
  
 

  

 

Curriculum vitae  
 

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Ion , Radu 

Adresă Romania, Calea Aradului nr.10, ap. 72, cod postal 300088 

Telefon  Mobil: + 40 726 301 596 

Fax +40 256 43 44 33 

E-mail ionut_radu@ymail.com 
  

Naţionalitate romana 
  

Data naşterii 01.04.1977 
  

Sex masculin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.03.2003 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Sustinere lucrari practice si cursuri pentru studenti, implicare in proiecte de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educatie 
  

Perioada 01.08.2010 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Consilier  

Activităţi şi responsabilităţi principale Preluare si prelucrare date de la furnizori 

Numele şi adresa angajatorului Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administratie publica 

                   Educaţie şi formare 
 

Perioada 1995-2001 

Calificarea / diploma obţinută Medic  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Medicina Generala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara 

  

Perioada 2003-2008 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Specialist in Sanatate Publica si Management Sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara 

  

Perioada 2004- 2012 

Calificarea / diploma obţinută doctorat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 Management sanitar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara 



Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 

                         Limbi străine                                                                                                                         
cunoscute 

 

Autoevaluare 
                                       Nivel european (*) 
 
                                          Limba Engleza 
 
                                         Limba Franceza 

Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

B2 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
Independent 

B1 
Utilizator 

independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

A2 
Utilizator   

elementar 
A1 

Utilizator   
elementar 

A1 
Utilizator   
elementar 

 

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

Competenţe şi abilităţi sociale Spirit de echipa  
Abilitati de comunicare si relationare  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Experienta in management de echipa (am coordonat o echipa de 6 oameni ) 
Experienta in management de buget 
Experienta in recrutare de personal 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

O buna utilizare a aplicatiilor Microsoft Office, dobandite in urma cursurilor si a contextului profesional. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  

  

Alte competenţe şi aptitudini Sport la nivel de amator 

  

Permis(e) de conducere Categoria A si B 

  

Informaţii suplimentare 
 

  

Anexe 
 

Lucrari publicate 
     1.Sanatate Publica si Management Sanitar (editura Cartea Universitara, Bucuresti 2004) 
Coordonator Prof. Dr. Cristian Vladescu, parte a colectivului de autori. 
 

 
     2.Comportamente cu risc la adolescentii din judetul Timis (editura Eurobit, Timisoara, 2007), parte 
a colectivului de autori 

 
3. Infarctul miocardic acut cu supradenivelare de segment ST : PCI primar in primele 6 ore vs. 
tromboliza precoce vs. tratament convetional 

  

4. Routine early coronary angioplasty after thrombolysis versus ischemia guided angioplasty after 
thrombolysis in acute ST- elevation myocardial infarction – efficiency and advisability in the Romanian 
health system.  
 
 

 
Participari la congrese si simpozioane nationale si regionale in domeniul sanatatii publice si 
managementului 

 
Absolvent al cursului de Management Spitalicesc organizat de SNSPMS 

 
 

 


