
   

 

Informaţii personale  

                            Nume / Prenume   LAZĂR CRISTINA FULGA 

                                     Telefon   0744116233 

                                                  E - mail   lazartina@yahoo.com :  

                                         Data nasterii   24.08.1981 

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

Asistent universitar 
medic specialist ortodonţie şi ortopedie dento - facială, 
medc specialist pedodontie  

 
Experienţa profesională 

 

Perioada    februarie 2006, până prezent 

Funcţia sau postul ocupat   Din februarie 2006 pana iunie 2010: 
  medic dentist , preparator universitar la Facultatea de Medicina dentara Timisoara ,         
Disciplina Pedodontie 

din iunie 2010 pana in prezent 
medic dentist, asistent universitar la Facultatea de Medicina Dentara Timisoara, Disciplina 
de Pedodontie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Perioada februarie 2006 pana iunie 2014: 
-stagii clinice de Ortodonție si Ortopedie Dento-Facială cu studenții anului V, VI  
Facultatea de Medicină Dentară;  
- stagii clinice de Pedodonție cu studenții anului IV, V Facultatea de Medicină  
Dentară; 
- implicarea studenților și rezidenților în activitati de cercetare prin sustinerea si  
coordonarea activitati acestora 
Perioada iunie 2014 pana prezent: 
- stagii clinice de pedodontie cu studentii anuli IV, V Facultatea de Medicina Dentara 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” Timișoara 
Pta Eftimie Murgu Nr.2, 300041, Timisoara   
Tel: +40 256204400  www.umft.ro 
 

Perioada -din octombrie 2006 până în 2012- doctorand UMFT ” Victor Babes” Timisoara,                                      
-din februarie 2006 până în prezent - asistent universitar UMFT ” Victor Babes” Timisoara  

   -din  2007 – prezent Cabinet Medical Individual de Stomatologie și Ortodontie „Clinica 
Sfânta Maria”, Timișoara 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat Liceul teoretic „Nikolaus lLenau” Timisoara, 
  Diploma absolvire Facultatea de Medicina Dentara „Victor Babes” Timisoara,  

Doctor in stiinte medicale ,  
Specializarea ortodonţie şi ortopedie dento – facială,  
Specializare in pedodontie. 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale 

dobândite 

Ortodontie si Ortopedie Dento-Faciala , 
 Pedodontie                                                                                                                     

  

http://www.umft.ro/


              Educație și 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 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare  

Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

 

                                          

                                         Periada                                            

         Calificarea / diploma obținută 

Activități și responsabilități principale 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  

 

 

                                             Perioada 

          Calificara / diploma obţinută 

Activități și responsabilități principale 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

 Nivelul în clasificarea națională sau 

internațională 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  09.1995 - 06.1999 
   
  Diplomă de bacalaureat, Media bacalaureat: 10 
 
  Profil fizică – chimie 
 
   
Liceul Teoretic ``Nikolaus Lenau``, Timişoara 
 
 
  Studii medii 
 
 
 
 
   10.1999 - 09.2005 
   Diplomă de licenţă cu titlul de Medic Stomatolog 
    
Universitatea de Medicina si Farmacie ” Victor Babeș ” Timișoara , Piaţa Eftimie                                                                
Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara 
   
Diplomă de licenţă,  
 
 
 
   
    04.2006 - 03.2009 
  
   Medic rezident 
   
  Medic rezident 
 
Universitatea de Medicina si Farmacie ” Victor Babeș ” Timișoara , Piaţa Eftimie                                                                
Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara 
 

Certificat medic specialist Ortodonţie şi ortopedie dento – facial 
 
 
 
  11.2006 – 11. 2012 
 
   Doctorand 
 Teza de doctorat: “Managementul farmacologic al anxietăţii la medicul stomatlog” 
 
Universitatea de Medicina si Farmacie ” Victor Babeș ” Timișoara , Piaţa Eftimie                                                                
Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara 

 
  Diplomă de doctor în ştiinţe medicale 
 
  
 
 
 
 



                                         Periada                                            

         Calificarea / diploma obținută 

Activități și responsabilități principale 

Numele și tipul instituției de 

învățământ/furnizorului de formare 

Nivelul în clasificarea naţională sau 

internaţională  

 
Aptitudini şi competenţe 

personale 

06.2010 – pana in prezent 
 

Asistent universitar in cadrul disciplinei de Pedodontie UMFT „Victor Babes” Timisoara 
 

Universitatea de Medicina si Farmacie ” Victor Babeș ” Timișoara , Piaţa Eftimie                                                                
Murgu Nr. 2, 300041, Timişoara 

 
Certificat medic specialist Pedodontie 

 

 

 

 

Participant la numeroase cursuri postuniversitare de ortodonție, pedodonție,  

parodontologie, implantologie, protetică, managementul proiectelor de cercetare  

în țară și străinătate – Elveția, Ungaria, Serbia,  Portugalia, Turcia, Cehia,  

Finlanda, Germania  
Proiecte naționale câștigate. 

  

Limba(i) maternă(e) româna  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza , germana, 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare 
scrisă 

Limba engleză 
 

 
C1 

Utilizator  
experimenta 

C1 
Utilizator  

experimenta 
B2 

Utilizator  
independent 

B2 
Utilizator  

independent 
C1 

Utilizator  
Experim

enta 

Limba germană 
 

 
C2 

Utilizator  
experimenta 

C2 
Utilizator  

experimenta 
C1 

Utilizator  
experimenta 

C1 
Utilizator  

experimenta 
C2 

Utilizator  
Experim

enta 

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

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

- Organizări congrese. 

Competenţe şi aptitudini tehnice    - manevrarea aparaturii stomatologice si uniturilor dentare, ultrasunete  
   - competenţaîn limba Germană „”Sprachdiplom” 

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

   - sisteme de operare cunoscute : Windows XP, Windows 10, Vista, OSX   

   - o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ și 

PowerPoint™); 

   - cunoștinte elementare ale aplicatiilor de grafică pe calculator (Adobe Illustrator™, 
 PhotoShop™). 

Competenţe şi aptitudini artistice      - participari la congrese si cursuri , articole publicate în reviste de specialitate 

Informaţii suplimentare - participari la numeroase congrese si cursuri naționale și internaționale,. 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

