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INFORMAŢII PERSONALE

NUME / PRENUME

ADRESA

ADRESA DE EMAIL

NUMĂRUL DE TELEFON

NAŢIONALITATEA

DATA NAŞTERII

SEXUL

Bălan Daniela-Gabriela

Str. Lt. Ionescu Baican 12, sector 2, București, cod poștal 021835

gdaniela.balan@yahoo.com

(40-21) 3180862 /int.141                      mobil +4 0722529948

română

22.04.1968

feminin

Experiența profesională

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele si adresa angajatoruluil

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele si adresa angajatoruluil

Tipul activității sau sectorul de activitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele si adresa angajatoruluil

Tipul activității sau sectorul de activitate

oct.2002 – prezent
șef de lucrări
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”„ București, Str. Dionisie Lupu nr.37, sector 1,
București, România

- Elaborarea şi susţinerea cursurilor de Fiziologie anul I Medicină Dentară,  conform planurilor de
invăţământ şi programelor analitice

- Coordonarea  activităţilor didactice de seminar, de  instruire practică şi evaluarea conform
planurilor de invăţământ şi programelor analitice;

- Susţinerea de activităţi de pregătire si cercetare ştiinţifică

feb.1998 – oct.2002
asistent universitar
Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București, Str. Dionisie Lupu nr.37, sector 1,
București, România

- Susţinerea  activităţilor didactice de seminar, de  instruire practică şi evaluare practică a studenţilor
conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice

- Susţinerea de activităţi de pregătire şi cercetare ştiinţifică

oct.1994 – feb.1998
preparator universitar
Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila „ București, Str. Dionisie Lupu nr.37, sector 1,
București, România

- Susţinerea  activităţilor didactice de seminar de  instruire practică şi evaluarea practică a
studenţilor conform planurilor de învăţământ şi programelor analitice

- Susţinerea de activităţi de pregătire si cercetare ştiinţifică

LOCUL DE MUNCA PENTRU CARE
SE CANDIDEAZĂ conferențiar universitar



Curriculum Vitae

Pagina 2 / 4

Educație si formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Domenii principale studiate / competente dobindite

Numele și tipul instituției deînvătământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de învățămint /
formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Domenii principale studiate / competente dobindite
Numele și tipul instituției deînvătământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de învățămint /
formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Domenii principale studiate / competente dobindite
Numele și tipul instituției deînvătământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de învățămint /
formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Domenii principale studiate / competente dobindite
Numele și tipul instituției deînvătământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de învățămint /
formare

Perioada
Calificarea / diploma obținută
Numele și tipul instituției deînvătământ /
furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de învățămint /
formare

februarie 2018 – august 2018
Tehnician nutriționist
Comunicare profesională, tehnologia informației și comunicației aplicate, managementul proiectelor,
managementul calității, principii alimentare și valoarea nutritivă, metode de gastrotehnie, alimentația
(copiilorși adolescenților, sportivilor, femeii gravide, a bătrânilor, în colectivități, în diferite boli), întocmirea
meniurilor
Suditu Nutrilife formare profesională și terapii complementare

Nivel de calificare cerificat IV

2000 - 2007
Doctor în Științe Medicale
Domeniul fundamental - Sănătate; domeniul de doctorat –Medicină; Universitatea de Medicină și
Farmacie „ Carol Davila” București

Studii postuniversitare

1994 - 1997
Medic specialist Medicină Generală Adulți
Sănătate – Specialitatea Medicină Generală
Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila” București

Studii postuniversitare

1987-1993
Examen de licenta Diploma de Medic
Sănătate – Specialitatea Medicină Generală
Institutul de Medicină și Farmacie „ Carol Davila” București, Facultatea de Medicină Generală

Studii universitare

1982-1986
Diploma de bacalaureat
Liceul deȘtiințe ale Naturii ”CA Rosetti” București

Studii preuniversitare
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COMPETENȚE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Română

Alte limbi străine cunoscute
Autoevaluare

ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

Limba engleză B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent B2 Utilizator

independent B2 Utilizator
independent

Limba Franceză B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent B1 Utilizator
independent B1 Utilizator

independent A2 Utilizator
independent

Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator experimentat

Competenţe de comunicare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Fire sociabilă, comunicativă
Bună adaptabilitate la mediu
Capacitate de analiză și de comunicare

Simț al datoriei și al responsabilității
Putere de muncă, seriozitate
Adaptare rapidă la situații noi
Abilități de organizare, capacitate de elaborare şi implementare a strategiilor şi procedurilor de cercetare
ştiinţifică, de lucru în echipă în cercetarea ştiinţifică

Competenţe digitale Bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint )

Alte competenţe Membră a asociațiilor profesionale:

Membră a Societății Romane de Ș tiinte Fiziologice (SRSF)
Membră a Federației Europene a Societăț ilor de Fiziologie (FEPS)
Membră a Societății Internaț ionale de Știinte Fiziologice (IUPS)
Membră a Societății Naționale de Neuroștiințe (SNN)
Membră a Federației Europene de Neuroștiințe (FENS)

Permis de conducere Permis de conducere categoria B
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INFORMAȚII SUPLIMENTARE A. ACTIVITATI DE PREDARE
1. CURSURI

Cursuri pentru studenți
Curs integral din programa analitică de bază pentru studenț i

1. Curs integral anul I Medicină Dentară 2002- in prezent
2. Curs anul I- Colegiul de Tehnică Dentară 2007, 2011,2012, 2013, 2014
3. Curs integral Colegiul de Nutriție– an I FMAM   2003, 2004, 2005
4. Curs anul I – Colegiul de Profilaxie Dentară – 1995-2004

Cursuri postuniversitare de perfecționare :
Cursuri normate de specializare pentru medici dentiști rezidenti în ortodonț ie 2010- prezent

2. LUCRARI PRACTICE
- activitate didactică permanentă 1994 - prezent

B. PARTICIPARE ÎN COMISII DE CONCURS
1. Concurs de admitere –comisii tehnice:

- 1997-2002- prezent
1. Concurs de admitere -redactare subiecte examene:

- 2003- prezent
2. Examen de diploma/ licenta:

- membru în comisiile de diploma/licenta la U.M.F.” Carol Davila”: 2002- prezent
3. Concursuri promovari posturi universitare: preparatori, asistenț i, șef lucrări

– ca membru sau președinte 2002- prezent

C. INDRUMARE LUCRARI DE DIPLOMA SI CERCURI STIINTIFICE STUDENTESTI
1.Îndrumare sau conducere lucrări de diplomă – în medie 2-3 pe an universitar din 1994 – prezent
2. Îndrumare cercuri știițifice studențești, cu 1 -2 lucrări prezentate anual, dintre care unele premiate

ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ
 Autor sau coautor la 16 cărți de specialitate - edituri recunoscute CNCSIS
 Articole publicate in extenso în reviste de specialitate: 59, din care 27 cotate ISI (18 în calitate de autor

principal)
 Studii publicate în rezumat în volumele unor manifestări ştiinţifice recunoscute din ţară şi din străinătate: 79

(dintre care 5 indexate ISI și 52 cu ISSN sau ISBN)
 Responsabil în 1 proiect de cercetare internațional și membru în 1 proiect de cercetare internațional


