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INFORMAŢII PERSONALE 
 

Nume şi prenume  Naicu Vlad Ion 
Adresă  Str Ipotesti nr 4, sect 4 Bucuresti 

Telefon  +40722200581; +40212110379 

Fax  +40212110379 

E-mail   vlad.naicu@mgmedical.ro 

 

Naţionalitate  Romănă 

 

Data naşterii  12.01.1970 

 

Stare civilă  Căsătorit, 1 copil 

 

 
EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ  
   
 

• Data (de la – până la)  01.09.1997 - prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară,  

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Instituţie de învăţământ superior de Medicină Dentară, Medical 

• Funcţia sau postul ocupat  2001-2004 Şef Catedră delegat Perfecţionare Medico-Dentară, Şef 
Lucrări Catedra de Perfecţionare Medico-Dentară, Medic Coordonator 
Ambulator Reabilitare Orală 

2004 – 2008 Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină 
Dentară Bucureşti, UMF carol Davila 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activitşţii catedrei; 

 Activitate teoretică şi practică de perfecţionare cu studenţii, medicii 
rezidenţi sau medicii din reţea. 

Participare la elaborarea proiectelor, programelor şi strategiilor 
propuse de către Consiulul Profesoral al Facultăţii către Senatul UMF 
carol Davila 

• Data (de la – până la)  01.09.2008 – 01.09.2010 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară,  

 



   

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Instituţie de învăţământ superior de Medicină Dentară, Medical 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef Lucrări Catedra de Reabilitare Orală,  

 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate teoretică şi practică cu studenţii,  

Participare la elaborarea proiectelor, programelor şi strategiilor 
propuse de către Consiulul Profesoral al Facultăţii către Senatul UMF 
Carol Davila 

 

• Data (de la – până la) 

  

01.09.2010 - prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară,  

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Instituţie de învăţământ superior de Medicină Dentară, Medical 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef Lucrări Catedra de– Sef Disciplina Perfectionare si Reabilitare Orala 

Coordonator Proiect strategic national,POSDRU ” Ergonomie, 
preventie, management performant in medicina dentara prin aliniere 
la standarde europene”  Contract: POSDRU/81/3.2/S/55651 partener 
UMF CarolDavila 

 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate teoretică şi practică cu studenţii,  

Participare la elaborarea proiectelor, programelor şi strategiilor 
propuse de către Consiulul Profesoral al Facultăţii către Senatul UMF 
Carol Davila 

Managementul și coordonarea activitatii expertilor, monitorilor de 
formare și a formatorilor privind îndeplinirea obligațiilor asumate prin 
contractul POSDRU/81/3.2/S/55651 

 

 

 

• Data (de la – până la) 

  

01.09.2010 - prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară,  

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Instituţie de învăţământ superior de Medicină Dentară, Medical 

• Funcţia sau postul ocupat  Şef Lucrări Catedra de– Sef Disciplina Estetică în Medicina Dentară 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

  

Activitate teoretică şi practică cu studenţii,  

Participare la elaborarea proiectelor, programelor şi strategiilor 
propuse de către Consiulul Profesoral al Facultăţii către Senatul UMF 
Carol Davila 

  

• Data (de la – până la)  1999 - 2002 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Spitalul Clinic Universitar de Stomatologie Prof Dr Dan Theodorescu 
București 

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Spital de stomatologie generală și chirurgie Oro-maxilo-facială 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliu de Administrațieși i Medic coordonator Ambulator 



   

Reabilitare orală 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Decizii privind administrarea spitalului, coordonarea activității 
ambulatorului de reabilitare orală servicii de medicină dentară 

 

• Data (de la – până la)  01.05.2000 - prezent 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 MGMedical Clinică Dentară 

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Clinică privată de Medicină Dentară, 

• Funcţia sau postul ocupat  Administrator şi Medic Dentist 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Furnizare de servicii de Medicină Dentară către clienţi mari pe bază de 
abonament şi către populaţie 

 
 

• Data (de la – până la)  11.12.2005 – 01.06.2006 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Spitalul Clinic Caritas 

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Spital 

• Funcţia sau postul ocupat  Membru în Consiliul interimar de Administraţie al Spitalului 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Coordonarea activităţii Spitalului Clinic Caritas 

 

• Data (de la – până la)  1999 – 2008 

• Numele şi adresa 
angajatorului 

 Ivoclar Vivadent Ag 

• Tipul activităţii sau 
sectorul de activitate 

 Medicală Cercetare 

• Funcţia sau postul ocupat  OpinionLeader 

• Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Testare şi feedback pentru produele firmei Ivoclar Vivadent 
comercializate în România 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

• Perioada (de la – până la)  2000-2005 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară, Str Ionel Perlea nr 
11, sect 1, Bucuresti 

• Domeniul studiat / 
aptitidini ocupaţionale 

 Doctorat în Ştiinţe Medicale în domeniul interacţiunii informaticii cu 
medicina dentară 

Metodologia examinarii pacientului de stomatologie genreala asistata 
de calculator 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Doctor în Ştiinţe 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Doctoral 

 



   

• Perioada (de la – până la)  1995 - 1997 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară 

• Domeniul studiat / 
aptitidini ocupaţionale 

 Medicină dentară 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Medic Specialist Medicină Dentară  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Postuniversitar 

 

• Perioada (de la – până la)  1997 - 2000 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară 

• Domeniul studiat / 
aptitidini ocupaţionale 

 Medicină dentară 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Medic Primar Medicină Dentară  

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Postuniversitar 

 

• Perioada (de la – până la)  1989 - 2004 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Medicină Dentară 

• Domeniul studiat / 
aptitidini ocupaţionale 

 Medicină dentară 

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Dr Medic Stomatolog 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Superior 

 

• Perioada (de la – până la)  1989 - 2004 

• Numele şi tipul instituţiei 
de învăţământ şi al 

organizaţiei prin care s-a 
realizat formarea 

profesională 

 Ivoclar Vivadent Ag ICDE, Interneational Center of Dental Education 

• Domeniul studiat / 
aptitidini ocupaţionale 

 Management sanitar, Comunication skills 



   

• Tipul calificării / diploma 
obţinută 

 Management, Tools for Succes, International Lecturer Courses 

• Nivelul de clasificare a 
formei de instruire / 

învăţământ 

 Postuniversitar 

 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

PERSONALE 
 

 Activitatea universitară şi privată a determinat dezvoltarea calităţlor 
mele  de muncă în echipă, ca şi lider, în special a contactului direct cu 
oamenii, atît ca şi beneficiari ai muncii mele cât şi ca membrii ai 
echipelor pe care le conduc. 
 

Limba maternă  Română 

 

 

 

 

 

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

la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleza  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

Limba franceza  C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
2 

Utilizator 
experimentat 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

B
2 

Utilizator 
independent 

C
1 

Utilizator 
experimentat 

   

 

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 

ORGANIZATORICE 

 

 Am coordonat şi condus activitatea atât a echipei uiversitare a 
Catedrei de Perfecţionare Medico-Dentară responsabilă cu toată 
activitatea postuniversitară a medicilor dentişti realizată în cadrul UMF 
Carol Davila cât şi a echipei de 26 medici, 3 manageri şi 16 asistente 
care compun personalul firmei MGMedical, creată şi dezvoltată de 
către mine de la debutul acesteia. 
 

 

ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE 

TEHNICE 

(Descrieţi aceste aptitudini 
şi indicaţi în ce context le-

aţi dobândit) (utilizare 
calculator, anumite tipuri 

de echipamente, maşini 
etc)    

 Curs de MCSE (Microsoft Certified System Engineer) pentru dezvoltarea 
abilităţilor în domeniul IT ca şi administrator de reţele de computer 

Cunoştinţe avansate Microsoft Windows,MS Office, IOS, Adobe, Corel, 
Baze de date MySQL, Limbaj de programare C+, C# 

 

PERMIS DE CONDUCERE  Cat B obținut în 1988 
DATA  07.02.2013 


