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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nimigean Vanda Roxana 
Adresă(e) Romania, Bucureşti, sector 3. 

Telefon(oane)   0213131268   

Fax(uri)  0213131268 

E-mail(uri)  vandanimigean@yahoo.com 
  

Naţionalitate  româna 
  

Sex  feminin 
  

Locul de muncă vizat/ 
Domeniul ocupaţional 

Conferenţiar universitar, U.M.F. „Carol Davila”, Facultatea de Medicină Dentară, disciplina Estetică 
în Medicina Dentară 
Învăţământ superior medical 

  

  

Experienţa profesională  
  

                                                   Perioada    01.10.2006 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar, disciplina Reabilitare orală 

Activităţi şi responsabilităţi principale   Activitate didactică şi de cercetare, coordonarea activităţii didactice şi de cercetare a disciplinei   
  Reabilitare orală. 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Medicină dentară, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37. 

Tipul activităţii / sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ superior medical 

  
  

Perioada 23.02.2004 - 30.09.2006 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări, disciplina Reabilitare orală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină dentară, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37. 

Tipul activităţii / sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ superior medical 

  
  

                                                   Perioada 24.02.1992 - 22.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar, disciplina Reabilitare orală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică şi de cercetare. 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Medicină dentară, U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37. 

Tipul activităţii / sectorul de activitate Educaţie / Învăţământ superior medical 

  

                   Educaţie şi formare   
  

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

ISCED 8 

  

Perioada 1976 - 1980 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de bacalaureat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul de matematică - fizică „Mihai Viteazul”, Bucureşti, profilul matematică - fizică. 
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Perioada 1980 - 1985 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor medic stomatolog  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

I.M.F. „Carol Davila” Bucureşti Bucureşti, Facultatea de Stomatologie 

  

Perioada 1997 - 2000 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic / Diplomă de licenţă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină 

  

Perioada 2002 - 2003 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Asistent specialist în profilaxie stomatologică  

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Colegiul de Profilaxie Dentară al Facultăţii de Stomatologie. 

  

Perioada 2002  

Calificarea / diploma obţinută   Doctor în Stomatologie Cum Laude conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.4198  
din 29.07.2002 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Stomatologie 

  

Competenţe profesionale dobândite - Medicină dentară 
- Medicină 
- Ortodonţie şi  Ortopedie dento-facială  
- Profilaxie Dentară 
- Certificat de Competenţă în Radiodiagnostic maxilo-dentar,  nr. 005118 din  28.05.2001, eliberat de    

     M.S.şi Familiei -  D.G.P.P.M.F, după  promovarea  examenului de atestare cu media 9,85 în    
     30.04.2001. 
   - Atestat de studii complementare în Parodontologie nr. 019504 după  promovarea  examenului de      
      evaluare din 24.05.2007, cu media generală 10, eliberat de M.S.P., Centrul Naţional de Perfecţionare 
     în domeniul Sanitar Bucureşti după Programul de pregătire de 1 an. 

 - Atestat de studii complementare în Implantologie nr. 029064 după  promovarea  examenului de  
   evaluare din 21.09.2011, cu media generală 10, eliberat de M.S., Direcţia Generală Resurse Umane. 
 - Certificat de Formator nr. 00222657, eliberat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale  
   împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, după promovarea examenului de absolvire din  
   25.11.2011 cu nota 10. 

  

Perioada   1997 - prezent 

Calificarea / diploma obţinută   Medic primar în specialitatea Stomatologie Generală 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
Ministerul Sănătăţii 

  

Perioada 2006 - prezent 

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

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
Ministerul Sănătăţii 

  

  

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Limba română 
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Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 1. Limba franceză. 

2. Limba engleză. 

 

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

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza  C2 Utilizator 
experimentat  C2 Utilizator 

experimentat  B2 Utilizator 
independent  B2 Utilizator 

independent  B2 Utilizator 
independent  

Limba engleza  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  C1 Utilizator 

experimentat  C1 Utilizator 
experimentat  

           
 

   Activitate ştiinţifică 

 
 
    - Negociator al contractelor de cercetare: membru în 9 contracte de cercetare: director de proiect      
      (responsabil proiect) (4), co-director de proiect (2)  şi cercetător specialist (3) – 8 finalizate şi unul în  
      derulare. 
    - Publicare şi prezentare lucrări ştiinţifice după cum urmează: 
          - Publicaţii: 144: 
              - Articole publicate in extenso în ţară şi în străinătate: 62 din care: 14 ISI, 24  BDI. 
              - Cărţi şi capitole în cărţi de specialitate: 12 din care: 5 ca autor şi 7 coautor.  
              - Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale / internaţionale: 70 din care:      
                 6 în reviste cotate ISI, 37 în volume cu ISBN / ISSN şi  27 în volume fără ISBN / ISSN. 
          - Postere şi Comunicări prezentate la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 99. 
          - Cursuri şi Rapoarte la Congrese naţionale şi internaţionale: 24. 
   - Participare cursuri de perfectionare naţionale şi internaţionale: 53. 
   - Citări în reviste ISI şi BDI, conform Google Academic, la 10.01.2017: 152. 
   - Recenzor (reviewer) pentru European Journal of Oral Sciences, 2012. 

  

Premii şi distincţii   - Diplomă Jubiliară cu ocazia aniversării a 150 de ani de Învăţământ Medical Românesc, 01.10.2007. 
  - Diplomă de excelenţă pentru contribuţii ştiinţifice de valoare la Al II-lea Congres Internaţional de   
    Medicină Dentară al Societăţii Române de Reabilitare Orală cu tema “Medicina Dentară între  
    standarde şi practica curentă”, Bucureşti, 18-21.11.2009. 
  - Diplomă de excelenţă pentru contribuţii ştiinţifice de valoare la Congresul Internaţional de Medicină   
    Dentară al Societăţii Române de Reabilitare Orală cu tema “Tendinţe actuale în Medicina Dentară    
    minim invazivă şi Reabilitarea implanto-protetică”, Bucureşti, 14-17.04.2010. 
  - Diplomă de excelenţă pentru contribuţii ştiinţifice la Al III-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare 
    Craiovene, Craiova, 23-27.03.2011. 
  - Diplomă de excelenţă pentru prezentarea conferinţei “Tratament odontal conservator versus tratament  
    radical” la Al IV-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene, Craiova, 07-09.06.2012. 
  - Diplomă de excelenţă pentru prezentarea conferinţei “Afectarea antrală consecutivă tratamentului  

  conservator sau radical al dinţilor sinusali” la Al V-lea Congres Naţional Zilele Medicinei Dentare   
  Craiovene, Craiova, 07-09.06.2013. 
 

  

    Competenţe şi abilităţi sociale   - Sociabilitate. 
  - Abilităţi de comunicare.  
  - Receptivitate şi adaptare la nou, gândire flexibilă.  
  - Dinamism. 
  - Responsabilitate, seriozitate. 
  - Capacitate de organizare și de lucru în echipă. 
  - Capacitate de negociere, analiză şi sinteză. 
  - Capacitate de socializare în medii multiculturale, ca rezultat al participării la evenimente ştiinţifice    
     internaţionale, în domeniul medicinei dentare şi în domenii conexe.  
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

   - Şef de catedră: 2007 - 1 oct 2011. 
 - Şef de disciplină: 2006 - prezent. 

   - Membră în structuri profesional ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 11.  
   - Organizator de manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale: 10. 
   - Membru fondator al diferitelor societăţii ştiinţifice medicale. 
   - Secretar ştiinţific Societatea Română pentru Studii Interdisciplinare cu Aplicabilitate în Medicină, din   
      2008. 
    Organizator de publicaţii ştiinţifice: 
  1. Membru în Comitetul editorial (colegiul de redacţie) al publicaţiei  “Revista Română de Medicină   
      Dentară” din 2008. 
   2. Membru în Comitetul editorial (colegiul de redacţie) al revistei  “Quintessence International     
       România” 2008-2012. 
   3. Membru în Comitetul editorial al publicaţiei “Revista Română de Stomatologie” (Romanian Journal of   
       Stomatology) din 2009. 
   4. Membru în Consiliul Editorial al publicaţiei “Practica Medicală” (Romanian Journal of Medical    
       Practice) din 2013. 
   5. Membru în Comitetul Editorial (colegiul de redacţie) al publicaţiei internaţionale “Aperito Journal  
        of Oral Health and Dentistry” din 2015. 

  

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Modalităţi de redactare şi tehnoredactare manuale şi publicaţii ştiinţifice. 
Prelucrare statistică date. 
Abilităţi de utilizare Microsoft Office, Adobe Photoshop. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  - 
 

  

Alte competenţe şi aptitudini   O bună cunoaştere şi soluţionare a aspectelor medicale specifice. 
  Comunicare interdisciplinară. 
  Ablităţi de coordonare a unei echipe şi de management al unor proiecte de cercetare interdisciplinare     

complexe.  
  

Permis de conducere Da, categoria B. 
  

Anexe     -  
    

 
 
 
 
 

         11.01.2017                                                                                              Conf. univ. dr. Vanda Roxana NIMIGEAN 
  


