Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume
Data naşterii

Vlădan George Cristian
09.12.1974

Locul de muncă vizat / Șef de lucrări, poziția 7, Disciplina de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Departamentul Medicină Dentară II
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

2013-prezent
Medic specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Activitate de asistenţă medicală de specialitate
Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof.Dr.Dan Theodorescu” Bucureşti, Calea Plevnei 1721, Sector 1, București
Sănătate
2009-prezent
Asistent universitar
Activitate didactică medicală
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Str.Dionisie Lupu Nr.37, Bucureşti
Învăţământ medical

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională
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2011-2014
Doctor în științe medicale
Metodologia cercetării știinţifice şi managementul proiectului de cercetare, Legislaţia cercetării știinţifice
în România, Biostatistică, Bioetică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
Studii aprofundate

2008-2012
Medic specialist chirurgie oro-maxilo-facială
Chirurgie oro-maxilo-facială
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
Curs specializare postuniversitar
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Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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
Nivelul în clasificarea naţională sau
internaţională

2009-2012
Doctor medic
Medicină
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
Studii universitare de licență

1997-2003
Doctor medic stomatolog
medicină dentară
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti
Studii universitare de lungă durată

Principalele cursuri de pregătire în 1. ”Curs de microchirurgie” (București, 2015)
domeniu cu durată medie sau scurtă
2. Intensive training on oral tissues reconstructions and implant supported restorations (Sibiu, 2014).
3. ”Course of Surgery of the Midface,Congenital Malfomations and Facial Deformities” (Cluj,2011)
4. Curs ”Considerații asupra patologiei sinuzale de cauză dentară” (București,2011)
5. Expert Conference – Espertise (Munchen, 2011)
6. Curs Stryker sistemul Universal II (Sinaia, 2008)
7. Curs ”Iniţiere în Implantologie” (Bucuresti,2007)

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile)

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză
Limba franceză

C1

B2

C1

C1

C1

A2

B1

A2

B1

A2

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale
Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Competenţe şi aptitudini de utilizare
a calculatorului
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Spirit de echipă şi experienţă a muncii în echipă;
Capacitate de comunicare şi relaţionare.
Secretarul programului de studii complementare în vederea obținerii Atestatului în Inhalosedare prin
amestec inhalator cu protoxid de azot și oxigen în Medicina Dentară
Secretar general de redacţie „Revista de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială şi Implantologie”
Membru fondator Asociația Chirurgilor oro-maxilo-faciali și dento-alveolari din România
Cunoştinţe avansate de operare Microsoft şi Apple
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Poziții administrative

Membru al Comisiei de chirurgie orală și maxilo-facială din cadrul Comisiilor Consultative ale
Ministerului Sănătății (ORDIN nr 345/2015 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătăţii nr.398/2013 pentru înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii)
Președinte al Consiliului de Etică al Spitalului Clinic de chirurgie OMF „Prof.dr.Dan Theodorescu”
București
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Informaţii suplimentare Apartenență la asociații profesional-științifice: Colegiul Medicilor Dentişti din România , Colegiul Medicilor
din Romania, Societatea Română de Chirurgie Orală şi Maxilo- Facială, Asociaţia Chirurgilor Oro-MaxiloFaciali şi Dento-Alveolari din România

Activitate didactică și științifică și de cercetare:
- - contribuții la redactarea de cărți de specialitate cu valoare didactica in calitate de colaborator/coautor
- - comunicari și postere prezentate la congrese nationale si internationale
-- articole in publicatii BDI/CNCSIS și ISI
Activitate de cercetare: membru in proiecte de cercetare câștigate prin competiție:
1. Proiect ”Studiul complicațiilor posibile ale utilizării sulfatului de calciu bifazic în adiția osoasă” (20142015); finanțare privată Ariam Health International SRL: 7.400 lei
2. Proiect POSDRU/161/2.1/G/133161 - ”PRESIDENT – Practica Europeană pentru Studenții la Medicină
Dentară” (2014); finanțare: FSE: 2.171.345 lei
3. Proiect ”Metode de realizare a diagnosticului prezumtiv parodontal în vederea ergonomizării
tratamentului complex stomatologic” (2013-2014); finanțare privată Asociația Societatea Română de
Ergonomie Dentară: 4500 lei

Distincții primite:
1. Distincție acordată pentru deosebita contribuție la lucrările științifice ale Congresului Universității de
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” (2013)
2. Diploma de Onoare pentru deosebita contribuție la lucrările științifice ale Congresului Universității de
Medicină și Farmacie ”Carol Davila” – Ediția a III-a (2015)
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