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Informaţii personale  

Nume / Prenume Gălbinașu, Bogdan Mihai 

Adresă(e) Str. Duzilor nr. 36, Sector 2, Bucuresti 

Telefon(oane)    Mobil: +40722352050 

Fax(uri)  

E-mail(uri) bogdan.galbinasu@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 01 mai 1978 
  

Sex Masculin  
  

Domeniul ocupaţional Educaţie 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 1 februarie 2004 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică, activitate clinică 

Numele şi adresa angajatorului Univeristatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, Str. Dionisie Lupu, Nr. 37 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Învăţământ superior 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2005-2012 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Dentară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti 
Facultatea de Medicină Dentară 
Catedra de Tehnologia Protezelor și Materiale Dentare 

  

Perioada 2003-2005 

Calificarea / diploma obţinută Master în Biomateriale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Politehnica Bucuresti  
Facultatea de Inginerie si Stiinta Materialelor 

  

Perioada 2004-2007 

Calificarea / diploma obţinută Medic Specialist în Chirugie Dento-Alveolară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătății 
Clinica de Chirurgie orală și maxilo-facială 
Spitalul Universitar de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială  

  

Perioada 1997-2003 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic profil: Medicină Dentară 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie U.M.F. „Carol Davila”, Bucureşti  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, franceză 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la 
activităţile presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am 
continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de asistent. 

- capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de studii şi muncă în 
străinătate; 

- o bună capacitate de comunicare, 
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Experienţă bună a managementului de proiecte şi al echipei, experienţă dobândită încă din timpul 
facultăţii în diverse activități științifice studențești şi ulterior prin participarea în calitate de membru 
al comitetelor de organizare a unor simpozioane, workshop-uri pe teme ştiinţifice și clinice 
medicale, simpozioane şi conferinţe naţionale şi internaţionale; 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice - capacitatea de a mânui echipamente medicale 
- o bună cunoaștere a proceselor tehnologice de obținere a protezelor dentare 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

- o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și PowerPoint™); 
- cunoștinţe elementare ale aplicaţiilor de grafică pe calculator(Adobe Illustrator™, PhotoShop™, 

CorelDraw™, CorelPhotoPaint™). 
  

  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare - numeroase publicaţii (articole 29, cărtți 3) şi participări la 6 proiecte de cercetare; 

- titlu de brevet de invenție pentru„Instalatie pentru testarea coeziunii in cazul materialelor mixte 
dentare”, Titlu Brevet Nr. 122801 la data 23.06.2006, Acordat de Oficiul de Stat pentru Invenții și 
Mărci, în temeiul legiiNr. 64/1991. Nr. De înregistrare OSIM: A/00486/23.06.2006. 

- premii primite la conferinte nationale si internationale; 
- participare la cursuri de specializare naționale și internaționale; 

- membru în Asociații și Societăți Profesionale Naționale și Intenaționale: Membru al 

Colegiului Medicilor Dentiști din București, al Uniunii Naţionale a Asociaţiilor Medicilor 

Stomatologi, al Societăţii Române de Biomateriale, al Societății Stomatologice de Estetică 

Dentară 

Anexa - lista de lucrari 
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