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Europass  

 

  

 
Informaţii personale 

 

  

Nume / Prenume Bencze Maria-Angelica 
  

Adresă Bucureşti 
    

Telefon  
  

E-mail dr_abencze@yahoo.com; maria.bencze@umfcd.ro 
  

Naţionalitate Română  
  

Data naşterii 18.05.1974 
  

Sex Feminin  
  

  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01 octombrie 2013 – până în prezent  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Disciplina Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facialã din cadrul Departamentului III 
al Facultăţii de Medicină Dentară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la stagiile clinice cu studenţii anului  V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, 
activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila, str. Dionisie Lupu nr. 37, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didacticã si de cercetare –medicinã dentarã 
 

Perioada 01 martie 2005 – 01 octombrie 2013  

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Disciplina de Reabilitare Orală din cadrul Departamentului I al Facultăţii de 
Medicină Dentară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la stagiile clinice cu studenţii anului VI ai Facultăţii de Medicină Dentară, activitate 
ştiinţifică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila, str. Dionisie Lupu nr. 37, Bucureşti  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didacticã si de cercetare –medicinã dentarã 
 

Perioada 01 martie 2004 – 28 feb. 2005 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar la Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facialã a Facultăţii de Medicină 
Dentară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la stagiile clinice cu studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară şi ai 
anilor II şi III, Colegiul de Tehnică Dentară, activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sect. 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didacticã si de cercetare –medicinã dentarã 
 

Perioada 01 martie 2003 – 01 martie 2004 şi 01 martie 2005 – 01 martie 2008 

Funcţia sau postul ocupat Cadru didactic asociat la Disciplina de Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facialã a Facultăţii de Medicină 
Dentară 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactică la stagiile clinice cu studenţii anilor V şi VI ai Facultăţii de Medicină Dentară şi ai 
anilor II şi III, Colegiul de Tehnică Dentară, activitate ştiinţifică şi de cercetare 

mailto:dr_abencze@yahoo.com
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea Titu Maiorescu, str. Dâmbovnicului, nr. 22, sect. 4, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activitate didacticã si de cercetare –medicinã dentarã 
 

Perioada 01 ian. 2001 – 31 dec. 2003 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident ortodonţie şi ortopedie dento-facială 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de pregătire teoretică şi practică în Clinica de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, str. Calea Plevnei nr. 19, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă medicală de specialitate 

Perioada   01 martie 2000 – 01 ian. 2001 

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident stomatologie generală 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate de pregătire teoretică şi practică în Clinicile de specialitate 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, str. Calea Plevnei nr. 19, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă medicală de specialitate 
 

Perioada 01 ian. 1999 – 01 mar. 2000 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar la Policlinica Stomatologică “Avrig” 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asigurarea asistenţei stomatologice sub îndrumarea unui medic primar 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenţă „Sf. Pantelimon”, şos. Pantelimon nr. 340, sect. 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă stomatologică primară 
  

  
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada Februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Competenţe Profesionale pentru ocupaţia Formator, seria D nr. 030128, eliberat de 
Autoritatea Naţionalã pentru Calificãri 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Centrul de Pregãtire în Informaticã S.A. 
 
 

Perioada 6 Decembrie 2012 

Calificarea / diploma obţinută Titlul ştiinţific de Doctor în domeniul Medicinã dentarã, confirmat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, 
Cercetãrii, Tineretului şi Sportului nr. 3250/20.02.2013 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
 
 

Perioada Iunie 2005 – dec. 2012 

Calificarea / diploma obţinută doctorand sub îndrumarea Prof. univ. dr. Viorica Milicescu; titlul tezei de doctorat: “Contribuţii la studiul 
tulburãrilor articulaţiei temporo-mandibulare în anomaliile dento-maxilare” 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  conform curriculei 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
 
 

Perioada Iunie 2011 – dec. 2011 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

  Pedagogie generalã pentru cadre didactice din învãţãmântul superior 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 
 
 

Perioada Septembrie 2008 

Calificarea / diploma obţinută Medic dentist primar în specialitatea Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială, confirmat prin Ordinul 
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Ministrului Sãnãtãţii Publice nr. 1971/03.12.2008 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

Ministerul Sănătăţii Publice 

Perioada 01 ian. 2001 – 31 dec. 2003 

Calificarea / diploma obţinută Medic specialist în specialitatea Ortodonţie şi Ortopedie Dento-Facială, confirmat prin Ordinul 
Ministrului Sãnãtãţii şi Familiei nr. 431/2003 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline de specialitate pentru asigurarea pregătirii teoretice şi practice necesare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Perioada Oct. 1992 – sept. 1998 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic stomatolog 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Discipline preclinice, clinice şi de specialitate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Stomatologie 

Perioada Sept. 1988 – iulie 1992 

Calificarea / diploma obţinută Absolvent bacalaureat 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Discipline teoretice conform programei de învăţământ a secţiei fizică - chimie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Liceul Teoretic „Zinca Golescu” Piteşti 

  

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă română 
  

 
 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire 
Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

engleză  C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

germană  
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

franceză 
 

 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

 

 

 

Competenţe şi abilităţi sociale - capacitate de analizã şi sintezã;  

- capacitate de comunicare;  

- capacitate de adaptare rapidã la situaţii noi; 

- capacitate de organizare si spirit de echipã; 

- dinamism, responsabilitate, perseverenţã. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului  

- bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excell, Power Point), 
- noţiuni de bazã privind folosirea programelor de analizã statisticã asistatã de computer SPSS, 

STATA, 
- noţiuni de utilizare a programelor de graficã Adobe Photoshop, CorelDraw. 

 -  
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Permis de conducere   Categoria B, din anul 1995 
  

   MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: 

  Colegiul Medicilor Dentişti din România (CMDR) 

  Asociaţia Naţionalã Românã de Ortodonţie (ANRO) 

  Uniunea Naţionalã a Asociaţiilor Stomatologice  (UNAS) 

  Societatea Europeanã de Ortodonţie (EOS) 

 
 
 

Informaţii suplimentare 

 
 

 
A. ACTIVITÃŢI DE PREDARE - LUCRÃRI PRACTICE ( STAGIU CLINIC) 
- activitate didactică permanentă la studenţii anului V şi VI medicinã dentară 
 
B. PARTICIPARE ÎN COMISII DE CONCURS 
1. Concurs de admitere: - anual 2005 – 2007; 2011-2013, 2015 
2. Examen de licenţã – 2016; 2017 
3. Comisii concurs pentru ocuparea de posturi in reţeaua sanitară – ca secretar (2007) 
4. Concursuri promovări posturi universitare: preparatori, asistenţi – ca secretar (2008) 
5. Comisii examen medic specialist ortodonţie şi ortopedie dento-facialã: – ca secretar (martie, 
octombrie 2017) 
6. Comisii examen medic primar ortodonţie şi ortopedie dento-facialã: – ca secretar (2017) 
7. Concurs de admitere doctorat – ca secretar (2017) 
 
 
C. CURSURI DE PERFECŢIONARE POSTUNIVERSITARĂ 

- Curs practic de tehnică Edgewise – U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj, oct. - nov. 2002; 
- Curs de Edgewise modern – U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti & A.N.R.O. - martie 2003; 
- Curs de Biochimie – U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti - iunie 2005; 
- Curs “Ocluzia protezelor parţiale mobilizabile” – U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti - noiembrie 

2005; 
- Curs “Ocluzia la protezele totale” – U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti - decembrie 2005; 
- Curs “Principii tradiţionale şi actuale în tratamentul protetic” – U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti 

– aprilie 2007; 
- Curs de protezare pe implante “Etapele procedurilor protetice cu sistemul Nobel Replace” - 

Dr. Tolomeo Boioli (Franţa), S.S.E.R. Bucureşti - mai 2009; 
- General Course on Intelectual Property, WIPO Worldwide Academy - Spring 2009 ; 
- Curs “Formarea formatorilor”, organizat de Centrul de Pregãtire în Informaticã Bucureşti - 

noiembrie 2011, atestat prin Certificatul de Absolvire seria E nr. 0227478, eliberat de 
Ministerul Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi 
Tineretului Romania; 

- Curs “Malpraxisul-impact şi consecinţe asupra practicii stomatologice”, organizat de Colegiul 
Medicilor Dentişti Bucureşti – 12 mai 2011; 

- Curs on-line de analizã statisticã, “Passion Driven Statistics”, organizat de Wesleyan 
University Middletown, Connecticut, SUA – martie-aprilie 2013; 

- Curs on-line “Instructional Methods in Healths Professions Education”, organizat de University 
of Michigan Medical School, SUA – august-noiemebrie 2013; 

- Curs on-line “Data Management for Clinical Research”, organizat de Vanderbilt University 
Nashville, Tennessee, SUA – septembrie-noiembrie 2013; 

- Curs on-line “Statistical Reasoning for Public Health: Estimation, Inference, & Interpretation”, 
organizat de Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, SUA – 
ianuarie-martie 2014; 

- Curs on-line “Understanding Research: An Overview for Health Professionals”, organizat de 
University of California, San Francisco, SUA – ianuarie-martie 2014; 

- Curs on-line “Teaching and Assessing Clinical Skills”, organizat de University Of Michigan 
Medical School, SUA – ianuarie-martie 2015; 

- Curs on-line “Statistical Reasoning for Public Health 2: Regression Methods”, organizat de 
Bloomberg School Of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, SUA – ianuarie-
martie 2015; 

- Curs “Damon System – Priciples leading you to successful treatments” – Bucureşti iunie 
2017. 
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D. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 
Autor şi coautor al unor lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate şi/sau prezentate la 
congrese de specialitate din ţară şi străinătate  
 
Colaborator la elaborarea de manuale 
 
Participări la congrese de specialitate, în ţară şi în străinătate 
 
Membru în proiecte de cercetare: 

 
1.  „Studii complexe privind alternativele terapeutice (incluzand prototipuri protetice) pentru 

pacientii cu tulburari respiratorii in timpul somnului in scopul ameliorarii calitatii vietii si 
reintergrarii socio-profesionale (SASPROT)“, 2007-2009 – membru în echipa de cercetare; 

2. „Imbunătăţirea calităţilor mecanice ale acrilatelor pentru protezarea mobilă, de la tehnologii 
convenţionale la nanotehnologii” – proiect GRANT 2006 tip A cod CNCSIS 8, 2006-2008 – 
membru în echipa de cercetare; 

3. „Dezvoltarea cercetării academice interdisciplinare în vederea creşterii competitivităţii 
universităţilor din România pe plan internaţional” – proiect tip PN II – PC nr. 91058/2007, 
2007-2008 – membru în echipa de cercetare; 

4. „Youth Community – based Oral health Learning Model” – proiect internaţional de tip Erasmus 
+, acţiunea KA-2, „Cooperare pentru inovare şi schimburi de bune practici”, domeniu 
„Parteneriate Strategice pentru tineret”, nr. Referinţã 2014-2-RO01-KA205-013237, 
coordonator U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, perioada februarie 2015-ianuarie 2016 – 
cercetãtor. 

 
E. ELEMENTE DE RECUNOAŞTERE A CONTRIBUŢIILOR ŞTIINTIFICE  
 
Diplome de apreciere pentru lucrãri prezentate la congrese de specialitate 
 
 
                                                                                       

       Ianuarie 2018                                                                                                                                      Dr. Maria-Angelica Bencze 
                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            


