INFORMAŢII PERSONALE
Nume

TUTELCĂ MIHAI-ADRIAN

Adresă

Strada Lacului, nr.20, sc.A, Ap.8, cod postal 300471,
Timişoara, România.

Telefon

0748331465, 0721197808

E-mail

atutelca@gmail.com, medadrian@yahoo.co.uk

Naţionalitate

Româna

Data naşterii

12.02.1973

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ
*Perioada (de la - până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Din August 2006 pana in prezent medic specialist
radiologie si imagistica medicala.
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Timisoara.
Imagistica prin rezonanta magnetica.
Computer Tomografie.
Echografie generala si Doppler.
Medic specialist radiologie si imagistica medicala.
Activitati in cadrul departamentelor de CT si IRM.
Imagistica de urgenta.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
*Perioada (de la - până la)
*Numele şi adresa angajatorului
*Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
*Funcţia sau postul ocupat
*Principalele activităţi şi
responsabilităţi

1991- 1997 student al Faculăţii de Medicină
Timişoara.
2001- 2006 Rezident, Clinica de Radiologie şi
Imagistică Medicală Timişoara.
2006 – prezent: medic specialist radiologie si
imagistica medicala, Spitalul Clinic Judetean de
Urgenta Timisoara.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Curs intensiv Tomografie Computerizata Spitalul
Clinic Fundeni Bucuresti 2005.

*Perioada (de la - până la)
*Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ şi al organizaţiei
profesionale prin care s-a
realizat formarea profesională

Curs extensiv Tomografie Computerizata
01.11.2004 – 31.01.2005 UMFT Timisoara.
Curs
Curs Curs extensiv Imagistica prin Rezonanta Magnetica
octombrie – decembrie 2005, UMFT Timisoara.

*Domeniul studiat/aptitudini
ocupaţionale

ERASMUS Course on Magnetic Resonance Imaging
Abdominal MRI Module 6-10 September 2008

*Tipul calificării/diploma obţinută

Scoala de vara IRM – SRM 2 – 6 iunie 2003
*Nivelul de clasificare a formei de
instruire/învăţământ

Curs de Echografie musculo-scheletala
(Patologia echografica a mainii si piciorului).
Timisoara 7-8 noiembrie 2008.

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE
Dobândite în cursul vieţii şi carierei
dar care nu sunt recunoscute
neapărat printr-un certificat sau o
diplomă

Limbi străine cunoscute
*abilitatea de a citi
*abilitatea de a scrie
*abilitatea de a vorbi

Tomografie Computerizata
Imagistica prin Rezonanta Magnetica
Echografie generala si Doppler.

Engleza scris, citit, vorbit.

Aptitudini şi competenţe tehnice
(utilizare calculator, anumite tipuri
de echipamente, maşini etc.)

Utilizare calculator, statii grafice, reconstructii
virtuale medicale, telemedicina.

