, Studiu asupra eficienţei terapiei cu
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei la un lot de
pacienţi hipertensivi argeşeni (I), Acta Medica Transilvanica
(BDI, B+) ISSN: 1453-1968, Sibiu, 2012, Anul XVII, Nr.1.
pp. 33-36;
Ris4 A1, ân u Monica, Studiu asupra eficienţei terapiei cu
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei la un lot de
pacienţi hipertensivi argeşeni (II), Acta Medica
Transilvanica (BDI, B+) ISSN: 1453-1968, Sibiu, 2012, Anul
XVII, nr. 2, pp.26-29;
Ris5 A1, ân u Monica, Prevalenţa HTA la un segment al
populaţiei argeşene, Acta Medica Transilvanica (BDI, B+)
ISSN: 1453-1968, Sibiu, 2012, Anul XVII, Nr.1, pp. 6-9;
Ris6 A1, ân u Monica, Antagonizarea farmacologică a
sistemului renină-angiotensină-aldosteron, Acta Medica
Transilvanica (BDI, B+) ISSN: 1453-1968, Sibiu, 2012, nr.
2, pp. 89-92;
Ris7 A1, A2, A3, ân u Monica, Modalităţi de analgezie
postoperatorie-blocul de nerv dorsal al penisului la copil,
Acta Medica Transilvanica (BDI, B+), nr. 4, ISSN: 14531968, Sibiu, 2012;
Ris8 A1, A2, A3, ân u Monica, Modalităţi de analgezie
postoperatorie în chirurgia de zi. Asocierea blocului regional
cu blocul dorsal penian, Acta Medica Transilvanica (BDI,
B+), NR. 4, ISSN: 1453-1968, Sibiu, 2012; pp. 82-87.
Ris9 A1, A2, A3,
ân u Monica, Eficienţa terapiei cu
inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei la
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