
 
   

Curriculum vitae  
Europass   

  

    
     
     
     

   
Nume / Prenume  Drafta Sergiu   

  

  

  

    
Locul de muncă / 

Domeniul ocupaţional  
UMF Carol Davila Bucuresti Catedra de protetica dentara fixa si 
ocluzologie / conferentiar  

    
Experienţa 
profesională  

  

    
Perioada   Din 2013 până în prezent   

Funcţia sau postul 
ocupat  

conferentiar  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale  

Activitati didactice, de cercetare, asistenta medicala  

Numele şi adresa 
angajatorului  

UMF Carol Davila Bucuresti Str. Dionisie Lupu Nr.37 tel +40213180718  

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate  

Facultatea de medicina dentara – Catedra de protetica dentara fixa si 
ocluzologie –  Învățământ superior  

    
    

    
Educaţie şi 
formare  

  

  

Perioada  2013 - prezent  
Calificarea / diploma 
obţinută  

conferentiar universitar  

Catedra   Protetica dentara fixa si ocluzologie  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 
formare  

 

UMF Carol Davila Bucuresti Facultatea de medicina dentara  

Perioada  2012  
Calificarea / diploma 
obţinută  

Medic specialist protetică dentară  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare  

Ministerul sănătății   
Clinica de protetică dentară a spitalului universitar Dan Theodorescu  

    
Perioada  2011  



Calificarea / diploma 
obţinută  

Formator de formatori  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare  

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Sanse, Ministerul Educației, Cercetării și 
Tineretului /  
Aleron Training  

    
Perioada  2011  

Calificarea / diploma 
obţinută  

Certificat de absolvire ” Rationelle Aufwachstechnik heute”   

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare  

Dentale Schulungen Jochen Peters  

    
Perioada  2006  

Calificarea / diploma 
obţinută  

Certificat de absolvire Straumann Dental Implant System  

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare  

 Institut Straumann AG  

    
Perioada  1997-2002  

Calificarea / diploma 
obţinută  

Doctor în medicină CUM LAUDAE   

Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ / furnizorului de 
formare  

Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului / UMF Carol Davila Bucuresti / 
Facultatea de Medicină  
Dentară  

 
Perioada  2002  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Medic primar stomatologie generală  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Ministerul sănătății   
Clinica de protetică dentară a spitalului universitar Dan Theodorescu  

    
Perioada  2002  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Competență în implantologia orală  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Ministerul Sănătății și Familiei / Direcția generală de Perfecționare postuniversitară a medicilor, 
farmaciștilor și asistenților medicali  

    
Perioada  2002  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Competență în Radiodiagnostic Maxilo-dentar  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Ministerul Sănătății și Familiei / Direcția generală Management, resurse umane și concursuri  

    
    

Perioada  1998-2002  
Calificarea / 
diploma obţinută  

Asistent universitar  

Catedra   Protetica dentara fixa si ocluzologie  
Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

UMF Carol Davila Bucuresti Facultatea de medicina dentara  

    
Perioada  1996  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Medic specialist stomatologie generală  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Ministerul sănătății   
   Clinica de protetică dentară a spitalului universitar Dan Theodorescu  

      
Perioada  1996  



Calificarea / 
diploma obţinută  

Stagiu : elemente contemporane de odontologie  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

Universitatea Rene Descartes Paris V  

    
Perioada  1994-1996  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Medic rezident  

Numele şi tipul 
instituţiei de  

învăţământ / furnizorului 
de formare  

  

UMF Carol Davila Bucuresti Facultatea de medicina dentara  / Clinica de protetică dentară a 
spitalului universitar Dan Theodorescu  

Perioada   1994-1998  
Calificarea / 
diploma obţinută  

Preparator universitar    

Catedra     Protetică dentară  
Numele şi tipul 

instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

    UMF Carol Davila Bucuresti Facultatea de medicina dentara  
  

    
Perioada   1993-1994  

Calificarea / 
diploma obţinută  

Medic stagiar  

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

UMF Carol Davila Bucuresti Facultatea de medicina dentara  / Clinica de protetică dentară a  
spitalului universitar Dan Theodorescu  
  

 

Perioada   1988-1993   

Calificarea / 
diploma obţinută  

Medic stomatolog (media generală 9,72)   

Numele şi tipul 
instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare  

UMF Carol Davila Facultatea de Stomatologie   

     

     

     

Aptitudini şi 
competenţe 

personale  

   

     

Limba(i) 
maternă(e)  

Limba română   

     

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)  

   

Autoevaluare    Înţelegere  Vorbire  Scriere  
Nivel 
european 
(*)  

  Ascultare  Citire  Participare la  Discurs oral 
conversaţie  

Exprimare 
scrisă  

Limba engleza   C Utilizator  C Utilizator  C Utilizator  B Utilizator  
 2  experimentat  2  experimentat  1  experimentat  2  independent  

C Utilizator 1 
experimentat  

Limba 
franceza  

 C Utilizator  C Utilizator  C Utilizator  B Utilizator  C Utilizator  

 2  experimentat  2  experimentat  1  experimentat  2  independent  1  experimentat  
Limba germana   B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator B Utilizator 2 independent 2 independent 2 

independent 1 independent 2 independent  
  (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine  
    
    

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro


Competenţe şi abilităţi sociale  Capacitate de lucru in echipa, buna comunicare, relationare, receptivitate si adaptare 
la nou, sociabilitate, capacitate de analiza si sinteza, dinamism si gândire flexibilă  

    
    

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice  

 Abilitati de coordonare a angajatilor , capacitate de mediator  

    
    
Competenţe şi aptitudini 
tehnice  

 Capacitate de a lucra cu texte, traduceri de specialitate, experienta in redactare   

    
    
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului  
Windows, MS office, Quark express, internet  

    
    
    
    

Permis(e) de 
conducere  

Categoria B  

    
    

Informaţii 
suplimentare  

Autor a 6 carti de specialitate ca prim autor  
Autor a 11 articole de specialitate publicate în reviste ISI  
Autor a 20 articole de specialitate publicate în reviste BDI și CNCSIS și a 2 articole 
publicate în alte reviste de specialitate  
Autor a 23 de comunicari stiintifice prezentate  la congrese de medicina dentara în 
țară și strainatate Activitate de cercetare: Director/responsabil de proiect în 2 
proiecte de cercetare (unul international  
si unul national) si membru in colectivele de cercetare a altor 2 proiecte de 
cercetare  
 Membru al comisiei de redactare a subiectelor pt rezidentiat (2005,2011)    
 Lector la  10 cursuri de perfectionare post universitare  creditate cu puncte EMC (în 
București și în provincie)   
Îndrumator stiintific al lucrarilor de diploma (25)  
Membru în Comisia de Jurizare a Congresului Studențesc StuDent 2009  
Participant la sesiunile de concurs de admitere la facultate, comisii de licență și 
susținere lucrări de diplomă, examene din cadrul doctoratelor, comisii de concurs 
de preparator și asistent universitar, medic specialist și primar  
 Membru al colectivului de redactie al unei reviste de specialitate  

   Organizator de manifestări stiințifice: workshopuri și 
congrese Membru al Adunării Nationale al CMDR (în urma 
alegerilor)  
Membru al Consiliului Judetean al CMDB (în urma alegerilor)  
Membru al Comisiei de Disciplină a CMDB  
Membru al Comisiei Profesional-Stiințifică a CMDB  
Membru al Comisiei de Protetică Dentară A CMDB  
Trezorier al Societății Române de Protetică Dentară si Maxilo-Facială (SRPDMF)  
Membru UNAS, SRPDMF, CMDB, SRS (Societatea Română de Stomatologie, 
SRED (Societatea Română de ergonomie), SRIOB (Societatea română de 
implantologie orală și biomateriale)     
  

    
    

Data      01.10.2019  
                                                     


