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Curriculum Vitae 

Europass 

 

  

 

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume 
 

 

PANGICĂ ANNA MARIA 

Adresa  București 

Telefon  0722211147  

Fax   

E-mail  amipangica@yahoo.com 

Nationalitate 

Data naşterii 

 Română 
10 iunie 1969 

Sex  Feminin 

 

Experienta profesionala 
 

Perioda 

Functia sau postul ocupat 

Activitati si responsabilitati principale 

Numele si adresa angajatorului  

Tipul activitatii / sectorul de activitate 

  ianuarie 2016 până în prezent  

Conferențiar  prin concurs 

Prevăzute în fişa postului 

Ore de predare, de seminar şi de lucrări practice la disciplinele: odontoterapie și endodonție 

Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Str. Gheorghe 
Petraşcu, nr. 67A, sector 3, Bucureşti, cod 031593 

Educaţional 

 

octombrie 2009 – ianuarie 2016 

Perioada  

Functia sau postul ocupat 

 Şef lucrări prin concurs 

Activitati si responsabilitati principale  Prevăzute în fişa postului 

Ore de predare, de seminar şi de lucrări practice la disciplinele: odontoterapie și endodonție 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Str. Gheorghe 
Petraşcu, nr. 67A, sector 3, Bucureşti, cod 031593 

Tipul activitatii / sectorul de activitate  Educaţional 
 

Perioda  martie 2004 -  septembrie 2009 

Functia sau postul ocupat  Asistent universitar prin concurs 

Activitati si responsabilitati principale  Prevăzute în fişa postului 

Ore de predare, de seminar şi de lucrări practice la disciplinele: odontoterapie și endodonție 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Str. Gheorghe 
Petraşcu, nr. 67A, sector 3, Bucureşti, cod 031593 

Tipul activitatii / sectorul de activitate  Educaţional 
 

Perioda  martie 1998 – februarie 2004 

Functia sau postul ocupat  Preparator universitar prin concurs, Medic stomatolog 

Activitati si responsabilitati principale  Prevăzute în fişa postului 

Ore de predare, de seminar şi de lucrări practice la disciplinele: odontoterapie și endodonție 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, Str. Gheorghe 
Petraşcu, nr. 67A, sector 3, Bucureşti, cod 031593 

Tipul activitatii / sectorul de activitate  Educaţional 
 

 

Perioda  iunie 1996 – octombrie 1998 

Functia sau postul ocupat  Medic stomatologprin concurs  

mailto:amipangica@yahoo.com
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Activitati si responsabilitati principale  Prevăzute în fişa postului 

Numele si adresa angajatorului   Spitalul CFR 2 Bucureşti Bd. Marasti nr. 63. Localitate: Sectorul 1, Bucurest București 

Tipul activitatii / sectorul de activitate  Sănătate 
 

Perioda  februarie 1995 – mai 1996 

Functia sau postul ocupat  Medic stomatolog 

Activitati si responsabilitati principale  Prevăzute în fişa postului 

Numele si adresa angajatorului   Spitalul Judeţean Călăraşi 

Tipul activitatii / sectorul de activitate  Sănătate 
 

Educatie si formare 
 

Perioda  Ianuarie 2014 

Calificarea / diploma obtinuta  Medic specialist endodonţie, conform OMD nr. 88 / 2014 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Endodonţie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Ministerul Sănătăţii şi Familiei 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  2012 – 2014  

Calificarea / diploma obtinuta  Master în Substanțe, Materiale și Sisteme Biocompatibile 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Substanțe, Materiale și Sisteme Biocompatibile 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Inginerie medicală 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  Septembrie 2012 

Calificarea / diploma obtinuta  Doctor în Medicină dentară conform OMECTS 5743 / 12.09.2012 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Medicină Dentară  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti, Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  18-26 februarie 2011 

Calificarea / diploma obtinuta  Certificat de participare la Cursul de formare continuă „Modalităţi de accesare fonduri structurale 
europene  - pentru cercetarea medicală universitară – prin proiecte româneşti” 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Accesarea fondurilor structurale europene pentru cercetarea medicală universitară 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Facultatea de Medicină şi Medicină Dentară, UTM Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

 

Perioda  2007-2009 

Calificarea / diploma obtinuta  Master în endodonţie, managementul bolilor pulpei dentare 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 endodonţie, managementul bolilor pulpei dentare 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Facultatea de Medicină dentară, UMF Carol Davila 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  2008 

Calificarea / diploma obtinuta  Medic primar Stomatologie generală conform OMSP nr. 1971/2008 
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Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Stomatologie generală 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară  

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  2003 

Calificarea / diploma obtinuta  Medic specialist Stomatologie generală conformOMS 776/2003 

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Stomatologie generală 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Universitatea de Medicină şi Farmacie Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară  

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Postuniversitar 

 

Perioda  octombrie 1989 - iulie 1994 

Calificarea / diploma obtinuta  Medic stomatolog  

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Medicină dentară  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 UMF Carol Davila, Facultatea de Stomatologie  

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Studii superioare 

 

Perioda  septembrie 1983 - iunie 1987 

Calificarea / diploma obtinuta  Diploma de bacalaureat  

Domenii principale studiate / 
competente profesionale dobindite 

 Profil real  

Numele si tipul institutiei de 
invatamint / furnizorului de formare 

 Liceul Teoretic “Gh. Lazăr”, Bucureşti 
 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Studii gimnaziale 

 

Aptitudini si competente 
personale 
Limba materna  Româna 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Intelegere Vorbire Scriere 

 Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Franceză  Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent Utilizator independent 

Engleză  Utilizator experimentat Utilizator xperimentat Utilizator xperimentat Utilizator xperimentat Utilizator xperimentat 
(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi străine 

 

Competente si abilitati sociale  - colaborarea în echipe de lucru 
- asistenţă medicală de specialitate în domeniile medicinei dentare  

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 - abilităţi de comunicare 
- spirit organizatoric  
- capacitate de sinteză  
- capacitate de analiză obiectivă a situaţiilor  
- disponibilitate pentru lucru în echipă  
- autoexigenţă  
- empatie  

 

Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

 Windows, Office (Excel, Word, Powerpoint), Internet 

   

Permis de conducere  Categoria B 
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Informatii suplimentare  MEMBRU AL ASOCIAŢIILOR PROFESIONALE: 

 Societatea Română de Stomatologie  

 Colegiul Medicilor Dentişti din Bucureşti 

                                                       

 

22.11.2015                                                                                                                                     Şef Lucrări Dr. Anna Maria Pangică 


