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Informaţii personale  

Nume / Prenume PRUTIANU IULIAN 

Adresă(e) 

Telefon(oane)   

E-mail(uri) 

Naţionalitate(-tăţi) 

Data naşterii 

  

Experienţa profesională  

Perioada 2019 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic specialist oncologie medicală (Ordin MS nr. 1847/10.12.2019) 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

activitatea medicală de specialitate; activitate de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului   S.C. MNT Healthcare Europe SRL/NEOLIFE Medical Center, Bulevardul Ficusului Nr. 40,                      
București (angajator), Bulevardul Carol I Nr. 56-56A, Iași (punct de lucru) 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Sănătate 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2018 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută doctorand 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

   cercetare axată asupra patologiei tumorale; 
 competențe metodologice pentru cercetarea fundamentală și clinică, documentarea și 
scrierea științifică biomedicală; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii doctorale 

Perioada 2016 - 2018 

Calificarea / diploma obţinută master în Criminalistică 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

 cercetare axată asupra aspectelor juridice a transfuziilor de sânge; 
 competențe în abordarea juridică a unor probleme medicale: cazuri medico-legale, malpraxis;  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Drept, Universitatea ‘’Alexandru Ioan Cuza’’ Iași 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de masterat 

Perioada 2014 - 2019 

Calificarea / diploma obţinută medic rezident oncologie medicală 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

 formare medicală în specialitatea Oncologie în corespondență cu curricula studiilor de: 
pregătire teoretică și practică pentru diagnosticul și tratamentul patologiei tumorale;  
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Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de rezidențiat 

Perioada 2011 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută medic rezident Medicină de Urgență 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

 formare medicală în specialitatea Medicină de Urgență în corespondență cu curricula studiilor   
de rezidențiat: pregătire teoretică și practică pentru diagnosticul și tratamentul urgențelor 
medico-chirurgicale; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de rezidențiat 

Perioada 2004 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută doctor - medic 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

 formare medicală generală în corespondență cu curricula studiilor de licență: acumulare de 
cunoștințe tepretice și practice specific disciplinelor fundamentale și clinice, abilități pentru 
realizarea anamnezei și a examenului fizic al pacienților, dezvoltarea gândirii analitice 
integrative pentru stabilirea diagnosticului și tratamentului; 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Generală/Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii de licență 

Perioada 2000 - 2004 

Calificarea / diploma obţinută bacalaureat 

Principale subiecte / competenţe 
profesionale dobândite 

   formare generală în corespondență cu curricula studiilor liceale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

Liceul Tehnic ‘’Dimitrie Ghika’’, Comănești, Bacău - Profil Filologie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

studii liceale 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba(i) maternă(e) româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   C2  C1  B2  B2  B2 

Limba franceza, spaniola   B2  B2  B1  B1  B1 

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

            Competenţe şi abilităţi sociale - abilități de comunicare, empatie, calm 
- capacitatea de a ține discursuri în public  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- bun organizator, calculat 
- capacitate de lucru în echipă 
- abilități interpersonale 
- capacitate de organizare și planificare, delegare 
- capacitate de evaluare și autoevaluare 
- capacitate de a elabora proiecte 
- asumarea responsabilităților și finalizarea sarcinilor, ambițios 

Competenţe şi aptitudini tehnice - manualitate în utilizarea dispozitivelor medicale 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- prelucrare de texte (Microsoft Office Word) 
- prezentări diapozitive (Microsoft Office Power Point) 
- programe de statistică (Microsoft Office Excel, SPSS) 
- prelucrări imagine 

  

Informaţii suplimentare  Activitate de cercetare științifică:  
 2019 – prezent  
1. membru echipă proiect ‘’Multidisciplinary approach for improving sexual health in female 

cancer survivors’’ (cod proiect: P-2017-A-02, grand agreement nr. 133/2018, finanțat de 
către ESCRH, director prof. univ. dr. Lucian Miron -  Universitatea de Medicină și 
Farmacie ‘’Grigore T. Popa’’ Iași) 

2. subinvestigator studiul clinic CL3-95005-004 ‘’An open-label early acces phase IIIb study 
of trifluridine/tipiracil (S 95005/TAS-102) in patients with a pretreated metastatic 
colorectal cancer’’ (sponsor Servier Pharma, investigator principal: Dana Clement, IRO 
Iași) 
 
 
 
 
 

Drd. Iulian Prutianu 
26.05.20 

 
 

 
 

 


