Curriculum vitae

Informaţii personale
Nume / Prenume
Adresa
Telefon mobil
E-mail

BRADEA ADRIAN
Bdul Basarabia, 256, București, România
+40 723 501 674
bradea_adrian@yahoo.com

Cetățenia Română
Data nașterii 27.08.1985
Sex Masculin

Experienţa profesională
Perioada
10.2015 – prezent
Funcţia sau postul ocupat Lector Universitar
Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Activitate didactică în departamentul Semiologie și Imagistică Medicală
Activitate didactică în departamentul Radiologie.Ecografie
Efectuarea laboratoarelor practice
Instruirea și evaluarea competențelor teoretice și practice a studenților
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Medicină Veterinară, Str. Ion Ghica, Nr. 13,
Sector 3, Bucureşti
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate universitară, Medicină Veterinară
activitate
Perioada
01.2015 – 04.2015
Funcţia sau postul ocupat
Referent de specialitate marketing
Principalele activităţi şi
Responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Curriculum vitae BRADEA ADRIAN

Traduceri pentru dosare de produs, materiale promoționale, cutie produs și prospect
Pregătirea materialelor promoționale pentru prezentări și evenimente
Centralizarea rapoartelor în format Excel
Efectuare de studii de piață în vederea modului de structurare a pieței
Implicare activă în proiectarea de materiale promoționale și publicitare
Asigurarea suportului informațional medical pentru reprezentanții medicali
Menținerea relațiilor cu furnizori externi pentru avizarea și promovarea produselor din
portofoliu
Identificarea de noi elemente de promovare a produselor
Participare activă la conceperea planurilor de marketing pentru brandurile companiei
Menținerea relației cu instituțiile publice IBA, ANMDM și MS
SC. GTS Solution S.R.L., Str. Nicolae Roșu, nr. 24, sector 3, București
Industria farmaceutică
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Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2010-2014
Parcurgerea studiilor de doctorat în domeniul Medicină Veterinară
Dezvoltarea cercetării ştiintifice dupa programa stabilită (intocmire referate, participarea la
module POSDRU, studiul bibliografic şi cercetari personale) cuprinse in cadrul proiectului
"Burse doctorale POSDRU/107/1.5/S/76888 pentru creşterea calităţii și formării tinerilor
cercetători în domeniul agronomic şi al medicinii veterinare"
Participare, susţinere şi publicare de articole ştiinţifice în cadrul conferinţelor și seminariilor
naţionale și internaționale de medicină veterinară
Activităţi de instrurire şi evaluare teoretică şi practică a studenţilor la disciplina "Semiologie şi
Laborator Clinic" în anul III de studii, în calitate de cadru didactic asociat
Efectuarea servicului de gardă în clinica din cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară pentru
departamentul de Radiologie
Susţinerea publică a lucrării de doctorat intitulată “Monitorizarea insuficienţei renale la câine
şi pisică”
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, (Bulevardul
MĂRĂŞTI nr. 59, www.usamv.ro)
Medicină veterinară, științe clinice, cercetare științifică, managementul proiectelor europene,
educație și instruire.

Perioada 11. 2013-04.2014
Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical
Principalele activităţi şi Promovarea produselor din portofoliul companiei către medici, farmacişti şi alte categorii de
responsabilităţi specialişti şi cadre medicale din instituţiile private sau publice
Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea unei relaţii profesionale cu doctorii şi farmaciştii din
teritoriul stabilit
Participarea, organizarea si susţinerea de prezentări comerciale şi stiinţifice pentru medici şi
farmacişti
Planificarea şi raportarea activităţii din teritoriu
Numele şi adresa angajatorului Secom România – Calea București nr.83-85, Tunari, Ilfov, www.secom.ro
Tipul activităţii sau sectorul de Promovarea și comercializarea produselor farmaceutice
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Curriculum vitae BRADEA ADRIAN

10.2011-04.2012
Medic veterinar
Consultaţii şi administrare de tratamente injectabile şi perfuzabile pentru animalele de
companie
Efectuarea de investigaţii paraclinice (hematologie, biochimie sangvinvă, teste urină,
examene ecografice)
Administrare de tratamente pentru animalele din internat
Preluarea cazurilor de pe ambulanţa veterinară
Intervenţie în terapii intensive şi terapii de urgenţă
Eliberare de reţete şi recomandari de hrană şi diete din pet shop
Asistenţă la intervenţii chirurgicale
DiVet Medical, București, str. Tudor Vianu nr.3, www.divet.ro
Medicină veterinară

09.2010- 08.2011
Medic veterinar
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Principalele activităţi şi
responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Preluarea cazurilor de pe ambulanţa veterinară
Intervenţii de urgenţă şi terapii intensive
Administrarea de tratamente pentru animalele din internat
Efectuarea consultaţiilor şi stabilirea protocoalelor terapeutice
Efectuarea investigaţiilor paraclinice (hematologie, biochimie sangvinvă, teste urină,
examene ecografice)
Recomandări medicamentoase, de hrană şi diete din pet shop
Asistenţă la intervenţii chirurgicale
Speed Vet București, Sr. Cobadin nr. 4a, www.spedvet.ro
Medicină

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2009-2014
Colaborator
Activități de instruire și evaluare a competențelor de limbă engleză pentru personalul
participant la cursurile de specializare Conducător ambarcațiune agrement
AS Complex de pregătire agrement ape interioare și maritime, SRL, București, Șos.
Nordului, nr.7-9, București
Instruire și evaluare în sistemul de formare continuă

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

2008-2009
Student practicant
Asistenţă la consultaţii, tratamente, terapii cu citostatice şi intervenţii chirurgicale
Aesculapia Farm- Vet București, Str. Nițu Vasile nr.33
Medicină Veterinară

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite

Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare

Curriculum vitae BRADEA ADRIAN

2010 – 2014
Doctor în ştiinţe
Științe medicale- medicină veterinară
Lucrare de doctorat:Monitorizare insuficienței renale la câine și pisică
Cercetare în domeniul Medicină veterinară, specializarea semiologie și laborator clinic
Studiu clinic la diferite clinici veterinare cu privire la insuficiența renală
Interpretarea imagistică a ecografiilor efectuat pe câini și pisici diagnosticate cu insuficență
renală
Susținerea publică a lucrării de doctorat în data de 21.11.2014
Studii de doctorat
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București

2004-2010
Studii superioare cu Diplomă de licență în domeniul Medicină veterinară
Medicină veterinară, științe clinice, controlul și expertiza alimentelor
Obţinerea titlului de Medic Veterinar şi a atestatului de liberă practică
Susţinerea în faţa comisiei a lucrării de licenţă intitulată: “Imunosupresia indusă în boala
canceroasă”
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de
învăţământ / formare

2000-2004
Diplomă de bacalaureat
Studii liceale profil matematică – fizică (științe ale naturii)
Colegiul național Al.I.Cuza, Galați
Studii medii

Cursuri şi alte forme de pregătire Curs specializare în domeniul comunicării Prezentări care conving, Standfor
Development, 2010
Examinare ECDL şi obţinere Permis ECDL complet, 2007
Cambridge International Certificate for Advanced English, 2003
Certificat de traducător română - engleză, engleză – română, eliberat de Institutul Național
pentru Cercetare și Formare Culturală, 2016
Certificat GCP (Good Clinical Practice) eliberat de NIDA Clinical Trials Network, 2016
Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă
Limbi străine cunoscute

Competențe de comunicare

Competențe dobândite la locurile
de muncă

Competenţe şi cunoştinţe de
utilizare a calculatorului

Curriculum vitae BRADEA ADRIAN

română
Limba franceză:
Abilităţi de citire, interacţiune, scris şi exprimare – nivel mediu
Limba engleză:
Abilităţi de citire, interacţiune, scris şi exprimare – nivel avansat
Competențe de comunicare dobândite prin:
▪
participarea la cursul de comunicare Prezentări care conving implementat de
Standfor Development
▪
colaborarea cu medicii specialişti şi farmacişti
▪
prezentări orale comerciale şi ştiinţifice pentru medici şi farmacişti
▪
relaţionarea cu clienţii şi proprietarii de animale de companie în cabinete particulare
şi în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară
▪
susţinerea orală şi prezentarea de postere pentru articolele ştiinţifice în cadrul
simpozioanelor naţionale de medicină veterinară
▪
susţinerea publică a tezei de doctorat
O bună cunoaştere a termenilor medicali
Organizarea şi gestionarea eficientă a sarcinilor
Capacitate de a lua decizii şi de a lucra în condiţii de stres
Lucrul în echipă
Respectarea termenelor limită
Punctualitate şi seriozitate
Auto-motivare şi dinamică
Abilități de leadership,
Capacitate de sinteză și analiză
Capacitatea de autoperfecționare
O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™
Obtinerea Permisului de Conducere a Computerului (ECDL) complet cu modulele (Concepte
de bază ale Tehnologiei Informaţiei, utilizarea calculatorului şi organizarea fişierelor,
procesare de text, calcul tabelar, baze de date, prezentări şi informaţie şi comunicare
internet şi posta electronică)
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Permis de conducere

Permis de conducere auto Categoria B
Permis de conducere ambarcațiune cu motor pentru agrement, clasele C, D

Informații suplimentare
Publicaţii
Prezentări
Proiecte
Conferinţe
Seminarii

Prim autor al lucrării ”Monitorizarea insuficienței renale la câine și pisică” susținută în
cadrul ședinței publice pentru lucrare doctorat din data de 21.11.2014
Prim autor al lucrării ştiinţifice intitulată "Clinical and imagistic correlations in pacients
with renal failure", susţinută şi publicată în cadrul simpozionului "Contribuţii ale cercetării
ştiinţifice la progresul medicinei veterinare" susţinute şi publicate în cadrul Facultăţii de
Medicină Veterinară Bucureşti
Prim autor al lucrării ştiinţifice intitulată "Ultrasonographic aspects in
ureterohydronephrosis in dogs" în cadrul simpozionului "Agriculture for life" susţinute
şi publicate în cadrul USAMV Bucureşti
Prim autor al lucrării ştiinţifice intitulată "Hematologic aspects in chronic kidney disease
in dogs" susţinute şi publicate în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca,
Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Prim autor al lucrării ştiinţifice intitulată "Renal function integrity in babesiosis in dogs"
susţinute şi publicate în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară Cluj-Napoca, Bulletin of
University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca
Autor articol "Chronic kidney disease in a German Sheperd - a case study" susţinut în
cadrul simpozionului "Actualităţi în creşterea şi patologia animalelor" al Facultăţii de
Medicină Veterinară Timişoara şi publicat în Scientifical Papers Veterinary Medicine Vol.
XLVII(4)
Prim autor al lucrării ştiinţifice intitulată „Aspecte ale profilului electrolitic in boala cronică
renală la câini”, publicat în Revista Română de Medicină Veterinară, Vol. 24, Nr. 3
Coautor al lucrării ştiinţifice intitulată “Aspecte clinice ultrasonografice biochimice şi
hematologice în afecţiuni renale la câine”, publicat în Revista Română de Medicină
Veterinară, Vol. 24, Nr. 3
Coautor al lucrării ştiinţifice intitulată ”Ultrasonographic changes of the urinary bladder in
dogs pathologic conditions” susţinută şi publicată în cadrul Facultăţii de Medicină
Veterinară Bucureşti
Absolvire curs Operator Radio Comunicatii Maritime- Long Range Certificate
Participarea la simpozionul Intervet cu tema „Programul Intervet de educaţie continuă,
ediţia I”
Participarea la cursul de specializare Purina pentru nutriţia animalelor de companie
Participare la Simpozionul National “Proprietatea Intelectuala pentru Inovare” în cadrul
USAMV Bucureşti

Participări în cadrul Proiectul "Burse doctorale pentru creşterea calităţii și formării tinerilor
proiectelor cu finanţare c ercetători în domeniul agronomic şi al medicinii veterinare" Program de finanțare
externă POSDRU/107/1.5/S/76888/2010
Membru al colectivului de cercetare din cadrul proiectului UEFISCDI 186/2014 înregistrat la
USH Partener P3 cu nr. 374/2014 “Tehnologie de biofortifiere protectivă cu seleniu a
culturilor de crucifere pentru producerea unor alimente funcționale cu un conținut sigur
și constant de compuși chemopreventivi”

Bucuresti, Octombrie 2016
Lector univ.dr.Bradea Adrian
Curriculum vitae BRADEA ADRIAN

Octombrie 2016

