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Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Imre Marina

Nume / Prenume

UMF “CAROL DAVILA” BUCUREŞTI,
FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ,
DISCIPLINA PROTEZARE TOTALA - DEPARTAMRNTUL 1
Medic primar stomatologie generala
Medic primar protetica dentara
Conferentiar Universitar-Disciplina Protezare Totala
Doctor in Stiinte medicale
Prodecan Colaborare Internațională și Europeană Facultatea de Medicină
Dentară

Locul de muncă vizat /
Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
-

Medic primar Protetica Dentara - 2012 - OMS nr.1054/ 10.09.2012

-

Medic primar în stomatologie - 2008 - specialitatea Stomatologie GeneralăOrdinul MSP nr.1971/03.12.2008

-

Medic specialist 2002-2008 – specialitatea Stomatologie generală- Ordin MSF
nr.256/20.05.2002

-

Medic rezident 2000-2002 - efectuarea stagiilor de rezidențiat Facultatea de
Medicină Dentară UMF Carol Davila
Medic stagiar 1999-2000 - Spitalul de Stomatologie Dan Teodorescu

0

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Perioada

Februarie 2015-Prezent
Conferentiar-Disciplina Protezare Totala Departament 1 Dec. nr.252/23.02.2015
2011-2015

Funcţia sau postul ocupat

Sef de Lucrari - Disciplina Protezare Totală Departament 1

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat

Activități de predare:
- Curs studenți anul V - 3 cursuri
- Titular Curs optional Protezarea pe implante a edentației totale
- Curs medici rezidenți Ortodonție
- stagiul de lucrări practice studenți Anul V – seminarii - Protezare totală
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Str.Dionisie Lupu nr.37, sector
1, București
2003-2011
Asistent universitar

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Activități susținute:
- stagiul de lucrări practice studenți Anul V - seminarii-Protezare totală;
- stagiul de lucrări practice studenți Anul VI - seminarii - Protezarea mobilizabilă
(proteza parțială acrilică,proteza scheletată);
- seminarii Colegiul de Tehnică Dentară anul III - Supraprotezarea pe implante tehnici de laborator;
- predare curs anul V - cursul Examinarea pacientului edentat total 2009-2011;
- coordonare curs opțional anul VI - Supraprotezarea pe dinți naturali și implante 2008-2011;
- predare curs medici rezidenți Supraprotezarea pe dinți naturali 2010;
- predare curs Master Implantologie - Supraprotezarea pe implante a edentatului
total-2010;
- predare curs opțional anul V - Estetica în edentația totală-cursul Coordonatele
zâmbetului în dentația totală;
- îndrumare lucrări de diplomă - 25 lucrari;
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Protezare Totală D1, Aleea
Baraj Iezer nr.8, sector 3, București

Perioada

1999-2003

Funcţia sau postul ocupat

Preparator

Activităţi şi responsabilităţi principale

Numele şi adresa angajatorului

Activități susținute:
- stagiul de lucrări practice studenți Anul V – seminarii - Protezare totală;
- stagiul de lucrări practice studenți Anul VI – seminarii - Protezarea mobilizabilă
(proteza parțială acrilică,proteza scheletată);
UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Protezare Totală MD9,
Str.Ionel Perlea nr.2, sector 1, București

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2001-2005
DOCTOR IN MEDICINĂ: Ordinul MEC nr.3956/25.04.2005
TEMA LUCRĂRII DE DOCTORAT: „Studiul utilizarii radiografiei in aprecierea
campului protetic edentat total in vederea protezarii prin proteza mobilizabila”
Facultatea de Medicină Dentară UMF Carol Davila, București
1992-1998
DOCTOR cu media de absolvire 9,74
Facultatea de Medicină Dentară UMF Carol Davila, București
1986-1987
Bacalaureat
Liceul Industrial nr.16 - profil electrotehnică, București
1984-1987
Colegiul Florence-Geneva, Elveția

Cursuri post universitare Cursuri în România:
- Curs ‘’Rejuvenate your practice with the art and science of Implant
Dentistry’’, 15-16 martie 2005, Bucuresti.
- Curs “De ce suntem adeptii conceptului ocluzal functional” Prof.Traistaru,UMF
Carol Davila, octombrie 2005, Bucuresti - 8 credite.
- Curs ‘’Ocluzia protezelor partiale mobilizabile’’ Prof.Dr. Păuna Mihaela Rodica,
UMF Carol Davila,19 noiembrie 2005, Bucuresti - 8 credite.
- Curs ‘’Ocluzia la protezele totale’’ Prof.Dr.Elena Preoteasa, UMF Carol
Davila,10 decembrie 2005, Bucuresti.
- Curs de biochimie, cu durata de 1 săptămână, organizat de UMF Carol Davila, cu
tema: Aspecte moderne de biochimie, 16-23 iunie 2005, Bucureşti.
- Curs Workshop ‘’Aspecte legislative in medicina Dentara”, 25 martie 2009 Craiova CMD, Dolj
Cursuri în străinătate:
- Curs ‘’Update Implantologie’’,19-20 martie 2004, Heidelberg, Germania
- ‘’Thirteenth Annual International Symposium of Implantology”,10-15 mai
2004, Boston University, USA
- Workshop ’Ímplant Prosthodontics”- Camlog Implants, decembrie 2004, USA
- Workshop ’Surgical and prosthetic aspects of 3I Implant System,11 mai 2004,
Boston, USA
- Curs ‘’Attachments for traditional prosthesis and implants’’, Rhein 83,
octombrie 2006, Bologna, Italia.
- International Master Course of Implantology, 14-15 decembrie 2007 Paris,
Franta
th
- “13 Congress of the Balkan Stomatological Society’’, 1-4 mai, 2008,
Limasol, Cipru
- ”18eme Formation – journees dentaires de Nice (C.M.I.O.M)”, 18-20 iunie
2009, Nisa, Franta
th
- ”13 Meeting of the International College of Prosthodontists (ICP)”, 10-13
septembrie 2009 Cape Town, Africa de Sud
rd
- ”33 Annual Congress European Prosthodontic Association (EPA)”, 1-3
octombrie 2009, Innsbruck, Austria
- Curs “Immediate Restoration of the edentulous patient with fast and fixed
therapy concept”, 23-25 mai, 2011, Ulm, Germania

Lucrări științifice publicate Vezi Anexa I Lista Lucrari stiintifice

- Teza de Doctorat: „Studiul utilizarii radiografiei in aprecierea campului protetic
edentat total in vederea protezarii prin proteza mobilizabila”
- Cărți Autor unic:
- Teleradiografia de profil in terapia edentatului total
- Cărți Coautor:
- Aspecte practice în protezarea edentaţiei totale
- Hiperplazia la purtătorii de proteze
- Aspecte clinice şi terapeutice la edentaţi total cu modificări ale statusului oral
- Articole CNCSIS ISI - 18
- Articole CNCSIS B+ - 38
- Articole CNCSIS C – 4
- Profil științific pe www.researcherid.com URL:http://www.researcherid.com/rid/P4591-2014
- Studii publicate în volumele manifestărilor naționale și internaționale – 48

Participări la congrese
51 -diploma/rezumat tiparit in culegere
naționale/internaționale

-

Proiecte de cercetare

-

-

-

Proiect tip ERASMUS+ 2019-1-RO01-KA202-063184 „Oral Special Care Academic
Ressources” (OSCAR) - Asociația Națională de Stomatologie Pediatrică din România, în
valoare totală de 184.560 RON – responsabil proiect.
proiect PNII - PCCA 201/2014 ‘’Designul rational si sinteza unor suporturi
inteligente bioactive pentru tratamentul personalizat al plagilor’’- Contractor
UMF Carol Davila responsabil;
proiect CNCSIS 2006,nr.Gr.29/2006-Îmbunătățirea caracteristicilor mecanice
ale materialelor polimerice de la tehnologii convenționale la
nanotehnologii.Contractor UMF Carol Davila - membru executant;
proiect PROGRAM DE EXCELENȚĂ CEEX 2006, acronym MATPOLMOND,
contract 177/20.07.2006, modul1, tip proiect P-CDC - Materiale performante
pe bază de polimeri modificați chimic și/sau nanostructurați pentru industrie și
aplicații medicale - membru executant;
proiect tip IMPACT 1173,acronym PROTLABOR2,in perioada 2007-2012 membru executant
proiect CNCSIS 2007,nr.Gr.11/2007 Studii comparative și corelații generale
și locale ale torușilor la populația urbană și rurală purtători de proteză în
vederea creșterii tolerabilității restaurărilor protetice mobile - membru
executant
Proiect anual finanţat din bugetul de stat (grant) cu tema: “Consideraţii privind
perspectivele clinico - medicale şi financiare ale protezării mobile a adultului
tânăr”, (finalizat). Grant MEN - CNCSIS, 221/2000 - 147 / 2001 - membru
executant.

Membru/Prezidiu/Organizat
Congrese/Workshop

- 2011 - Al III-lea Congres național Zilele medicinei Dentare Craiovene - prezidiu
- 2011 - Congresul Comun de Stomatologie SRS-GAO ITALIA,Bucuresti - comitet
stiintific
- 2011 - Curs „Ridge preservation technique”,UMF Carol Davila Bucuresti organizator
- 2010 - Congres national XIV UNAS, Bucuresti-prezidiu
- 2017-2019 Congresul Facultății de Medicină Dentară București

Membru in colectiv editorial

-

Revista Romana de Stomatologie (din 2011), CNCSIS B+
Genes Review - Pak Publishing Group - indexata PubMed (din 2014)
Stomatology Edu Journal (din 2014)
Dental target, (din 2014), CNCSIS D, indexata EBSCO

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba maternă

Română

Limbi străine cunoscute
Autoevaluare

Vorbire

Înţelegere

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Franceză

C1

C1

C1

C1

C1

Engleză

C1

C1

C1

C1

C1

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

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

Competenţe şi abilităţi sociale

Comunicare și relaționare cu studenții, colegii, dar și doctori, colective de
cercetare, participanți la congrese în țară și în străinătate.
Competențe de muncă în echipă, dovadă colaborarea cu colective didactice de
colegi în elaborarea de articole, lucrări știițifice, membru în colectivul unor proiecte
de cercetare.

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competențe de organizare a seminariilor, dar și a cursurilor opționale (2008-2019),
dobândite pe parcursul activității didactice susținute de peste 15 ani.

Competenţe şi aptitudini tehnice
Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini

Competențe de utilizare a mijloacelor moderne de predare în învățământ audiovideo.
Programe folosite: Window Word, Power Point, SPSS - analiză date, Excel predare studenți, elaborare articole știițifice, elaborare baze de date pacienți.
Curs - FORMATOR- iulie 2012
Competență de radio-diagnostic stomatologic - curs post universitar 2005
Competență Implantologie-curs post universitar 2011

Permis(e) de conducere

Categoria B

Informaţii suplimentare Membru în asociații profesionale:
- ICP - International College of Prosthodontists
- EPA - European Prosthodontic Association
- AFDE - Association Francaise de Dentisterie Esthetique
- UNAS - Uniunea Națională a Stomatologilor

Anexe Anexa I - Lista de lucrari

