CURRICULUM VITAE
FORMAT EUROPEAN

INFORMATII PERSONALE
Nume

TRĂILĂ Horia

Adresa

Str. Crinului Nr.45, Pitesti, jud. Arges

Telefon

0040.248.210.498

E-mail

htraila@yahoo.com

Nationalitate

Română

Data nasterii

12.09.1962

Stare civila

Căsătorit, 2 copii

EXPERIENTA PROFESIONALA
Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

Ianuarie 2016 - prezent
Spitalul Judetean de Urgenta, Aleea Spitalului nr. 36, Pitesti
Sănătate
Medic specialist radiologie-imagistica medicala ; Laboratorul de Angiografie – coordonator
subprogram national de radiologie interventionala
Servicii medicale:
Activitatea tehnică :





Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

realizarea de proceduri radiologie interventionala vasculare si nonvasculare;
îndrumare si supraveghere asistente medicale din subordine;
responsabil cu realizarea caietului anual de sarcini, ordonarea de
materiale consumabile angiograf
serviciu de garda computer tomograf

2011 - prezent
Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale nr. 1, Pitesti
Invatamant superior Kinetoterapie ; Sănătate
Lector universitar dr. Departamentul AsistenŃă Medicală şi Kinetoterapie
Servicii educaŃionale, servicii medicale şi cercetare:
Activitatea didactică :
 predare curs la disciplinele Anatomie şi Biomecanică, Semiologie, ,
Nursing la pers cu dizabilităŃi, Nursing Special 6
 conducere seminarii şi lucrări de laborator la disciplinele Anatomie,
Semiologie, Radiologie
 conducere lucrări de licenŃă, dizertaŃii Master
 participare în comisii de examene de licenŃă, şi master;
 participarea în comisii de admitere în învăŃământul superior,
specializările Kinetoterapie, TO



participare în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
în învăŃământul superior;



realizarea selecŃiei medicale pentru candidaŃii la specializările
Kinetoterapie, TO şi PoliŃie Comunitară;
îndrumare ştiinŃifică studenŃi;
responsabil cu toată dotarea tehnică a departamentului, dispozitive
mecanice şi electronice, (setup , mentenanŃă şi reparaŃii uşoare)

Activitatea tehnică :




Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2011 – iunie 2012
Universitatea din Craiova
e-learning in Medicina
Membru în echipa educationala si de cercetare a proiectului e- EDUMED (Centru Educational elearning in Medicina) - LLP/LdV/TOI/RO/2010/006
Traducere, editare, realizare E+book si atlas imagistic

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2005 - 2011
Universitatea din Pitesti, str. Targu din Vale nr. 1, Pitesti
Invatamant superior EducaŃie Fizică şi Sport
Lector universitar dr. Catedra Kinetoterapie
Servicii educaŃionale, servicii medicale şi cercetare:
Activitatea didactică :
 predare curs la disciplinele Anatomie şi Biomecanică, Semiologie,
Semiologie la pers cu dizabilităŃi, Nursing la pers cu dizabilităŃi,
Îngrijiri Paliative
 conducere seminarii şi lucrări de laborator la disciplinele Anatomie,
Fiziologie, Semiologie, Semiologie la pers cu dizabilităŃi, Nursing la
pers cu dizabilităŃi, Îngrijiri Paliative
 conducere lucrări de licenŃă, dizertaŃii Master la specializările
Kinetoterapie, EducaŃie Fizică şi Sport;
 participare în comisii de examene de licenŃă, şi master;
 participarea în comisii de admitere în învăŃământul superior,
specializările Kinetoterapie, EducaŃie Fizică şi Sport;
 participare în comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice
în învăŃământul superior;
Activitatea tehnică :
 realizarea selecŃiei medicale pentru candidaŃii la specializările
Kinetoterapie, EducaŃie Fizică şi Sport şi PoliŃie Comunitară;
 asistenŃă medicală de specialitate în acŃiuni ce implică Clubul Sportiv
Universitar Piteşti şi Facultatea de EducaŃie Fizică şi Sport;
 îndrumare ştiinŃifică studenŃi;
 responsabil cu toată dotarea tehnică a catedrei, dispozitive mecanice
şi electronice, (setup , mentenanŃă şi reparaŃii uşoare)
Activitatea de cercetare:
: participarea la conferinŃe şi congrese, naŃionale şi internaŃionale, cu
peste 30 de articole publicate în reviste de specialitate (6 BDI, 2 ISI)

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2004 - 2005
Universitatea din Craiova, Centrul Universitar Drobeta Tr.Severin
Invatamant superior EducaŃie Fizică şi Sport
Asistent universitar drd. Catedra Kinetoterapie
Servicii educationale, cercetare

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2003 - 2004
Universitatea „Gh. Anghel”, Drobeta Tr.Severin
Invatamant Facultatea de Kinetoterapie
Lector universitar drd.

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2001-2003
Cab. Med Obst Ginecologie Craiova
Medical, cercetare aplicată
Cercetător reproducere asistată
ActivităŃi medicale, cercetare reproducere asistată

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

2000-2001
Spitalul JudeŃean Craiova
Medicină generală, medicină internă, ginecologie
Medic stagiar
Activitate medicală recertificare drept liberă practică

Datele

1995 - 2000

• Numele si adresa angajatorului

CC & ADGS

• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta

activitate economică materiale textile uz medical
Director marketing

• Principalele activitati si
responsabilitati
Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta

1993 - 1995
Sweadish Medical Center – Craig rehabilitation Center, Englewood, CO - USA
Activitate medicală
Ajutor operator chirurgie, ginecologie

• Principalele activitati si
responsabilitati
Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

19911-1992
Spitalul Pitie-Salpetriere Paris
Medicină de urgenŃă
Medic stagiar DU patologie si Îngrijiri de urgenŃă
Activitate practică medicală

Datele
• Numele si adresa angajatorului
• Tipul/domeniul de activitate
•Ocupatia sau pozitia detinuta
• Principalele activitati si
responsabilitati

1987-1990
Spitalul JudeŃean Craiova
Medicină generală, medicină internă, chirurgie, pediatrie, ginecologie
Medic stagiar
Activitate medicală

EDUCATIE
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale

• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala

2012 - 2015
Spitalul Clinic JudeŃean Nr1 Craiova
Pregătire în specialitate Radiologie Imagistică Medicală cu competenţe in
radiologie clasică, radiologie interventionala, tomografie computerizată,
rezonanţă magnetică şi ecografie.
Participarea la cursuri de specialitate şi conferinte nationale si internationale
- medic specialist Radiologie Imagistică Medicală

(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica

2012 - 2013
Universitatea din Piteşti, Facultatea de Mecanică şi Tehnologie
Studii masterat de 2 ani în „Master în Echipamente de Reabilitare şi Tehnologii Asistive”, (cu
bursă)
Diploma de master
Recunoscut de M.E.C.

29 – 30 Noiembrie 2013
Al 4-lea Curs de Iarnă al SocietăŃii de Neuroradiologie şi Radiologie IntervenŃională din
România, Predeal
Neuroradiologie CT şi RM, Neuroradiologie Diagnostică, Radiologie Interventionala
Diploma Participare
Recunoscut de M.E.C.

29 – 30 Noiembrie 2012
Al 3-lea Curs de Iarnă al SocietăŃii de Neuroradiologie şi Radiologie IntervenŃională din
România, Gura Humorului
Neuroradiologie CT şi RM, Neuroradiologie Diagnostică, Radiologie Interventionala
Diploma Participare
Recunoscut de M.E.C.

1 - 2 Decembrie 2012
ConferinŃa SocietăŃii de Neuroradiologie şi Radiologie IntervenŃională din România

•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica

Diploma Participare
Recunoscut de M.E.C.

Aprilie - Iunie2012
e-Learning Educational Center in Medicine/e-EDUMED
Ecografie generala
Diploma Absolvire E-learning Ecografie generala
Recunoscut de M.E.C.
2008
UIMF Craiova

•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)

Doctorat in medicina, chirurgie
Doctor in Medicina
Recunoscut de M.E.C.

• Date (de la-pâna la)

Iunie 2007

• Numele şi tipul organizaŃiei la care
s-au efectuat cursurile şi practica

Curs organizat de European Society for Medical Oncology (ESMO) cu ocazia „The 10th
Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC)”, Budapesta.

•Principalele discipline, aptitudini
ocupaŃionale absolvite

Medicina paliativă, Psihologie, Terapia durerii, Oncologie.

• Calificarea obŃinută

Diplomă de participare (10 puncte ESMO-MORA, categoria 1).

• Nivelul de calificare naŃionala
(daca convine)
• Date (de la-pâna la)

Martie 2007

• Numele şi tipul organizaŃiei la care
s-au efectuat cursurile şi practica

ConferinŃa NaŃională de studii Interdisciplinare în Medicina Internă organizată de FundaŃia
pentru Cultură Universală „Noua Junime”, Institutul de Sănătate Publică Bucureşti şi AsociaŃia
Română pentru Studiul Durerii, Bucureşti.

•Principalele discipline, aptitudini
ocupaŃionale absolvite

Terapia durerii, Fiziologie, Fiziopatologie, Medicină Internă.

• Calificarea obŃinută

Certificat de participare (9 puncte EMC)

• Nivelul de calificare naŃionala
(daca convine)
• Date (de la-pâna la)

Octombrie 2007

• Numele şi tipul organizaŃiei la care
s-au efectuat cursurile şi practica

Seminar InternaŃional cu tema „Cheilopalatoschizis, hidrocefalie şi spina bifida – evaluare,
intervenŃie chirurgicală şi recuperare – ce putem realiza?” organizat de FundaŃia „Children in
Distress”, Colegiul Medicilor din România, Societatea Română de Pediatrie şi Consiliul JudeŃean
Argeş, Piteşti, octombrie 2007.

•Principalele discipline, aptitudini
ocupaŃionale absolvite

Chirurgie infantilă, Pediatrie, Psihologie, Recuperare şi medicină fizică pediatrică.

• Calificarea obŃinută

Certificat de participare (7 credite CMR de EducaŃie Medicală Continuă)

• Nivelul de calificare naŃionala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care

2006
UMF Craiova
Studii masterat de 2 ani în „Master în Management Spitalicesc”, (cu taxă)
Diploma de master
Recunoscut de M.E.C.
Ianuarie 2006
Simpozion “Managementul proiectelor de cercetare de excelenŃă”, UMF Craiova
Abilitati de redactare a unui proiect de cercetare ptr aprobare CNCSIS
Certificat de participare
Coresp 6 ore EducaŃie Medicală Continuă
2003-2004
Departamentul pentru Pregatirea şi PerfecŃionarea Personalului Didactic, Universitatea din

s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)
• Date (de la-pana la)
• Numele si tipul organizatei la care
s-au efectuat cursurile si practica
•Principalele discipline, aptitudini
ocupationale absolvite
• Calificarea obtinuta
• Nivelul de calificare nationala
(daca convine)

Oradea
Psihologie, pedagogie, metodica predarii disciplinelor medicale
Certificat
Recunoscut de M.E.C.
1990-1991
Faculte de Medecine - Universite Paris VI „Pierre et Marie Curie” - Hopital Pitie-Salpetriere
DU (diplomă universitară) de „Patologie şi îngrijiri de urgenţă”
Diplomă universitară UE
Competen’a medicina de urgenta
1981 - 1987
Universitatea din Craiova, Facultatea de Medicină
Medicină generală
Titlul de doctor - medic
Recunoscut de M.E.C.

COMPETENTE SI APTITUDINI
Dobandite pe parcursul vietii si
carirei, dar nu neaparat acoperite
de certificate si diplome.
LIMBA MATERNA

Romana

ALTE LIMBI

• Abilitati citire
• Abilitati scriere
• Abilitati vorbire

ENGLEZA
FOARTE BUN
FOARTE BUN
FOARTE BUN

• Abilitati citire
• Abilitati scriere
• Abilitati vorbire

FRANCEZA
FOARTE BUN
FOARTE BUN
FOARTE BUN

APTITUDINI SOCIALE
Traind si muncind cu alti oameni
intr-un mediu multicultural, in
pozitia in care comunicarea este
importanta si in care munca in
echipa este esentiala, etc.

APTITUDINI DE ORGANIZARE SI
COMPETENTE
Coordonarea si organizarea
oamenilor, proiectelor si
bugetelor, la munca, in munca
voluntara (cultura, sporturi, etc)
si acasa, etc.

ABILITATI DE COMUNICARE VERBALA SI NONVERBALA
ABILITATEA DE A MUNCI IN ECHIPA
EMPATIC

Capacitatea de a avea initiative, de a formula scopuri si obiective, analitic ;i sintetic, ;i abilit[‚i
tehnice
ABILITATI DE COORDONARE SI ORGANIZARE A OAMENILOR – ACHIZITIONATE IN CONTEXTUL POZITIEI DE
DIRECTOR MARKETING LA CC&ADGS

APTITUDINI TEHNICE SI
COMPETENTE
Cu computerul, specific felului de
echipament, instalatii, etci.

Abilitati de utilizare a computerului, (Windows ş;i Apple MacIntosh) a aparaturii media si a celei
medicale (EKG, Doppler, Echograf, Electroterapie, echipament endoscopie, etc.)
DIgitizare computerizată pentru masini de brodat

APTITUDINI ARTISTICE SI
COMPETENTE
Muzica, pictura, etc.

ALTE APTITUDINI SI
COMPETENTE

[Descrie aceste competente si mentioneaza unde au fost obtinute.]

Competente ce nu au fost
mentionate, pe scurt.

PERMIS DE CONDUCERE
(CATEGORII)
INFORMATII SUPLIMENTARE

ANEXE

B din anul 1983

Membru în European Association for Palliative Care (EAPC)
Membru în European Federation on Adapted Physical Activity (EUFAPA)
Membru în Colegiul Medicilor
Membru în AsociaŃia Română pentru Studiul Durerii
Membru în International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)
Membru în FederaŃia Română a AsociaŃiilor de Kinetoterapie (FRAK)
Membru în Societatea Română de Radiologie şi Imagistică Medicală SRIM
Membru în Societatea Română de Neuroradiologie şi Radiologie Intervenţională
SNRRI

