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 Curriculum vitae 
Europass 

  

 

Informatii personale 
 

Nume/Prenume  Temelcea Anca Nicoleta 

Adresa  Str. Pădurea Craiului nr.1, Bl. B2, Sc. 5, Et. 8 , ap. 208, Sector 3, Bucureşti, cod 032718 

Telefon  0040216432543 0040723522699 

Fax  0040212112929 

E-mail  anca@temelcea.ro 
 

Cetatenia  română 
 

Data nasterii  16.07.1971 
 

 Sex  feminin 

 

Locul de munca vizat / 
 Aria ocupationala 

  

Experienţa profesională 
Perioada  2003 şi până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Asistent universitar, Catedra de Ortodonţie şi ODF, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 activitate didactică  cu studenţii anilor V şi VI, activitatea didactică de îndrumare medici rezidenţi an 
I, II, III 

Numele si adresa angajatorului   U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

Perioada  2008 şi până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Medic primar ortodonţie şi odf 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Asistenţă stomatologică de specialitate 

Numele si adresa angajatorului   S.C. Leodent SRL, Piaţa Gheorghe Cantacuzino nr. 4, ap.1, sector, 2, Bucureşti, cod 020026 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Medicină dentară 

Perioada  2007 şi până în prezent 

Funcţia sau postul ocupat  Consilier  

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activităţi specifice de evaluare şi acreditare 

Numele si adresa angajatorului   Colegiul Medicilor Dentişti din România, Str. Costache Negri nr. 15, sector 5, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Medicină dentară 

Perioada  2003 - 2008 

Funcţia sau postul ocupat  Medic specialist Ortodonţie şi ODF 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Asistenţă stomatologică de specialitate 

Numele si adresa angajatorului   S.C. Leodent SRL, Piaţa Gheorghe Cantacuzino nr. 4, ap.1, sector, 2, Bucureşti, cod 020026 
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Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Medicină dentară 

Perioada  1999 - 2003 

Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar, Catedra de Ortodonţie, Facultatea de Stomatologie, Universitatea „Titu 
Maiorescu, Bucureşti 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 Activitate didactică  cu studenţii anilor V şi VI 

Numele si adresa angajatorului   Universitatea „Titu Maiorescu”, Str. Dionisie Lupu nr. 8, sector 2, Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

 Activitate didactică 

Educaţie si formare 

Perioada  2011-prezent 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor în ştiinţe medicale 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

 Medicină dentară - ortodonţie 

Numele si tipul institutiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
invatamint / formare 

 Academic 

Perioada  2002-2008 

Calificarea / diploma obţinută  Medic primar 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Medicină dentară - ortodonţie 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Academic 

Perioada  1999-2002 

Calificarea / diploma obţinută  Medic specialist  

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Medicină dentară - ortodonţie 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Academic 

Perioada  1992-1998 

Calificarea / diploma obţinută  Doctor medic stomatolog 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Medicină dentară 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 U.M.F. „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 Academic 

 

Perioada  1986-1990 

Calificarea / diploma obţinută  bacalaureat 

Domenii principale studiate / 
competente dobândite 

 Profil fizică-chimie 

Numele si tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de formare 

 Liceul „C.A. Rosetti”, Bucureşti 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

 bacalaureat 
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 Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna  română 
 

 Limbi straine cunoscute 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

 Nivel european (*)   Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  
 

Limba engleză   C1  C2  C1  C2  C1 

Limba franceză   B2  B2  B1  B1  A2 

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
 

 
 
 
 

 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

 Organizator cursuri practice în specialitatea ortodonţie şi odf, pentru medicii rezidenţi şi primari de 
ortodonţie şi odf, de două ori pe an, din 2003 

 

Competente  si aptitudini tehnice  Posesor a 1 brevet de invenţie pentru dispozitive ortodontice, procedura în curs de desfăşurare la 
OSIM 

 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

 Word, Excel, PowerPoint,  

 

 
 
 
 

 

Alte competente si aptitudini  Instructor la cursuri practice de pregătire în specialitatea ortodonţie şi odf, pentru medicii rezidenţi şi 
primari de ortodonţie şi odf, de două ori pe an, din 2003 

 

Permis de conducere  categoria B din 1992 
 

 
 
 
 

 

 Anexe  nu este cazul 

 


