
DR. MIHAELA ORODAN    
Data nasterii                    31.03.1963 

Experienta profesionala 

Perioada   2003 până in present 

Funcţia sau postul ocupat   Manager- Medic SC Apimedica SRL 

Activităţi şi responsabilităţi principale     

Organizarea şi coordonarea activităţii primului cabinet de medicina  alternativa-acupunctura, 
fitoterapie,  homeopatie, medicină cuantică din judeţul Arad care respectă principiile medicinii 
tradiţionale chineze în  corelaţie cu medicina alopată prin laboratorul de analize medicale din 
cadrul societăţii (aprox.10000    pacienţi /an), 

Numele şi adresa angajatorului   SC Apimedica SRL 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate   medicina complementara-acupunctura, apifitoterapie, 
homeopatie 

Perioada  1997- 2005     2006 - până în present 

Funcţia şi postul ocupat  -  medic primar medicina de urgenţă, în cadrul serviciului 
   UPU/SMURD 

Activităţi şi responsabilităţi principale - Acordarea asistentei medicale de urgent 
 
Numele şi adresa angajatorului - Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, Calea Victoriei nr. 1-
3, Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - medicina de urgent 
Perioada   2009 până în present 
Funcţia şi postul ocupat     asistent universitar - Universitatea de Medicina si Farmacie Vasile 
Goldiş Arad                                                
Activităţi şi responsabilităţi principale -   pregătirea studenţilor prin cursuri şi lucrări practice vis 
a vis de medicina alternativa, fiind de altfel primul curs care se desfăşoară în cadrul unei  
universităţi de medicină şi farmacie. 
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate - Medicină de urgenţă prespitalicească 
Perioada - 1997-2001 
Funcţia şi postul ocupat  medic primar medicina de urgent 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  -  Medicina de urgent  
Perioada   1993-1996 
Funcţia şi postul ocupat  - medic specialist medicina de urgenta 
Numele şi adresa angajatorului - Ministerul Sanatatii si Familiei 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate  - Medicina de urgenta 
Perioada   1991-1993 
Funcţia şi postul ocupat - medic medicina generala 
Numele şi adresa angajatorului  - Spitalul orăşenesc Chişineu - Criş , jud.Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate  - Medicina generala 
Perioada  - 1990-1991 
Funcţia şi postul ocupat -  medic stagiar medicina generala 
Numele şi adresa angajatorului  Spitalul Judeţean .Arad, jud.Arad 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate   - Medicina generala 
Perioada -  1988-1989 
Funcţia şi postul ocupat  -  medic stagiar medicina generala 
Numele şi adresa angajatorului  - Spitalul Judeţean Drobeta Turnu-Severin, Jud. Mehedinţi 
Tipul activităţii i sau sectorul de activitate  - Medicina generala  
Perioada -  2009 până in present 
Calificarea / diploma obţinută   - doctorand -Gemoterapia în afecţiunile aparatului respirator  
Educație ți formare 
Perioada    - 20142014 
Calificarea/ diploma obţinută - Curs acupunctura TUNG 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  -  Profesor Palden Carson - 
Canada 
Perioada   2013 
Calificarea/ diploma obţinută - Curs acupunctura avansat 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Centrul Federației Mondiale 
de Acupunctura ți Moxibustie- Beijing - China    
 Perioada 2011 
Calificarea/ diploma obţinută  Curs postuniversitar - Neuroanatomie, neuroelectrofiziologie si 
biofeedback – Aparatul SCIO – placa turnanta a biorezonantei 
Perioada – 2010 
Calificarea/ diploma obţinută  -   curs de pregătire in homeopatie –mezoterapie 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare  - Milano-Italia-Prof.Perra 
Alex 
Perioada -  2009 
Calificarea/ diploma obţinută - Lector GEMOTERAPIE – ARGH (Asociatia Romana de 
Gemoterapie si Homeopatie) 
Perioada -  2009 
Calificarea/ diploma obţinută - curs de pregătire in acupunctura-fitoterapie 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Clinica de Diabet – Taiyaun - 
China – coordonator . prof.dr.Zang 
Perioada -  2008-2009 
Calificarea/ diploma obţinută - Curs de formare in competenta de homeopatie 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Centrul de Perfecţionare 
Postuniversitara  a medicilor din Bucureşti 
Perioada – 2008 
Calificarea / diploma obţinută - curs de formare in competenta de ecografie generala  



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Centrul de Perfecţionare 
Postuniversitara a medicilor Bucureşti-centrul de pregătire - Universitatea de Medicina si 
Farmacie Timişoara - coordonator Prof. Dr.Sporea Ioan 
 - 2003-2004    2008 
Calificarea / diploma obţinută - curs de formare in competenta de acupunctura 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Centrul de Perfecţionare 
Postuniversitara  a medicilor din Bucureşti 
Perioada  2007 
Calificarea / diploma obţinută - curs de pregătire in acupunctura-fitoterapie Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare -   Clinica de recuperare neurologica pentru 
copiii cu handicap neuro-motor-Taiyuan -China 
 
Perioada - 2002-2003 
 
Calificarea / diploma obţinută  - curs de pregătire in competenta de apifitoterapie 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Centrul de Perfecţionare 
Postuniversitara  a medicilor din Bucureşti 
Perioada - iulie -octombrie 2002 
 
Calificarea / diploma obţinută - curs de însuşire a noţiunilor de apiterapie si apipunctură 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Taiwan-Taichong 
Period - 1982-1988 
Calificarea / diploma obţinută - doctor-medic 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare - Universitatea de medicină ți 
farmacie - Timițoara 
 
Competenţe şi abilităţi sociale -  Spirit de echipă, capacitatea de organizare şi conducere,  
organizarea unei echipe pentru a lucra în    condiţii  de stres datorită muncii desfăşurate de 17 ani 
în serviciul de urgentă. 
 
Competenţe şi aptitudini organizatorice - Experienţa în organizarea şi coordonarea activităţii 
primului cabinet de medicină alternativă - acupunctură, fitoterapie, homeopatie, medicină 
cuantică din judeăul Arad care respectă principiile medicinii tradiţionale chineze în  corelaţie cu 
medicina alopată prin laboratorul de analize medicale din cadrul socieţii (aprox.10000 pacienti 
/an). 
membru al Asociației Române de Gemoterapie ți Homeopatie 
membru al Asociației Române de Gemoterapie ți Homeopatie 
membru al Societății Române de Medicină Tradițională Chineză 
membru al Societăţii Franceze de Acupunctura 
membru al Societăţii Române de Acupunctură 
membru al Societății Române de Fitoterapie 
membru al Societăţii Române de Apiterapie 
membru al Societăţii Germane de Apiterapie 
2011 – Membru al Who is Who -  Society Copr. –Enciclopedia personalităților din România 
2011 - Vicepreşedinte al Societăţii  Latino-Americane de Apiterapie 



Participări internaţionale : lucrări prezentate în cadrul unor     congrese internaţionale de la 
  Passau - Germania, Franţa, Letonia, Japonia, Italia. 
Participari la congrese de apiterapie : 
2014- Brasov,2013-Bucuresti,2011-Cluj-Napoca,2009-simpozion Bucuresti,2008-Iasi,2007-
Cluj-Napoca 
2011-organizator impreuna cu Societatea romana de apiterapie a Primului Simpozion national de 
apifitoterapie-Arad  
A publicat  lucrări de cercetare clinică privind anumite boli cu incidenţă ridicată atat în România 
dar şi  în   lume (cancer,scleroza în plăgi,diabet zaharat) 
 Abilit ăţi de comunicare : limba engleză, germană, franceză 
  


