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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale
Nume / Prenume Popescu, Manuela Anca

Adresă(e) Bucuresti, Romania

Telefon(oane) Mobil: (+4) 

Fax(uri) -

E-mail(uri)

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional

Conferentiar universitar

Experienţa profesională

Perioada 2005 - prezent

Funcţia sau postul ocupat Sef de lucrari (prin concurs)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de pregătire a lucrărilor practice, cursuri teoretice cu studenţii anilor V şi VI ai 
Facultăţii de Medicină Dentară si studenţii anului III FMAM
Activitate de pregătire a rezidenţilor de ortodonţie.
Activitate de cercetare
Participări în comisii de examene: admitere, licenţă, promovare în UMF, examen de medic specialist.
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate.

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Medicina Dentara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare şi didactică - Catedra de Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Perioada 2000 - 2005

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (prin concurs)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de pregătire a lucrărilor practice, cursuri teoretice (1-2 cursuri/semestru) cu 
studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară si studenţii anului III FMAM
Activitate de cercetare
Participări în comisii de examene: admitere, licenţă, promovare în UMF, examen de medic specialist.
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Medicina Dentara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare şi didactică -Catedra de Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Perioada 1998 - 2000

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar (prin concurs)

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică de pregătire a lucrărilor practice cu studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii de Medicină 
Dentară
Activitate de pregătire a rezidenţilor de ortodonţie.
Activitate de cercetare
Participări în comisii de examene: admitere, licenţă, promovare în UMF, examen de medic specialist.
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de Medicina Dentara

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate de cercetare şi didactică -Catedra de Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială
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Perioada 1996 – 1999

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate clinică şi de cercetare, participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate

Numele şi adresa angajatorului Spitalul clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti, Clinica de Ortodonţie

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate clinica – Medicina dentara, Ortodonţie

Educaţie şi formare

Perioada 2006

Calificarea / diploma obţinută Doctor in Stiinte Medicale

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

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

Academic

Perioada 2004

Calificarea / diploma obţinută Medic primar Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Ortodonţie funcţională, mobilă şi fixă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii Publice

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Perioada 2006

Calificarea / diploma obţinută Medic primar Stomatologie generala

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

terapie odontala, protetica dentara, endodontie

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii Publice

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Perioada 1996 - 1998

Calificarea / diploma obţinută Competenta de Radiodiagnostic Maxilo – Dentar

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Notiuni fundamentale de radiodiagnostic maxilo-dentar

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 1996 – 1998

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Ortodonţie funcţională, mobilă şi fixă

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Ministerul Sănătăţii – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada Aprilie 1998

Calificarea / diploma obţinută Certificat de abilitare cadru didactic
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Tic Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Pedagogie, psihologie scolara, metodica si practica pedagogica

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universitatea Politehnica Bucuresti

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare

Perioada 15.09.1997 – 15.12.1997

Calificarea / diploma obţinută

Tic Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite

Stagiu de specializare ortopedie dento-faciala si parodontologie, redactare Memoriu de stagiu

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare

Universite Rene Descartes Paris V

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională

Studii postuniversitare

Principalele cursuri de pregatire
in domeniul ortodontiei

cu durata medie si scurta 

2001 - 2002Cursuri de perfectionare organizate de Dentaurum
Cursuri pre si post congres in cadrul congreselor EuropeanOrthodontic Society, SFODF 
Cursuri de ortodontie fixa tehnica Edgewise organizate de ANRO in Bucuresti
Curs de ortodontie fixa tehnica Edgewise: The Tweed study course – 10-21. 09. 2006,Tucson, SUA
Curs ortodontie – chirurgie ortognata – 3.03.2008, Olanda
Ciclu de formare Universite de Printemps de Bucarest „Proffeseurs Yves Commissionat – Valerian 
Popescu” 23.05.1996 – 1.06.1996 – finalizat cu examen de absolvire (locul 2, premiat cu calificativul 
tres honorable de catre Universite Rene Descartes Paris V)
Premiul s-a concretizat in bursa de studii ante-mentionata

Aptitudini şi competenţe 
personale

Limba maternă Romana 

Limba străină cunoscută

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 

conversaţie
Discurs oral Exprimare scrisă

Limba franceza C2
Utilizator

experimentat C2
Utilizator 

experimentat C2
Utilizator 

independent C2
Utilizator 

independent C2
Utilizator 

independent

Limba engleza C1
Utilizator

experimentat C1
Utilizator 

experimentat B2
Utilizator 

independent B2
Utilizator 

independent B2
Utilizator 

independent

Competenţe şi abilităţi sociale - buna capacitate de comunicare si adaptare rapida la situatii noi, dobandita in cursul participarii la 
congrese, cursuri in tara si strainatate;  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice

- experienta in logistica, dobandita ca membru in comitete de organizare ale unor congrese in tara si 
strainatate

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului

Windows XP, Microsoft Office, navigare internet (Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8), statistica 
medicala (SPSS)

Permis(e) de conducere categoria B

Informaţii suplimentare Membru al următoarelor asociaţii medicale: ANRO (Asociatia Nationala Romana de 
Ortodontie), EOS (European Orthodontic Society), BaSS (Balcan Stomatological Society), 
UNAS, WFO.
- In cadrul Bass: functia de deputy councilor din partea Romaniei 2007 – 2012

Organizator de manifestari stiintifice 
internationale

Membru in Social Comission: 6th Congress of the BaSS, Bucuresti, 3-6.05.2001
Membru in Comitetul de organizare: 16th Congress of the BaSS, Bucuresti, 28.04-1.05.2011
Responsabil Francofonie: 4e Rencontre Internationale de l’Orthodontie Francophone, 

Bucuresti, 8-11.09.2011
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Organizator de manifestari stiintifice 
nationale

Membru in Comisia de protocol:
- Al V-lea Congres National UNAS, 18-21.10.2001
- Al VIII-lea Congres National UNAS, 6-9.09.2004
- Al IX-lea Congres National UNAS, 5-8.10.2005

Activitate didactica, stiintifica si de 
cercetare

24 lucrari publicate in extenso în reviste recunoscute
Contributie la redactarea de monografii cu valoare didactica in calitate de colaborator, 
coautor, autor principal
169 comunicari stiintifice orale si postere in cadrul unor manifestari nationale si 
internationale, din care 2 au fost premiate:

- Mentiune speciala: tres honorable, pentru miniconferinta „Traitements ODF des anomalies de 
classe II: effets induits sur l’espace de la troisieme molaire mandibulaire” din cadrul Les 
Journees de l’orthodontie, Paris Franta, noiembrie 2004 prezentata la sectiunea Graines de 
conferenciers

- Premiul Werner Frunz pentru cea mai buna lucrare prezentata de catre un tanar ortodont in 
cadrul celui de-al XIII-lea Congres ANRO cu participare internationala, Timisoara, 14-17 mai 
2008. Titlul lucrarii: Abordarea chirurgical-ortodontica a unui caz de incluzii dentare multiple

Granturi 1. Grant 159/2007 al Academiei Romane castigat prin concurs, desfasurat intre 30.08.2007 –
1.12.2007 si 12.06.2008 – 31.10.2008 - in calitate de responsabil de proiect :

Influenta anomaliilor dento-maxilare asupra statusului aparatului dento-maxilar la pacientii 
varstei a III-a. Studiu comparativ pe loturi populationale din trei perioade istorice (sec. XI, 
inceputul sec. XX, sec. XXI) – Dr. Manuela Anca Popescu

(volum de finantare: 4000RON+4400RON)
Concretizat ca activitate de cercetare in 2 publicatii 

1. The condition of the dento-maxillary system in two historical ages. Anthropological study 
on skulls from the Mesolithic era and the early Middle Ages, discovered on Romanian 
territory - Manuela Popescu, Olivia Popoviciu, Cristina Stan, Andrei Soficaru, Nicolae 
Miritoiu, Cristiana Glavce -  Proceedings of the Romanian Academy series B, 2008, 
10(3):239-246 (ISSN 1454-8267, indexata BDI in Biological Abstracts, BIOSIS 
Previews)

2. Correlations between atavistic and proterogenetic phenomena expressed at the dento-
maxillary system level -  Manuela Popescu, Olivia Popoviciu, prof. dr. D. Stanciu -
Proceedings of the Romanian Academy series B, 2009, 11(1):31-35 (ISSN 1454-8267, 
indexata BDI in Biological Abstracts, BIOSIS Previews)

2. Contract POSDRU/81/3.2/S/48872 (2011 – 2014)
Cresterea competitivitatii, eficientei si nivelului de sanatate si securitate in munca pentru 
personalul din sector – Dr. Popescu Manuela Anca - membru in echipa

3. Contract de Grant 160/2007 al Academiei Romane pe perioada 2007-2008:
Dezvoltarea unui protocol de studii antropometrice ale extremitatii cefalice prin model 3D cu 
aplicatii in sfera oro-faciala - Dr. Manuela Anca Popescu – membru in echipa de cercetare

4. Contract de Grant nr. 87/2006 al Academiei de Stiinte Medicale (2 ani si 4 luni)
Studii terapeutice ortodontice poliagregate pentru tratamentul aspectelor complexe ale 
tulburarilor din sfera maxilo-faciala - Dr. Manuela Anca Popescu – membru in echipa de 
cercetare

5. Contract de Grant nr. 390/2004 al Academiei de Stiinte Medicale  - programul VIASAN 
(21 luni)

Investigatii genetice moleculare privind asocierea mutatiilor aparute in gena PAX9 si agenezia 
dentara - Dr. Manuela Anca Popescu – membru in echipa de cercetare

-


