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Informaţii personale  

Nume / Prenume Săndulescu, Mihai 

  

    

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada Octombrie 2013 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Șef de lucrări 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare – susţinere lucrări practice şi seminarii cu studenţii, susţinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 36, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină, învăţământ 
  

Perioada Octombrie 2011 – Octombrie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare – susţinere lucrări practice şi seminarii cu studenţii, susţinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 36, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină, învăţământ 
  

Perioada Octombrie 2007 – Octombrie 2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi de predare – susţinere lucrări practice şi seminarii cu studenţii, susţinere cursuri 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 36, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină, învăţământ 
  

Perioada Octombrie 2007 – Octombrie 2010 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident – specialitatea Chirurgie dento-alveolară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conform fişei postului – activitate de medic rezitent în specialitatea Chirurgie dento-alveolară 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 36, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină 
  

Perioada Ianuarie 2006 – octombrie 2007 

Funcţia sau postul ocupat Asistent de cercetare 

Activităţi şi responsabilităţi principale Conform fişei postului 

Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 36, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medicină, cercetare 
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Educaţie şi formare  
  

Perioada Iulie 2016 – Iunie 2018 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist, specialitatea protetică dentară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei de pregătire în a doua specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii din România 

  

Perioada Iunie 2017 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar, specialitatea chirurgie dento-alveolară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform metodologiei Ministerului Sănătății 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii din România 

  

Perioada Martie 2010 – Martie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Master în Reabilitarea Orală Implanto-Protetică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei de pregătire în Master 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului din România 

  

Perioada Octombrie 2007 – Octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist, specialitatea chirurgie dento-alveolară 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei de pregătire în rezidenţiat 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii din România 

  

Perioada Ianuarie 2006 – martie 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în ştiinţe medicale 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform curriculei de studii doctorale 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară 

  

Perioada  Octombrie 1999 – Octombrie 2005 

Calificarea / diploma obţinută Medic stomatolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Conform foii matricole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Carola Davila Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară 

 
 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 

  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleză, spaniolă 

Autoevaluare  
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Nivel european (*)  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   C2  C2  C2  C2  C2 

Limba spaniolă   C1  B2  B1  B1  C1 

 (*Common European Framework of Reference for Languages 

Competenţe  Statistică medicală - 2013 

 Proprietate intelectuală - 2013 

 Clinical trial project management - 2011 

 Training în implantologia orală – 2009  

 Atestat de studii complementare în Implantologie Orală – 2009  

 Curs de radioprotecţie în diagnosticul radiologic şi radiologia intervenţională – 2007 

 Permis de exercitare de activităţi nucleare autorizate nivel 2 - 2007 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 sisteme de operare: Windows, iOS 

 MS-Office – Word, Excel, PowerPoint 

 Adobe – Photoshop, Acrobat, Lightroom, Premiere Pro 

 Internet – browsing, FTP, e-mail, HTML 
  

Activităţi de predare  Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Noiembrie 2019 – Iulie 2020 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Octombrie 2018 – Iunie 2019 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Octombrie 2017 – Iunie 2018 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Octombrie 2014 – Iunie 2015 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Octombrie 2013 – Mai 2014 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală care se desfăşoară în perioada Octombrie 2012 – Mai 2013 

 Lector în cadrul cursului postuniversitar de obţinere al atestatului de studii complementare în 
Implantologie Orală desfăşurat în perioada Octombrie 2011 – Mai 2012 

Comisii de examinare  Membru în comisia de examinare pentru examenul de obţinere al atestatului de studii 
complementare în Implantologie Orală din sesiunea 06.11.2019, conform adeverinţei Ministerului 
Sănătăţii nr. SP/14011/31.10.2019 

 Membru în comisia de examinare pentru examenul de obţinere al atestatului de studii 
complementare în Implantologie Orală din sesiunea 11.06.2019 

 Membru în comisia de examinare pentru examenul de obţinere al atestatului de studii 
complementare în Implantologie Orală din sesiunea 26.11.2018 

 Membru în comisia de examinare pentru examenul de obţinere al atestatului de studii 
complementare în Implantologie Orală din sesiunea 27.09.2012, conform adeverinţei Ministerului 
Sănătăţii nr. 47633/25.09.2012 

 Membru în comisia de examinare pentru examenul de obţinere al atestatului de studii 
complementare în Implantologie Orală din sesiunea 21.09.2011, conform adeverinţei Ministerului 
Sănătăţii nr. 54004/20.09.2011 

Competenţe organizaţionale  Membru al comitetului de organizare a 8 congrese naționale și internaționale  

 Membru în comisii de licență și de admitere la Facultatea de Medicină Dentară a UMF „Carol 
Davila” București 

 

Apartenența la asociații 
profesionale 

 Membru fondator al International Society of Regenerative Medicine and Surgery 

 Membru în Societatea de Stomatologie Estetică din România 

 Membru al Colegiului Medicilor Dentiști – Municipiul București 
  

 
 

Semnătură,       29.04.2020 

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

