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Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume BUTINCU LAVINIA

Adresă(e)    Romania
Telefon(oane) -

Fax(uri) -
E-mail(uri) -

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii -

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Asistent universitar;
Medic primar in Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala.

Experienţa profesională

Perioada Asistent universitar din 01.09.2009 pana in prezent;
Medic primar in specialitatea Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala, din 01.10.2014, prin Ordinul 
Ministrului Sanatatii nr. 1124 din 2014;
Doctor, domeniul Medicina Dentara, Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5581 din 03.12.2013;
Medic specialist in specialitatea Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala in perioada  01.01.2009 – 
01.10.2014;
Preparator universitar in perioada 27.02.2006 – 31.08.2009;
Medic rezident in specialitatea Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala in perioada 01.01.2006 – 
31.12.2008;
Medic stagiar la Spitalul Universitar de Stomatologie „ Prof. Dr. Dan Theodorescu” in perioada 
01.01.2005 – 31.12.2005;
Medic dentist din 2005.

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Facultatea de Medicina Dentara a U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti, Disciplina 
Reabilitare Orala.

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate in invatamantul superior;
Efectuarea stagiilor clinice de Reabilitare Orala cu studentii anului VI, Facultatea de Medicina Dentara;
Coordonarea lucrarilor de diploma ale studentilor;
Participarea in comisii de concurs.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti
Str. Dionisie Lupu, nr. 37, Bucuresti
Tel: 021 318 07 19             www.umfcaroldavila.ro

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Activitate didactica, activitate medicala, activitate de cercetare, activitate științifica în 
 domeniul medicină dentară, ortodontie, tratamente interdisciplinare de reabilitare orala. 

Educaţie şi formare
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Perioada Asistent universitar din 01.09.2009 pana in prezent, prin concurs;
Medic primar ortodont din 01.10.2014 pana in prezent, prin concurs;
Doctor in stiinte medicale din 03.12.2013, in urma prelegerii publice din 17.07.2013;
Medic specialist ortodont in perioada 01.01.2009 – 01.10.2014, prin concurs;
Preparator universitar in perioada  martie 2006 – 01.09.2009, prin concurs;
Medic rezident in perioada 01.01.2006 – 01.01.2009, prin concurs national, ocupand locul al treilea pe 
tara si primul pe Bucuresti;
Medic stagiar in perioada 01.01.2005 – 31.12.2005;
Studenta la Facultatea de Stomatologie in perioada 01.10.1998 – septembrie 2004, prin concurs;
Eleva la Liceul de Informatica in perioada 15.09.1993 – 15.06.1997, prin concurs.

Calificarea / diploma obţinută 2015 – Certificat de absolvire a cursurilor in specializarea „Pedagogie medicala”;
2014 -Medic primar in specialitatea Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala;
2013 -Doctor, domeniul Medicina Dentara, Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5581 din 
03.12.2013;
2009 -Medic specialist in specialitatea Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala;
2006 - Medic rezident in Ortodontie si Ortopedie dento-faciala;
2005- Medic stagiar la Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”;
2004 -Diploma de licenta la Facultatea de Stomatologie a U.M.F. „Carol Davila” Bucuresti, nr. 9133

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala;
Medicina Dentara.

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

   ISCED 8

Aptitudini şi competenţe 
personale

Cecetator in proiectul C.N.M.P. 61-33/2007 „Studii complexe privind alternativele terapeutice pentru 
pacientii  cu  tulburari  in  timpul  somnului  in  scopul  ameliorarii  calitatii  vietii  si  reintegrarii  socio-
profesionale” – SASPROT;
Participarea la congrese de specialitate inca din timpul studentiei cu lucrari premiate prin „mentiune”;
Participant  la  numeroase  cursuri  postuniversitare nationale  si  internationale  de  ortodonție  si  de 
medicina dentara;
Absolventa a cursurilor de formare continua in specializarea „Pedagogie medicala”.

Limba(i) maternă(e) romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza, engleza
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie

Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat

Limba engleza C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
experimentat B1 Utilizator 

experimentat B1 Utilizator 
experimentat

Competenţe şi abilităţi sociale Buna capacitate de comunicare cu studentii, cu intreg colectivul disciplinei si cu pacientii;
Spirit de echipa;
Adaptabilitate si receptivitate in fata tendintelor moderniste;
Flexibilitate in gandire si adepta a ideilor novatoare;
Analiza, sinteza si predare in invatamantul superior.

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

Organizarea eficienta a stagiilor cu studentii;
   Participare cu lucrări la diferite congrese nationale si internationale;
   Experienta in organizarea activitatilor medicale din cabinetul de medicina dentara;

Participare in comisii de concurs;
   Rezolvarea problemelor complexe.

Competenţe şi aptitudini tehnice Manevrarea aparaturii stomatologice, a uniturilor dentare si a aparatelor cu ultrasunete.
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Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

-o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și
PowerPoint™), Internet Explorer;
-cunoștinte elementare ale aplicatiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™,
PhotoShop™);
-prelucrarea datelor statistice in programul SPSS.

Competenţe şi aptitudini artistice -practic cu placere inot, patinaj, drumetii montane, lecturi diverse;
-sunt pasionata de stiinta, istorie, cultura diverselor popoare.

Alte competenţe şi aptitudini Activitate medicala in sistem privat;
Participari la cursuri si congrese de specialitate;
Perfectionarea si prin metode autodidacte;
Achizitionarea celor mai recente publicatii de specialitate;
Apartenenta la organizatii si comunitati cu rol stiintific;
Articole publicate in reviste de specialitate.

Permis(e) de conducere Detin permis de conducere din anul 2001, categoria B

Informaţii suplimentare -
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