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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Suciu Ioana 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Experienţa profesională 

Perioada 2016 – în prezent

Funcţia sau postul ocupat Pofesor universitar – Catedra de Endodonţie, Facultatea de Medicină Dentară

Activităţi şi responsabilităţi principale cursuri studenţi an V;  
cursuri rezidenţiat Endodonţie; 
cursuri modul Endodonţie pentru rezidenţii de Chirurgie dento-alveolară, Ortodonţie, Parodontologie şi 
Protetică;  
cursuri de endodonţie în cadrului programului de masterat în endodonţie;  
cursuri de endodonţie şi stagii clinice în cadrul programului de pregătire pentru obţinerea atestatului de 
studii complementare în Endodonţie, desfăşurate sub coordonarea şi în colaborare cu CNPDSB; 
membru în comisii de admitere, licenţă, promovare în ierarhia universitară, masterat, doctorat 
membru in echipa de redactare a Ghidului de practica in Endodontie 

Numele şi adresa angajatorului UMF „Carol Davila” Bucureşti 

mailto:joa_suciu@yahoo.com
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Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

       Activităţi şi responsabilităţi principale 
Numele şi adresa angajatorului 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

 ctivităţi şi responsabilităţi principale 

          Numele şi adresa angajatorului 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

        Activităţi şi responsabilităţi principale 
 Numele şi adresa angajatorului 

2016 - prezent - profesor universitar
2009 - 2016 - conferențiar universitar 
2002 – 2009 - Şef de lucrări –   Disciplina de Endodonţie, Facultatea de
Medicină Dentară cursuri an V, VI si stagii clinice a studenţilor din anii V 
şi VI UMF "Carol Davila” Bucureşti

1990 – 2002 
Asistent universitar la Catedra de Odontologie si Parodontologie, Facultatea de Stomatologie 
Stagii clinice de Odontologie cu studenţii anilor IV, V, activitate de asistenta medicala in calitate de 
medic primar la Spitalul Clinic de Stomatologie 
IMF „Carol Davila” Bucureşti 

1988 – 1990 
Asistent universitar suplinitor la Catedra de Odontologie si Parodontologie, Facultatea de Stomatologie 
Stagii clinice de Odontologie cu studenţii anilor III 
IMF „Carol Davila” Bucureşti 

  1983 – 1988 
  Medic nivel II la Catedra de Odontologie si Parodontologie IMF Bucuresti 

Activitate de asistenţă medicală în calitate de medic stomatolog la Spitalul Clinic de Stomatologie cat 
si activitate didactica in cadrul Catedrei de Odontologie si Parodontologie  

  Spitalul Clinic de Stomatologie, Bucuresti 

1981 – 1983 
Medic stagiar – Spital Clinic de Stomatologie Bucuresti 
Activitate de asistenta medicala in calitate de medic stomatolog 
Spitalul Clinic de Stomatologie Bucureşti  

Educaţie şi formare 

Perioada 1993 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Medicină dentară / doctor în medicină 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF „Carol Davila” Bucureşti 
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Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
         competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
         competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
         competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorului de formare 

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
         competenţe profesionale dobândite 
   Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare  

Perioada 
Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
         competenţe profesionale dobândite 
  Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  

/ furnizorului de formare  

Nivelul 6 

   2012 
Medic primar/ medic dentist primar in a doua specialitate Endodontie 
Endodontie 

Ministerul Sanatatii 

1999 - 2000 
competenţa în Radiodiagnostic maxilo-dentar 
radiologie / 

 competenţa în Radiodiagnostic maxilo-dentar  
  UMF „Carol Davila” Bucureşti 

2000 
Supraspecializare în endodonţie 
Endodonţie / 
Supraspecializare în endodonţie 
Institutul Naţional de Perfecţionare Postuniversitară a Medicilor şi Farmaciştilor 
/ Ministerul Sănătăţii 

1996 
Medic primar / medic primar specialitatea stomatologie 
Stomatologie 

Ministerul Sănătăţii 

1976 – 1981 
Medic stomatolog / Doctor-medic 
Stomatologie / medic stomatolog 

IMF Bucureşti – Facultatea de Stomatologie 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

Limba(i) maternă(e) Limba română 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Germana, engleza, franceza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba germana C1 C1 C1 C1 C1 

Limba engleza 
C1 C2 C1 C1 B1 

      Limba franceza 

            B2 C1 C1 B2 B1 

Competenţe şi abilităţi sociale Membru al Consiliului Etic al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala „Prof. Dr. Dan 
Theodorescu” Bucuresti 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

  membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF ”Carol Davila”, Bucureşti 

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

Windows XP, Microsoft Office si navigare internet (Mozilla Firefox 3.5, Internet Explorer 8) 

Alte competenţe şi aptitudini fotografie intraorala, fotografie artistica nivel amator 

Permis(e) de conducere Permis de conducere – categoria B 

Informaţii suplimentare 

Publicaţii 

 Cursuri postuniversitare de  
       perfecţionare susţinute 

          Activităţi de cercetare 

Membru în  academii internaţionale şi 
            societăţi ştiinţifice naţionale şi        

  internaţionale 

      Membru în colectivele ştiinţifice şi 
           editoriale ale unor publicaţii de 

     specialitate 

Anexe      

  Teza de doctorat: „Contributii la imbunatatirea procedurilor de tratament antiinfectios in gangrena  
pulpara simpla” 

9 cărţi publicate - prim autor a 6 cărţi şi coautor al altor 6 cărţi - folosite în activitatea didactică
90 articole publicate in extenso
6 articole/studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară şi 
din străinătate 
4 postere la manifestări ştiinţifice internaţionale 

cursuri sustinute in cadrul programului de educatie medicala continua 

7 proiecte de cercetare, dintre care 2 internaţionale

 Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice (UNAS) 
 Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER)  
 Balcan Stomatological Society (BASS) 
 Asociatia Romana de Endodontie (ARE)  - membru fondator 

Revista Medical Update 

Anexa 1- Contracte cercetare in ultimii 10 ani 

Anexa 2- Articole indexate si neindexate 
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Anexa 1  

Contracte cercetare in ultimii 10 ani 

1. Program de predictie a evolutiei afectiunilor orodentare si a anomaliilor dento-maxilare la elevii de scoala primara si gimnaziala sub programul
15 din promovarea sanatatii si educatiei pentru sanatate – Programul P.N. 1/2005 – membru in colectiv 

2. Studii comparative si corelatii locale si generale ale torusilor la populatia urbana si rurarla purtatori de proteze in vederea cresterii tolerabilitatii
restauratiilor protetice mobile. Grant CNCSIS cod 964/2007-2009 tema 8 – membru in colectiv 

3. - Cercetări avansate vizând aplicaţii medicale ale tehnologiilor nucleare - PROPETHAD. Membru în echipa de cercetare. Contract nr. 71-
073/14.09.2007. Durata proiectului: 18/09/ 2007 - 18/09/ 2010. 

4. Constituirea unei retele integrate  pentru studiul biofilmelor microbiene pe straturi celulare si protetice in scopul imbunatatirii diagnosticului si
tratamentului infectiilor cauzate de biofilme. Proiect CEEX M1 VIASAN nr. 142/2006 (2006-2008) – membru in colectiv 

5. COST action ISO907 Child birth cultures concernes and consequences creating a dynamic EU framework for optimal maternity care, COST
283 (2009-2013) 

6. Obținerea de sisteme nano-structurate cu proprietăți antibiofilm cu potențial de utilizare pentru combaterea infecțiilor cronice Ps. Aeruginosa și 
S. Aureus. Proiectul UB1/2016 - membru în echipă 

25.11.2019




