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Curriculum vitae  
Europass  

Inseraţi fotografia. (rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Bodnar Dana Cristina 

Telefon(oane) 0213158537 

Fax(uri)  

E-mail(uri) dana21bodnar@gmail.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

Data naşterii 21.06.1969 
  

Sex feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

(rubrică facultativă, vezi instrucţiunile) 

  

Experienţa profesională 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale  

 

Numele şi adresa angajatorului 

 

Din 1.10.2015  

Profesor universitar 

Cursuri susţinute pentru sudenţii anilor  III şi IV, Facultatea de Medicină Dentară.   Activitate didactică 

permanentă cu studenţii anilor III,IV . Cursuri pentru medici rezidenţi. 

Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr.37, sect.1 
  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  
Perioada 

Învăţământ universitar şi activitate de cercetare 

26.02.2007 - 30.09.2015 

Funcţia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cursuri susţinute pentru sudenţii anilor  III şi IV, Facultatea de Medicină Dentară.   Activitate didactică 
permanentă cu studenţii anilor III,IV la orele de stagii clinice. Cursuri pentru medici rezidenţi. 

Numele şi adresa angajatorului   Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr.37, sect.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi activitate de cercetare 

Perioada 23.02.2004 -26.02.2007 

Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Cursuri susţinute pentru sudenţii anilor  III şi IV, Facultatea de Medicină Dentară.   Activitate didactică 
permanentă cu studenţii anilor III,IV la orele de stagii clinice. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr.37, sect.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi activitate de cercetare 

Perioada 01.10.1996 - 23.02.2004 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică permanentă cu studenţii anilor III,IV,V,VI la orele de stagii clinice. 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr.37, sect.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi activitate de cercetare 

Perioada 1.03.1993 – 1.10.1996 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale  Activitate didactică permanentă cu studenţii anilor III,IV,V,VI la orele de stagii clinice 

Numele şi adresa angajatorului Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr.37, sect.1 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate  Învăţământ universitar şi activitate de cercetare 

Educaţie şi formare  
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Perioada 1997-2006 

Calificarea / diploma obţinută  Doctorat/Doctor  în  ştiinţe, domeniul Medicină Dentară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Medicină Dentară , UMF „Carol Davila” Bucureşti 

Perioada 6.01.2002 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar în specialitatea Stomatologie generală 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ambulatoriul de Odontologie  Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Dan Theodorescu 
Bucureşti 

Perioada 6.01.1997 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist în specialitatea Stomatologie generală  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ambulatoriul de Odontologie  Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Dan Theodorescu 
Bucureşti 

Perioada 1993 

Calificarea / diploma obţinută Medic rezident în specialitatea Stomatologie generală  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Spitalul Clinic de Stomatologie Bucureşti 

Perioada 1987-1992 

Calificarea / diploma obţinută medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite  

Discipline medicale şi de specialitate stomatologică 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Facultatea de Stomatologie, IMF "Carol Davila" Bucureşti 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

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

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba  B2  B2  B1  B1  B1  

Limba  B1  B1  A2  A2  A2  

  A2  A2  A1  A1  A2  

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  
  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Utilizator moderat  

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Domeniul de activitate – medicină dentară – Învăţământ universitar(activitate didactică - cursuri şi 
stagii clinice) şi activitate de cercetare  

 Publicaţii  
- 18 cărţi şi monografii (autor unic, coautor, colaborator, autor/coautor de capitole) 
- 15 articole în reviste ISI, 9 rezumate publicate în revizte cotate ISI 
-  44 articole publicate în reviste cotate BDI și B 
-  80 articole și rezumate publicate în reviste CNCSIS  
-  50 citări în reviste cotate ISI și BDI 
Mai mult de 50 de cursuri susținute în cadrul programului de educație medicală continuă și la 
manifestări științifice naționale și internaționale. 

 Organizaţii profesionale  
-      membru Asociaţia Medicilor Stomatologi din Municipiul Bucureşti care face parte din Uniunea    
       Naţională a Asociaţiilor Stomatologice (UNAS) 
- membru Colegiului Medicilor Dentişti din România (CMDR) 
- membru Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER) , afiliată la European Society 

of Esthetic Dentistry (ESED) 
 

Membru în colective editoriale (de redacție)   
1. Membru în Colegiu Știinţific al Revistei Medicale Naţionale din 1997, de la înfiinţare şi până la 
apariţia ultimului număr (2003) 
2. Membru în Colegiu Stiinţific al Revistei Române de Medicină Dentară din 2010 până în prezent  
3. Associated Editor al revistei Stomatology Edu Journal din 2014. 
 
Calităţi administrativ-manageriale 
- Membru în Comisia de specialitate de  Medicină Dentară, poziţia 8 - conform publicării O.M.E.C.T S. 
nr.3983/28.03.2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 
3- Stiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare în Monitorul Oficial al României nr. 234/04.04.2011  
- Prodecan cu probleme de cercetare al Facultății de Medicină Dentară, București din 2012 până în 
prezent 
- Președinte Comisia Departamentală de acordare a burselor Erasmus, Facultatea de Medicină 
Dentară, Coordonator Departamentul ERASMUS 
- Evaluator în cadrul competiției de proiecte de cercetare pentru tineri cercetători din cadrul UMF 
”Carol Davila”. 
- Decan Facultatea de Medicină Dentară UMF ”Carol Davila” București 
 

     Activitatea de cercetare: 11 contracte de cercetare interne și internaționale în calitate de expert pe 
termen lung, responsabil de proiect, director de proiect 
 
 

  

 
 

                  CV Prof. Dr. Bodnar Dana Cristina 


