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Curriculum	  vitae	  
Europass	  

	  

 

  

Informaţii	  personale	    
  

Nume / Prenume ȚÂNȚAR CRISTIAN ALEXANDRU 
Adresă Str. Ştefan cel Mare nr. 75 B ,SIBIU,cod postal 550316 

Telefoane contact 0744369508 
E-mail tantarcristian@yahoo.com 

Naţionalitate Română 
Data naşterii 22 septembrie 1978 
Starea civilă Căsătorit, un copil 

Sex Masculin 
  

Locul de muncă Medic Stomatolog -Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – Sectia U.P.U. – 
Stomatologie urgență. 

 Doctorand ULBS cu frecvență,bursier, domeniul Medicină 
Experienţa 

profesională 
Universitară – Didactică: 

Perioada Din 2007 până în 2014 
Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar asociat – Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 

Facultatea de Medicină  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Activitate didactică și cercetare științifică 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024 
Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ superior 

  
Experienţa 

profesională 

Experiență profesională în  Stomatologie 

Perioada Din 2007 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic stomatolog UPU în cadru Spitalului clinic de urgență Sibiu 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistenţă medicală de specialitate / Îndrumare stagii clinice cu studenţii 
Facultăţii de Medicină  – ULBS 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu – Compartiment BMF 
B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4,  550245 Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină 

Perioada Din 2004 până în 2005  
Funcţia sau postul ocupat Stagiar de Stomatologie generală  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistenţă medicală de specialitate  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială II –Cluj Napoca str. Pavlov nr. 37 Cluj-
Napoca. 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină 

Perioada Din 2006 pâna în 2007 
Funcția sau postul ocupat Medic masterand în specialitatea ‘Reabilitare Orală’ 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Clinica de Chirurgie Maxilo-Facială II –Cluj Napoca str. Pavlov nr. 37 Cluj-
Napoca. 

Perioada Din 2013 până în  2015 
Funcţia sau postul ocupat Medic rezident  Parodontologie 

(promovat prin concurs 698 puncte) 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistenţă medicală de specialitate  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Centrul Stomatologic Universitar Sibiu  B-dul Corneliu Coposu nr. 2-4,  550245 
Sibiu, România 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină 

 Activitate privată în specialitate: 
Perioada Din 2005 până în 2007 

Funcţia sau postul ocupat Medic Stomatolog  
Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
Asistenţă medicală de specialitate  

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet medical stomatologic individual   ,str.Moților 112,Cluj Napoca 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină 

Perioada din 2015 până în prezent 
Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Parodontologie 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asistență medicală de specialitate 

Numele şi adresa 
angajatorului 

Cabinet medical  stomatologic individual str. Hipodromului bl.6, ap.3,Sibiu 

Tipul activităţii sau sectorul 
de activitate 

Medicină 

 
Educaţie şi formare Studii doctorale/licențe/mastere 

  
Perioada Din 2012 până în prezent 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctorand în Medicină Dentară,  cu tema: „Cercetări privind eficientizarea 

cabinetului de medicină dentară de urgență din cadrul UPU al SCJU Sibiu” 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Bulevardul Victoriei, Nr. 10, 550024 
Sibiu, România 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

Perioada Din 2007 până în 2008 
Calificarea / diploma 

obţinută Absolvent al cursurilor de pregătire psihopedagogică 

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline de specialitate psihopedagogie 
Psihologie Educaţională  
Pedagogie Şcolară 
Metodică 
Sociologie Şcolara, Practică Pedagogică 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 
Universitatea Tehnică Cluj Napoca 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

Perioada Din 2006 până în 2007 
Calificarea / diploma 

obţinută Master medical în domeniul ‘Reabilitare Orală”  

Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline fundamentale 
Discipline medicale 
Discipline chirurgicale 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca Facultatea 
de Stomatologie,  

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

  
Perioada Din 1999 până în 2004 

Calificarea / diploma 
obţinută 

Doctor medic, Specializarea Stomatologie 
Septembrie 2004 – Examen licenţă – 8,28 (opt douazeci si opt) 
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Disciplinele principale 
studiate / competenţe 

profesionale dobândite 

Discipline fundamentale 
Discipline medicale 
Discipline chirurgicale 
Discipline de specialitate stomatologie 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemițanu” Chișinău, 
Rep.Moldova,Facultatea de Stomatologie, Profilul Medicină, Specializarea 
Stomatologie 

Nivelul în clasificarea 
naţională sau internaţională Universitate de cercetare avansată şi educaţie 

  
Aptitudini şi 

competenţe personale  
  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e)  

 
 

Autoevaluare 
Înţelegere Vorbire Scriere 

Ascultare Citire Participare la 
conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză C1 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
independent C1 Utilizator 

independent C1 Utilizator 
independent 

 
 

  
  

Competenţe şi 
aptitudini de 

utilizare a 
calculatorului 

Office, Internet explorer 

  
  

Proiecte cercetare 

Proiect de cercetare pe bază de contract/grant naţional 
 

1. Membru proiect nr. 342/10.02.2014 „Studiu comparativ clinic și 
radioimagistic al pacienților cu leziuni osoase în traumatismele oro-
maxilo-faciale tratați prin sisteme de osteosinteză și sisteme 
ortopedice” ca proiect specific din cadrul proectului major 
„Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii stomatologice 
inovative/moderne”. Prestator ULB Sibiu, Facultatea de Medicină, 
Departamentul de Medicină Dentară; Beneficiar S.C. C&M Consulting 
S.R.L. 

2. Membru proiect nr. 1274/2013 „Studiu comparativ clinic, radio-imagistic 
al pacientului vârstnic edentat total reabilitat prin: proteza totală 
mobilizabilă / prin proteza tip overdenture, utilizând structuri implanto-
protetice / lucrări implanto-protetice fixe” ca proiect specific din cadrul 
proectului major „Îmbunătăţirea calităţii vieţii vârstnicilor prin servicii 
stomatologice inovative/moderne”. Prestator ULB Sibiu, Facultatea de 
Medicină, Departamentul de Medicină Dentară; Beneficiar SC TEHNO 
ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL 

3. Membru proiect nr. 1275/2013 „Evaluarea clinică şi radio-imagistică 
comparativă a structurilor implanto-protetice tip overdenture în 
edentaţiile totale maxilare şi mandibulare la pacientul vârstnic” ca 
proiect specific din cadrul proectului major „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
vârstnicilor prin servicii stomatologice inovative/moderne”. Prestator 
ULB Sibiu, Facultatea de Medicină, Departamentul de Medicină 
Dentară; Beneficiar ARIAM HEALTH Int. 

4. Membru proiect nr. 1535/06.2013 „Studiu comparativ clinic radio-
imagistic al pacientului edentat total reabilitat prin: proteze totale 
mobilizabile versus diferite tipuri de proteze tip overdenture” ca proiect 
specific din cadrul proectului major „Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
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vârstnicilor prin servicii stomatologice inovative / moderne”. Prestator 
ULB Sibiu, Facultatea de Medicină, Departamentul de Medicină 
Dentară; Beneficiar YTS DENTAL S.R.L. 
 

 
 
 
 

 
 
 

  

Pregătire 
postuniversitară 
(Participări la 
Congrese, 
simpozioane, 
manifestări ştiinţifice, 
workshop-uri, Cursuri 
de perfecţionare 
nationale şi 
internaţionale) 

 

Cursuri postuniversitare de specialitate 
• Participare la congresul „Stomatologia Mileniului III” Cluj-Napoca 

18-21 10 2006 
• Participare la Curs de Educație Medicală Continuă”Asistența  de 

medicină dentară în relații contractuale cu C.J.A.S. Riscul de 
malpraxis în anestezii în activitatea de medicină dentară”  Cluj-
Napoca 18 03 2006 

• Participare la cursul cu tema :„Exodonția conservativă și soluții 
protetice postextracționale” desfășurat în Brașov ,în data de 22 
noiembrie 2008 

• Participarea la cel de-al XIV-lea congres Româno-Francez cu  
tema :„Estetica în restaurarea ceramică modernă” desfășurat la 
Sibiu în perioada 9-11 octombrie 2008 

• Participarea la cel de-al XV-lea congres Româno-Francez cu tema: 
” Estetic și funcțional în medicina dentară modernă”. 
desfășurat la Sibiu în perioada 8-10 octombrie 2009. 
 

• Participarea la cel de-al XVI-lea congres Româno-Francez  
desfășurat la Sibiu  în perioada 7-9 octombrie 2010. 

              
• Participarea la Congresul Internațional de Reabilitare Orală al 

Societății Române de Implantologie Orală și Biomateriale în 
colaborare cu Societatea Română de Reabilitare Orală  și Asociația 
Dentară Română pentru Educație cu tema”Succes versus eșec în 
implantologia orală și practica stomatologică”București , 20-23 
octombrie 2010 

 
• Participare la Simpozionul „BLS/AED/ACLS/ATLS” intitulat:”Urgențe 

medicale și traumatice „desfășurat la Sibiu 5-14 11 2010 
 
• Participare la Al II-lea Congres de Medicină Dentară”Transilvania” 

organizat la Cluj-Napoca,în perioada 13-15 octombrie 2011. 
 
• Participare la conferința cu tema:”Prevenirea și Managementul 

situațiilor de malpraxis „ organizată în Cluj-Napoca,12 octombrie 
2011 

 
• Participarea la cursul cu tema „Fotografia dentară” organizată în 

Sibiu, 30 martie 2013. 
 
• Prticiparea la cursul teoretic si practic (workshop) cu tema „Tehnici 

,Suturi și Lambouri” organizată în Sibiu pe data de 20 04 2013  . 
 
• Participarea la simpozionul „Zilele Medicale Sibiene”desfăsurat la 

Sbiu,în perioada 21-22 11 2013. 
 
• Participarea  la cursul de instruire intensiv priviind terapia de 

protezare pe implante utilizând implanturile  dentare Sky incluzând 
sistemele de protezare imediată de tip „Sky fast and fixed„ și noi 
materiale  folosite in protetică, organizată la Ulm/Senden,Germany, 
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8-10 aprilie 2013 de către Bredent group 
 

 
• Participarea  la simpozionul „Bredent group days SKY Meeting 

2014” in Berlin organizat în perioada 22-24 mai 2014 
 

• Participarea la workshopul „Regenerarea osoasă preimplantară cu 
ajutorul biomaterialelor și a membranelor rezorbabile la nivelul 
molarilor și incisivilor” desfășurat în cadrul celui de-al XXI-lea 
Congres Româno- Francez  de Stomatologie desfășurat la Sibiu în 
perioada 02-04 octombrie 2014. 

• Participarea la absolvirea Programului de formare și conștientizare 
în asigurare a calității în Învățământul la distanță, organizat și 
desfăsurat  de Universitatea Spiru Haret,în parteneriat cu Academia 
Comercială din Satu Mare ,în cadrul Proiectului 
POSDRU/86/1.2/S/60720: cu tema „Dezvoltarea și implementarea  
unui sistem de monitorizare ,îmbunătățirea continuă și evaluarea  
calității în învățămîntul superior deschis și la distanță pe baza 
indicatorilor de performanță și a standardelor internaționale de 
calitate” pe perioada 03-31.12 2013 la Sibiu. 

• Participare la cursul de „Ecologie Dentară și Infecția HIV(SIDA)” ce 
s-a desfășurat la Chișinău pe 18-23 iunie 2004 
 

 
Cărţi, Cursuri, 
Monografii, Îndreptare 
de lucrări practice,  
Autor capitole de 
carte 

• Autor Carte publicată într-o editură din ţară, recunoscută CNCSIS – 3 
lucrări 
 

 
 

Articole publicate sau 
în curs de publicare 
 

• Într-o revistă cotată I.S.I. – 3 -în revistele cotate ISI 
• Într-o revistă cotată B.D.I. – 6 -în revistele cotate BDI: Acta Medica 

Transilvanica (http://www.amtsibiu.ro/), Romanian Journal of Oral 
Rehabilitation (http://www.rjor.ro/), The Medical-Surgical Journal 
(http://www.revmedchir.ro),  
 

  
Lucrări comunicate şi 
publicate în cadrul 
unor manifestări 
ştiinţifice, congrese 
naționale sau 
internaționale (în 
caiete de rezumate cu 
sau fără ISSN/ ISBN 
sau in extenso în 
Reviste Indexate) 

 

Lucrări comunicate şi publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice 
internaționale, congrese (în caiete de rezumate cu ISBN sau in extenso in 
Reviste Indexate) – o lucrare 
 

 
Lucrări comunicate şi publicate în cadrul unor manifestări ştiinţifice 
naționale, congrese (în caiete de rezumate cu ISBN sau in extenso in 
Reviste Indexate) – 7 lucrări 

 
 

Permis de conducere Categoria  A, B-România 
  

Informaţii 
suplimentare Referinţele pot fi furnizate la cerere 

  
 


