
  
 

  

 

Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume Rusu Laura-Cristina 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada    01.01.2005-01.01.2006 

Funcţia sau postul ocupat Medic stagiar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi activitate medicală 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical 
  

Perioada 01.03.2006-01.03.2009  

Funcţia sau postul ocupat preparator universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi didactice, de cercetare, ştiinţifică 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
Specializarea Tehnică Dentară, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 9, 300041 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 
 

  

Perioada 01.03.2009-01.10.2014                                                                  

Funcţia sau postul ocupat asistent universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi didactice, de cercetare, ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
Specializarea Tehnică Dentară, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 9, 300041 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 01.10.2014-10.09.2017                                                                  

Funcţia sau postul ocupat    conferentiar universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi didactice, de cercetare, ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
Specializarea Tehnică Dentară, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 9, 300041 Timişoara, România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

Perioada 11.09.2017-prezent                                                                  

Funcţia sau postul ocupat    profesor universitar 

Principalele activităţi şi responsabilităţi didactice, de cercetare, ştiinţifice 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Medicină Dentară, 
Specializarea Tehnică Dentară, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 9, 300041 Timişoara, România 



Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie 
 

 

Numele şi adresa angajatorului Cabinet Stomatologic Armila Timisoara 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Medical 
 

Perioada 2011 – 2013 

Calificarea/diploma obţinută Mentor in Programul "O generatie de profesionisti Romi in domeniul medical" 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Asociata Medicilor Rezidenti, Bucuresti (România) 
 

Perioada 08/ 2010- 07/2011  

Calificarea/diploma obţinută Mentor in proiectul international “Roma Health Scholarship program: mentorship 
Component” 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Asociata Medicilor Rezidenti, Bucuresti (România) 

Perioada 01/2014 - 12/2014  

Calificarea/diploma obţinută Mentor in proiectul international ‘Impact of the mentorship component for Roma students in 
the medical field – RHSP  and ESF project grantees from Romania’ 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Asociata Medicilor Rezidenti, Bucuresti (România) 
 

Perioada 08/2014- 07/2015  

Calificarea/diploma obţinută Mentor in proiectul international “Roma Health Scholarship program: mentorship 
Component” 

Numele şi tipul instituţiei de  
învăţământ/furnizorului de formare 

 

Asociata Medicilor Rezidenti, Bucuresti (România) 
 

Calificarea / diploma obţinută Curs postuniversitar de pedagogie pentru cadrele didactice 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Pedagogie, psihologie 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Vest Timişoara 

  

Perioada 2006-2009 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de medic specialist chirurgie dento-alveolară 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

chirurgie dento-alveolară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 
 

Perioada 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
 
 
 
2007-2008 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Implantologie Orală 
 



Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

  Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara,Facultatea de Medicină Dentară 

 

  
  

Perioada 2007-2011 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în medicină dentară 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Potenţialul alergen al materialelor dentare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 

Perioada 2011 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de formator 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Competenţă de formator 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

 

S C Top Media Reşiţa 

  

 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 

Limbi străine cunoscute Engleza  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

engleză  C1 
Utilizator 

independent 
C1 Utilizator avansat B2 

Utilizator 
independent 

B2 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

  

Competente şi abilităţi  Participarea în echipe de cercetare în cadrul a 3 proiecte. 

 
 



Competenţe şi aptitudini organizatorice Experienţă în managementul proiectelor de cercetare 

- Director de proiect de cercetare finantat UEFISCDI FORMULARI DE AVANGARDA PE BAZA DE 
EUGENOL NANOCAPSULAT 
http://www.umft.ro/pniiip221bg20160455_519 

- Director proiect de crcetare obtinut in competitia BioMatInova FORMULE CU EXTRACTE 

VEGETALE CU APLICATII IN PATOLOGIA INFLAMATORIE ORALA 
- Director de proiect de cercetare: Fundamentarea şi evaluarea regenerării osoase utilizând tehnologii 

imagistice numărul 15250/19.12.2012, grant finanţat din fondurile Uniersităţii de Medicină şi 
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara în valoare de 5000 euro din care au rezultat 3 proceedings-uri 
ISI, 3 participari la congrese internaţionale si o lucrare premiată 

- Director de proiect de cercetare POSDOC(2014-2016) 3979/12.05.2014 : Evaluarea regenerarii 
osoase cu materiale de tip scaffold-uri 

 
 

- Participarea în cadrul urmatoarelor proiecte 
             Membru în echipa de cercetare, grant POSDRU, nr. 96/6.2/S/62047: „O generaţie de       
specialişti romi în domeniul medical”, expert categoria A-grant finanţat prin Programul Operational 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane având ca temă susţinerea şi afirmarea studenţilor romi la 
specializările medicale la nivel educaţional.Principalele publicaţii rezultate au fost susţinute de către 
studenţii romi la conferinţe ştiinţifice studenţeşti sub coordonarea mea: 
 
           Membru în echipa de cercetare, grant FP 7 COST Action MP 1005 NAMABIO 
 

                     Membru in echipa de cercetare: ”Fundamentari inovative si aplicative ale tomografiei optice 
coerente in medicina dentara”. Validari experimentale alternative, grant number Programul III-C2-PCFI-
2015/2016 contract no 15318-01/18.12.2014 
 
                   Membru in echipa de cercetare: European Training Platform for Continuing Professional 
Development of dental Hygenists(EuHyDens) ERASMUS+ Program section KA2 Contract 2015-1-SEO1-
KA-012278/25-06-2015 
 

Membru în colectivul redacţional(Board) al revistei JOSA(Journal of Science and Art)Târgovişte  

și al revsitei Medicine in Evolution, Timișoara, ambele 
categoria CNCSIS B+ 

 

 
 

 Experienţă în domeniul materialelor dentare şi a tehnologiei în medicina dentară 

 
 

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

Microsoft Office, Power Point, Photoshop, Corel Draw 

 
 

Competenţe şi aptitudini artistice Modelare şi grafică pe calculator, abilitati tehnice 

 
 

http://www.umft.ro/pniiip221bg20160455_519


Alte competenţe şi aptitudini Domeniile de cercetare ştiinţifică sunt axate pe: 

- Biocompatiblitatea materialele dentare  

- Tehnologii noi în domeniul medicinei dentare 
Diseminarea rezultatelor cercetării s-a realizat prin: 

- 8 cărţi publicate ca autor şi coautor din care una este tratat într-o editura internaţională prestigioasă;  

- 89 lucrări ştiinţifice publicate în extenso în reviste cotate ISI/BDI;  

- 20 lucrări ştiinţifice publicate în rezumat;  
Participarea în 6 proiecte de cercetare, la 3 în calitate de director de proiect, şi la 2 ca membru în echipa 
de cercetare. 
Participări la 40 congrese şi simpozioane. 
Participări la 4 cursuri şi programe de perfecţionare. 
Apartenenţa la 5 asociaţii profesionale naţionale şi internaţionale. 
Premii: Premiul CNCSIS Premierea rezultatelor cercetării nr 259, cod CNCSIS 679 

            Premii obţinut cu lucrările: Electronic Homeopathy to common components of dental alloys, 
Conferinţa BiomMed, Bucureşti 2008 

                                                        Different Matrix Evaluation for the Bone Regeneration of Rats        
Femours using Time Domain Optical Coherence Tomography, Conference: Biotechnologies integrated in 
daily medicine, Timisoara, 2013 

 
  

  
  

Informaţii suplimentare Alte referinţe pot fi furnizate la cerere 
  

 


