
   
 

  
 

                        

 

Curriculum vitae  
 

        

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Suvac Albert Mihai 

Adresa(e) Sos. SG Gheorghe Tache , nr. 13, bl.17, sector 4, București,Romania 

Telefon(-oane)   Mobil: 0721853715  

Fax(uri)  

E-mail(uri) albertsuvac@gmail.com 

  

Nationalitate(-tati) Romana 

  

Data naşterii 03.06.1989 

  

Sex Masculin 

  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

   Asistenta medicala/design/proiectare/cercetare 

 
              Experiența profesionala 
 
 
 
 
     Principalele activitati si      

             responsabilitati 
 
 
 

 
 
 

              Experiența profesionala 
 
 
     Principalele activitati si      
        responsabilitati 

 
03.03.2020 – prezent 
Asistent medical specialitatea radiologie – Institutul de Pneumoftiziologie 
”Marius Nasta” 
 
 
Efectuare radiografii, developare, preparare substante revelatoare, introducere 
date pacienti in sistemul de operare, efectuare radiografii la pat, screening 
zona rosie COVID -19, efectuare screening C.T., colaborarea cu asistentul 
sef, medicul sef si medicul de garda in vederea programarii pacientilor si 
prioritizarea urgentelor. 
 
 
03.12.2019 – 17.07.2020  
Asistent de cercetare stiintifica – Institutul National de Cercetare – Dezvoltare 
Pentru Masini si Instalatii Destinate Agriculturii si Industriei Alimentare – INMA 
 
Cercetatare si dezvoltare pentru utilaje agricole si agregate 



   
 

              Experiența profesionala 
 
 
 
      Principalele activitati si          
            responsabilitati 
 
 
 
             

              Experiența profesionala 
 
 
     Principalele activitati si        
              responsabilitati 
 
 
 
  
 

 Experiența profesionala 
 
 

Principalele activitati si     
responsabilitati 

16.10.2018 – 31.10.2019 
Asistent medical specialitatea radiologie – Proiect E-DETECT 
 
 
Realizare screening grup tinta vulnerabil care consta in: inregistrare date 
pacienti, efectuare radiografii, trimitere radiografii catre Expertul medical TB, 
centralizare baze de date pacienti. 
 
 
30.09.2015 – 22.06.2017  
Reprezentant comercial – S.C. IM PRO GLASS IMPEX SRL 
 
Identificare potentiali clienti, intocmire portofoliu proiecte si lucrari reaizate, 
mentinerea contacului cu furnizorii de materie prima, indrumare clienti si 
asistenta acxestora pana la finalizare lucrarilor, efectuare masuratori si schite, 
proiectare 3D. 
 
 
04.04.2014 – 01.10.2015 
Designer – SC Metric Production SRL 
 
- Conceperea design-ului corpurilor de mobilier; 
- Consilierea clientilor in vederea amenajarii dorite; 
- Conceperea unui plan de amenajare; 
- Planificarea intreglui proces de productie,  de la preluarea comenzii pana 

la livrarea mobilierului la client. 
 

Experienţa profesională 
 
 
 

01.11.2012 – 30.03.2014 
   Designer industrial– SC Alson Com Trading SRL 

 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

- Conceperea design-ului corpurilor de mobilier; 
- Consilierea clientilor in vederea amenajarii dorite; 
- Conceperea unui plan de amenajare; 
- Planificarea intreglui proces de productie,  de la preluarea comenzii pana 

la livrarea mobilierului la client. 
 

Experienţa profesională 
 
 
 

05.10.2011 - prezent 
    Inventator 

- Am participat târgurile de invenții „Inventika” de la Romexpo in 5 - 8 
Octombrie anul 2011, „Pro Invent” de la Cluj Expo Transilvania 27 – 30 
martie 2012; 

- Am apărut in revista „Știința si Tehnica” cu articolul „Greeny” in numărul 
din luna ianuarie 2012; 

- Am realizat machete funcționale precum tensiometru pentru copii, corpuri 
de iluminat, masa din rebuturi de lemn masiv, multifuncționala. 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

Prezentarea triciclului electric pliabil Greeny realizat de către mine pentru 
lucrarea de licența 



   
 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Am participat alături de domnul Justin Capra si asociația. 

Educaţie şi formare 2015 – 2018  Scoala Postliceala „Fundeni” – asistent medical specialitatea 
radiologie  

Absolvent al Universitatii Nationale de Arta Bucuresti, profilul Design 
Industrial. In prezent urmez cursuri de Master, anul I. 

  

Perioada 2004-2008 Liceul de Arte Plastice ’N.Tonitza’ sectia ‚Arte ambientale si 
Design’,2008-iunie 2009 anul I, 2009-iunie 2010 anul II, 2010- 2011 anul III de 
studiu la Universitatea de Arta Bucuresti profilul Design Industrial.    

Calificarea / diploma obţinută Tehnician in domeniul artistic, licenta in domeniul designului de produs. 

Disciplines principale studiate 
/ competenţe dobândite 

Studiu Structura-Functie-Forma, Tehnologia Materialelor, Geometrie 
Descriptiva, Desen Geometric, Perspectiva,Ergonomie,Basic Design,Teoria 
Designului. 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea Nationala de Arte Bucuresti. 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Ma pot exprima  coerent si expresiv in scris si verbal 

  

Limba(i) maternă(e) Romana. 

  

Limba(i) străină(e) Engleza,Italiana. 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs orale Exprimare 
scrisă 

Limba  
 Engleza   Italiana  Engleza  Italiana  

Engleza, 

Italiana 

Limba   mediu  incepator  incepator  incepator  mediu 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi sociale Sunt un individ cu simtul umorului si usor integrabil in orice mediu social, 
caracteristici dobandite prin interactiune cu foarte multe persoane din domenii 
profesionale diferite  

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Pot coordona un numar redus de persoane fiind implicat in astfel de acivitati in 
repetate randuri in cadrul proiectelor desfasurate. 

  



   
 

Competenţe şi aptitudini 
tehnice 

Am experienta in utilizarea echipamentelor foto moderne dar si invechite, in 
utilizarea uneltelor pentru taiere, lipire, finisare etc. necesare machetarii si in 
utilizarea echipamentelor de imprimare grafica, aparate de radiologie, CT si 
RMN. 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Utilizez frecvent si competent Microsoft Office (Word, PowerPoint, Outlook si 
Excel), Adobe Photoshop, Illustrator si Lightroom. 

  

Competenţe şi aptitudini  Desenez foarte bine si stapanesc principiile generale de  teorie ale 
compozitiei, formei si culorii. In perioada de practica si voluntariat ca asistent 
de radiologie am dobândit cunoștințe de comunicare cu pacientul. 

  

Alte competenţe şi aptitudini Curs de formare profesionala – Marketing Strategic, in cadrul Academiei de 
Studii Economice Bucuresti prin CPO – 2011- 2012  

  

Permis(e) de conducere Da. Categoria A si B 

  

  


