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Curriculum vitae  

 

  

Informaţii personale  

Nume, Prenume Popoviciu, Nicoleta Olivia 
 

  

 

 

Locul de muncă vizat Șef de lucrări la Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială, Facultatea de 
Medicină Dentară, U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti 

 

 

Experienţa 
profesională 

 

  

Perioada 2000 - prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar (prin concurs) la Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică de pregătire a lucrărilor practice, cursuri teoretice (1-2 
cursuri/semestru din 2016) cu studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară 
Activitate de pregătire a rezidenţilor de ortodonţie și de protetică dentară 
Activitate de cercetare. 
Participări în comisii de examene: admitere, licenţă, promovare în UMF, medic specialist, 
medic primar (secretar, membru în comisie) 
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate 

Numele angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” București – Facultatea de Medicină 
Dentară 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate de cercetare şi didactică – medicină dentară, ortodonție 

  

Perioada 1999 - 2000 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar (prin concurs) la Catedra de Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate didactică de pregătire a lucrărilor practice cu studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii 
de Stomatologie și studenţii anului III ai Colegiului de Tehnică Dentară 
Activitate de cercetare  
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate 

Numele angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de 
Stomatologie 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate de cercetare şi didactică – stomatologie, ortodonție 

  

Perioada 1996 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Activitate clinică şi de cercetare 
Participări la cursuri de perfecţionare şi congrese în ţară şi străinătate 

Numele angajatorului Spitalul clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti, Clinica de Ortodonţie 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Activitate clinică – medicină dentară, ortodonţie 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2011 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor în Științe Medicale  
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Disciplinele principale 
studiate 

Medicină dentară 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Academic 

  

Perioada 2003 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic primar Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ortodonţie funcţională, mobilă şi fixă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătăţii Publice 

  

Perioada 2001-2002 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic specialist Stomatologie generală 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Odontologie, protetică fixă şi mobilă, endodonţie, parodontologie, pedodonţie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătăţii – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti   

  

Perioada  1999 - 2001 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Competență Radiodiagnostic maxilo – dentar 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite  

Noțiuni fundamentale de radiodiagnostic maxilo-dentar  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătăţii – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională  

Studii postuniversitare 

  

Perioada 1996 - 1998 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Medic specialist Ortodonţie şi Ortopedie dento-facială 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Ortodonţie funcţională, mobilă şi fixă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Ministerul Sănătăţii – Spitalul Clinic de Stomatologie „Dr. Dan Theodorescu” Bucureşti   

  

Perioada 1990 - 1995 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor - medic – Medicină dentară 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline preclinice, clinice și de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti – Facultatea de 
Stomatologie 
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Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională 

Studii universitare 

  

Perioada 1978 - 1990 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Diploma de bacalaureat, specializare Laborant fizică-chimie  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline teoretice conform programei de învățământ, profilul fizică - chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Liceul de Stiinţe ale Naturii „C. A. Rosetti”, București 

  

Principalele cursuri de 
pregătire în domeniul 
ortodonției cu durată 

medie și scurtă 

Cursuri de perfectionare organizate de Dentaurum  
Cursuri pre si post congres in cadrul congreselor European Orthodontic Society, SFODF  
Cursuri de ortodontie fixa tehnica Edgewise organizate de ANRO in Bucuresti 
Curs de ortodontie fixa tehnica Edgewise: „The Tweed Course - Differential diagnosis. 

Directional force systems. Edgewise mechanotherapy” - 2 săptămâni, Tucson, 
SUA, 2006 

Certificare tehnica linguala Incognito – 2007 
SPEED Intermediate Course - 2 zile, Paris, Franţa, 2009 
Seminarii on-line aparatură autoligaturantă activă SPEED 
Curs tehnica autoligaturantă pasivă Damon, Bucuresti,  

  

Activitate didactică, 
ştiinţifică şi de 

cercetare  

 Coautor la 2 cărţi:de specialitate 
Îndrumător științific la 10 lucrări de licență 
Autor şi coautor a 39 de lucrări publicate in extenso în reviste de specialitate din ţară şi 

străinătate, din care un articol ISI premiat de UEFISCDI (anexa) 
Autor şi coautor a peste 90 de lucrări ştiinţifice orale şi postere susţinute la manifestări 

naţionale şi internaţionale din ţară şi străinătate 
  

Granturi 1. Grant 159/2007 al Academiei Romane castigat prin concurs, desfasurat intre 
30.08.2007 – 1.12.2007 si 12.06.2008 – 31.10.2008 - in calitate de responsabil 
științific: 

Influenta anomaliilor dento-maxilare asupra statusului aparatului dento-maxilar la 
pacientii varstei a III-a. Studiu comparativ pe loturi populationale din trei perioade istorice 
(sec. XI, inceputul sec. XX, sec. XXI) (volum de finantare: 4000RON+4400RON) 

Concretizat ca activitate de cercetare în 2 publicații  

 1. The condition of the dento-maxillary system in two historical ages. Anthropological 
study on skulls from the Mesolithic era and the early Middle Ages, discovered on 
Romanian territory - Manuela Popescu, Olivia Popoviciu, Cristina Stan, Andrei 
Soficaru, Nicolae Miritoiu, Cristiana Glavce -  Proceedings of the Romanian 
Academy series B, 2008, 10(3):239-246 (ISSN 1454-8267, indexata BDI in 
Biological Abstracts, BIOSIS Previews) 

 2. Correlations between atavistic and proterogenetic phenomena expressed at the 
dento-maxillary system level -  Manuela Popescu, Olivia Popoviciu, prof. dr. D. 
Stanciu -  Proceedings of the Romanian Academy series B, 2009, 11(1):31-35 
(ISSN 1454-8267, indexata BDI in Biological Abstracts, BIOSIS Previews) 

 

2. Contract de Grant 160/2007 al Academiei Romane pe perioada 2007-2008: 
Dezvoltarea unui protocol de studii antropometrice ale extremitatii cefalice prin model 3D 
cu aplicatii in sfera oro-faciala - Dr. Nicoleta Olivia Popoviciu – membru in echipa de 
cercetare 

  

Afiliere la organizaţii 
profesionale  

 Asociaţia Naţională Română de Ortodonţie (ANRO) din 2000 

 European Orthodontic Society (EOS) din 2004 
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 World Federation of Orthodontists (WFO) din 2007 

 Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice din 1998 
  

Aptitudini şi 
competenţe personale 

 

Limba maternă Română  
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  C2 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

independent 
C1 

Utilizator 
independent 

C2 
Utilizator 

independent 

Limba franceză  B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
  

Competenţe şi abilităţi 
sociale 

- bună capacitate de comunicare și adaptare rapidă la situații noi, de colaborare în echipă 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- experienta in logistica, dobandita ca membru in comitete de organizare ale unor :  
 congrese naționale: Congrese Nationale ale Uniunii Nationale a Asociatiilor 

Stomatologice (UNAS) – comisia de inregistrare (2000, 2002, 2003, 2004), 
comitetul ştiinţific (2001), comitetul de organizare, sectiunea poster (2007), 

 congrese internaționale:  6th Congress of the BaSS – comitetul științific (2001), 
International Dental Meeting IdeM – comitetul de organizare (2005), IDeM 
ROMANIA 2006 - comitetul de organizare, sectiunea poster 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Nivel avansat: Windows, Microsoft Office, G Suite for Education, programe de editare 
imagini (Adobe Photoshop , ACDSee Pro), navigare internet și social media, statistică 
(SPSS) 

  

Competenţe şi aptitudini 
artistice 

Fotografia – context profesional (documentare cazuistică) şi personal 

  

Permis de conducere categoria B 
  

  

 


