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Curriculum vitae Europass 

 

 

Informații personale 
 

Nume/Prenume  Szabo Cristina 
E-mail  szabochristina@yahoo.com  

Naționalitate  Română   

 Sex  Feminin 

 

Experiența profesională 
 

Perioada  28.10.2002  -  prezent  

Funcția sau postul ocupat  Tehnician principal de radiologie si imagistica medicala  

Principalele activități și 
responsabilități 

 Efectuarea  radiografiilor, tomografiilor, investigațiilor prin rezonanta magnetica 
Toate atribuțiile și responsabilitățile ce derivă din fișa postului 

Numele si adresa angajatorului 

 

 Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală, 

str. Clinicilor nr. 3-5, Cluj-Napoca, Cluj 

Tipul activității  
 

Efectuarea radiografiilor, tomografiilor, investigațiilor prin rezonanță magnetică 

Educație și formare 
 

  

Perioada  2011-2013 

Calificarea / diploma obținută  Diploma de Master în Radiologie și Imagistică Medicala 

 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Școala masterală 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

 nivel master 

Perioada  2006-2007  

Calificarea / diploma obținută  Diploma de licență in Radiologie si Imagistica Medicala 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Specializarea Radiologie si Imagistica 

 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

 nivel licență 

Perioada  1999-2002   

Calificarea / diploma obținută  Diploma de absolvire in specializarea Radiologie si Imagistica Medicala 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Colegiul Universitar Medical 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

 nivel absolvire 

Perioada  1998-2001 

Calificarea / diploma obținută  Diploma de absolvire in specializarea Laborator Clinic 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
Colegiul Universitar Medical 
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Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 

 nivel absolvire 

Perioada  1991-1995 

Calificarea / diploma obținută  Diploma de  bacalaureat  

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Liceul Teoretic Mihai Viteazul Turda, Secția Matematică-Fizica 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 nivel liceal 

 

Cursuri de formare profesională 

  

Metode si tehnici curente in rediologia stomatologica de urgenta- 2009 

Optimizarea expunerii medicale la radiatii ionizante -2009 

Algoritmul si criterio de ierarhizare a examinarilor radiografiilor in cazurile de urgenta – 2010 

Radioprotectia in practica de radiologie de diagnostic si radiologie interventionala pentru tehnicieni – 2010 

Tomografia computerizata – patología cerebrala - 2011 

Tomografia computerizata – mediastin, torace, abdomen – 2012 

Proceduri privind radioprotectia in radiología de diagnostic – 2012 

Igiena mainilor si tehnica aseptica – 2013 

Managementul stresului profesional la asistentii medicali – 2014 

Pregatirea pacientilor pentru investigatiile imagistice - CT, IRM, PET-CT – 2015 

Resusucitarea cardiorespiratorie – 2016 

Gestionarea deseurilor medicale - 2017 

 

Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisa 

 

Limba engleză   B1  B1  B1  B1  B1 
(*) Cadrului european de referință pentru limbi străine 

 

Competente si abilități sociale  Aptitudini de comunicare și de lucru în echipa 

 
Competente si cunoștințe de 

utilizare a calculatorului 
 Cunoștințe operare PC, utilizarea  bună a programelor Microsoft Office 

 
Alte competente si aptitudini  Decenta in ținută, vorbire si comportament 

 
Permis de conducere  Categoria B  

   
   

 


