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Curriculum vitae 

 

  

 

 

 

 

 

 

Informații personale 
 

Nume/Prenume  Onac Alecsandra Laura 

Adresa  Str. Bisericii, nr.7, Tamasi, Corbeanca, Ilfov 

Telefon  Mobil: (40) 744.304.893  

   

                                                  E-mail   onac.alecsandra@yahoo.com 
 

Cetățenia  Româna  
 

Data nașterii  07.03.1979 
 

 Sex  Feminin 

 

 
 
 
 
 

Experiența profesională 
   

Perioada 

Funcția sau postul ocupat 

Principalele activități și  

Responsabilități 

Numele și adresa angajatorului 

            Tipul activității sau sectorul de 

                                              activitate 

  

 2014 – prezent 

Medic dentist 

Prevăzute în fișa postului 

Tratamente dentare 

CMI Dr.Androne-Onac Alecsandra Laura 

Sănătate 

                                            Perioada  2008 – 2014 

Funcția sau postul ocupat  Medic dentist 

Principalele activități și 
responsabilități 

 Prevăzute în fişa postului 

Tratamente dentare 

Numele și adresa angajatorului   CMI Dr. Iordan Dumitru Andreea Dona 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Sănătate 

 

Perioada  2008 - 2009 

Funcția sau postul ocupat  Medic dentist 

Principalele activități și 
responsabilități 

 Prevăzute în fişa postului 

Tratamente dentare 

Numele și adresa angajatorului   S.C.Aosta Tehnica Dentara srl 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Sănătate 

 

Perioada  2004 - 2014 

Functia sau postul ocupat  Medic dentist 

Principalele activități și 
responsabilități 

 Prevăzute în fişa postului 

Tratamente dentare 

Numele și adresa angajatorului   S.C.Hara Clinic srl 

Tipul activității sau sectorul de  Sănătate 
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activitate 

 

Perioada 

  

2005 – 2006 

Funcția sau postul ocupat  Medic dentist stagiar 

Principalele activități și 
responsabilități 

 Prevăzute în fişa postului 

Tratamente dentare 

Numele și adresa angajatorului   UMF Carol Davila, Facultatea de Stomatologie, București 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

 Sănătate 

 

 
 

 

Perioada     Septembrie 2011 - prezent   

Calificarea / diploma obținută    Doctorand   

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

   Catedra Odontoterapie   

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare  a formei de  

Învățământ / formare 

   Universitatea Titu Maiorescu, 

   Facultatea de Medicină Dentară                  

 

   Postuniversitar 

 

  

 

 

Perioada  Februarie 2011 – Martie 2011 

Calificarea / diploma obținută  Permis de exercitare nivelul 2 - CNCAN  

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Radioprotecție și radiodiagnostic  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 CNCAN, Bucureşti  

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioada  Noiembrie 2008 – Noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obținută  Competență în Implantologie 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Implantologie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 UMF Carol Davila, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioada  Octombrie 2006 - Noiembrie 2006 

Calificarea / diploma obținută  Certificat în „Radioprotecție și Radiodiagnostic Maxilo-Facial” 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Radioprotecție și Radiodiagnostic Maxilo-Facial 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Ministerul Sănătății Publice 

Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București  

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Postuniversitar  

 

Educație și formare 

 
 

Perioada    Septembrie 2012- Iunie 2015 

Calificarea / diploma obținută    Master 

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

   Departamentul de Inginerie chimică și biochimică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

Nivelul de clasificare  a formei de  

Învățământ / formare 

   Universiatea Politehnică  București; 

   Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor 

 

   Postuniversitar 
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Perioada  Octombrie 1998 - Iunie 2004   

Calificarea / diploma obținută  Medic stomatolog  

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Stomatologie 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea Stomatologie  

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Studii superioare 

  

 

 

Perioada  Septembrie 1993 -Iunie 1997   

Calificarea / diploma obținută  Diplomă de bacalaureat  

Domenii principale studiate / 
competențe dobândite 

 Profil informatică 

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de formare 

 Liceul “Tudor Vladimirescu”, Horezu 

Nivelul de clasificare a formei de 
învățământ / formare 

 Studii liceale 

 

 

       Competențe și abilități sociale  - asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei dentare  
 

Competențe și aptitudini 
organizatorice 

 - abilităţi de comunicare  
- spirit organizatoric  
- capacitate de sinteză  
- disponibilitate pentru lucru în echipă  
- empatie  

 

 

Permis de conducere 

 

                 

                Informații suplimentare 

 

  

        

 - asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei dentare  

 

 

 

             Informații suplimentare  

        

 - asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei dentare  

 

Permis categoria B 

 

 

 Membru al asociațiilor profesionale: 

     Uniunea Naţională a Asociaţiilor Stomatologice ( UNAS ) 

     Societatea de Stomatologie Estetică din România 

     Colegiul Medicilor Dentiști Ilfov 

 

 

 

 

 

 

 Aptitudini și competențe 
personale 

Limba maternă  Româna 

 Limbi străine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilități de ascultare Abilități de citire Interacțiune Exprimare  

Franceza, Engleza  C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
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                                   Publicații 

        

 - asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei dentare  

 

“ Anomalii dentare la copiii cu boli genetice ”, Conferința internațională  “Educație 
 și creativitate pentru o societate bazată pe cunoaștere ” Ediția aVa, XI.2011 (colaborator) 
 

“ Studiu privind efectul tratamentului endodontic realizat cu laser dioda 940nm ”, RJS,  

Vol.LXII, Nr.1, An.2016 

 

“ Studiu clinic comparativ privind aparitia durerii post-operatorii dupa aplicarea unor protocoale de 
irigare ”, RJS, Vol.LXII, Nr.1, An.2016 

 

“ Comparative SEM study on the effect of irrigating the radicular dentine with NaOCl and EDTA 

through conventional techniques and diode laser” , Revista de Chimie ( in curs de publicare) 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anexe  

PARTICIPĂRI  LA CURSURI DE PERFECŢIONARE POSTUNIVERSITARE, CONGRESE, SIMPOZIOANE, SESIUNI DE 
COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE 
 

1. 2005-2016 - Congresele Naționale de Stomatologie  
 

  

 

 

 

 

 
 


