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INFORMAŢII  PERSONALE

SORIN CLAUDIU POPȘ OR
AVRAM IANCU NR. 49//2, 540091 TÎRGU MURES (România)
0744767711
sorin57p@yahoo.com

POZIŢIA

Profesor universitar

EXPERIENŢA  PROFESIONALĂ
2003–Prezent

Profesor universitar titular
Universitatea  de  Medicină  ș i Farmacie din Tîrgu Mureș ,  Disciplina  de  Protetică  dentară,  Tîrgu  Mureș
(România)

03/07/2000–2003

Conferenț iar universitar titular
Universitatea  de  Medicină  ș i Farmacie din Tîrgu Mureș ,  Disciploina  de  Protetică  dentară,  Tîrgu  
Mureș (România)

06/03/1995–03/07/2000

Ș ef  de  lucrări  titular
Universitatea  de  Medicină  ș i Farmacie din Tîrgu Mureș ,  Disciplina  de  Protetică  dentară,  Tîrgu  Mureș
(România)

01/10/1990–06/03/1995

Asistent universitar titular
Univerditatea  de  Medicină ș i Farmacie din Tîrgu Mureș ,  Disciplina  de  Protetică  dentară  

EDUCAŢIE  ŞI  FORMARE
1998

Diploma  de  Doctor  în  Medicină,  Specialitatea  Protetică  dentară
Universitatea  de  Medicină  ș i Farmacie din Tîrgu Mureș , Tîrgu Mureș (România)

1982

Diploma de merit de doctor-medic
Institutul  de  Medicinăș i Farmacie din Tîrgu Mureș , Facultatea de Stomatologie, Tîrgu Mureș
(România)

1976

Diploma de bacalaureat
Liceu Al Papiu Ilarian, Tîrgu Mureș (România)

01.11.1982 - 27.11.1985 Medic stagiar la
27.03.1991 Confirmat medic principal de specialitate
11.04.1997 Medic primar stomato
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n 2010
2011- Absolvent al Cursului Management de p

n cadrul proiectului 21/1.5/G/4-712)

ACTIVITATE  DIDACTICĂ

- lucrări  practice  ș i stagii clinice cu studenț ii anilor III stomatologie ș i II ș i  III  colegiu  de  tehnică  
dentară
- cursuri  de  protetică  dentară  cu  studenț ii anilor III,IV,V ș i Vi stomatologie, anii II ș i III Colegiul
Universitar  Medical  de  Tehnică  dentară
- cursuri  de  Materiale  dentare  la  lungă  durată  ș i  la  scurtă  durată  până  în1998
- cursuri  de  protetică  dentară  pentru  medici  rezidenț i
- conducerea  a  peste  100  de  lucrări  de  diplomă,  absolvire ș i licenț ă;;  33  de  lucrări  de  licenț ă  ș i 2
masterate conduse în perioada 2011-2015.
- elaborare de teste pentru examenele de licenț ă  ș i absolvire
- participarea în diverse comisii pentru concursuri ș i examene
- membru în numeroase comisii de susț inere a tezelor de doctorat(81), comisii de concurs pentru
posturi didactice, comisii de habilitare.
- coordonator  de  pregătire  în  rezidenț iat în  specialitatea  Protetică  dentară
- susț inerea de cursuri pentru medicii rezidenț i

ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ
01.11.1990- admis la doctorat (  titlul  tezei:  Contribuţii  la  cercetarea  funcţionalităţii  şi  disfuncţionalităţii  
complexului  neuromuscular  al  extremităţii  cefalice  la  dentaţi,  edentaţi  parţial  protezaţi  şi  neprotezaţi,  
prin intermediul electromiografiei")
20.03.1998,susţinerea  tezei  de  doctorat
06.07.1998 confirmat doctor  în  medicină,  specializarea  Protetica  dentara
71 articole  şi  studii  publicate  în  reviste  de  specialitate  ca  autor  ( 32) si coautor (39) - 63 ISI, B+
ș i BDI; 8 altele
Colaborator la 2 filme video  cu  caracter  ştiinţific  şi  didactic
138 conferinte  si  comunicări  susţinute  şi  publicate  sub  formă  de  rezumat în  ţară  şi  străinătate
Autor a 9 cursuri universitare si îndreptare  de  lucrări  practice;
10 cărţi  publicate ( 6 autor, 1 coautor, 3 capitole sub redactie)
Citări  indexate    în   Web of Science [v.5.21] - Web of Science Core Collection Citation Report (4) ș i Google
Academic ( 34, h index 3, i10index 1)

Conferinţe  şi  cursuri  postuniversitare  susţinute  în  ţară  şi  străinătate  (Tîrgu  Mures,Constanta,  Piatra
Neamt, Bucuresti, Cluj, Szeged , Budapesta, Nisipurile de Aur –Bulgaria, Albena-Bulgaria)
Cursuri  de  perfecţionare  urmate  în  ţară  şi  străinătate  în  domeniul  proteticii  dentare  si  a  reabilitarii  orale,  
implantologiei  şi  de  perfecţionare  didactică
Din 2005  conducător  de  doctorat,  cu 4 doctorate sustinute si confirmate în 2009 ); 1 doctorat
sustinut in 2011, 1 doctorat susț inut in 2012, 4 doctorate susț inute în 2013, 2 doctorate susț inute în
2014; 1 in 2015
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Proiecte si contracte de cercetare / dezvoltare

1.

Proiect contract 27 A /2006 . Finantat de Consiliul Judetean Mures

Titlu proiect : `` Zilele Stomatologice Muresene`` editia a V a.
Valoare proiect : 73 000 RON
Valoarea finantarii prin proiect : 5000 R0N
Participanti la proiect : Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures, Asociatia de Protetica
dentara din Tg Mures, Consiliul Judetean Mures
2.

Proiectul  :  Laborator  didactic  interdisciplinar  de  Medicină  dentară  în cadrul Direcț iei
Strategice II 2006-2008 a MEC, proiect tip 4 : Construire/amenajare (prin reabilitare) a
infrastructurii educaț ionale  a  învăț ământului  superior,  înregistrat  la  UMF  din TG-Mureș cu
nr. 7056/31.VII 2006.- membru  în  echipă

Grant de cercetare CNCSIS tip A,contract 41 GR/ 2007,
Valoare proiect : 100 000 RON, derulat si finalizat in 2007.
3.

Grant de cercetare CNCSIS tip TD, nr. 471/9.10.2007 (conducător  de  doctorat  al drd.
Cerghizan Diana)

Valoare proiect : 12420 RON, finalizat în 2009.
4.

Proiect depus în parteneriat : ``Studiu comparativ interdisciplinar al rezultatelor unor tehnici
de chirurgie plastica parodontala in tratamentul retractiilor gingivale``( GINGIGRAF, proiect
inaintat in Programul 4 Parteneriate in domenii prioritare, inregistrat la UMF Tg-Mures cu nr.
5029/  13.06.2007,  membru  in  echipă  ;;

5.

`` Cercetari privind utilizarea de tehnologii ale realitatii virtuale si augmentate pentru
simularea manoperelor terapeutice in protezarea fixa``( VIARDent), proiect in Programul 4
Parteneriate in domenii prioritare, inregistrat la UMF Tg-Mures cu nr. 5532-5537/
25.06.2007, membru in echipa ;

6.

`` Influenta factorilor locali si psiho-sociali asupra mecanismelor biologice de vindecare a
grefelor gingivale, GIFA, proiect in Programul 4 Parteneriate in domenii prioritare, inregistrat
la UMF Tg-Mures in 30.01.2008, membru in echipa.;

7. Proiect POSDRU i.d. 40712 cu UMF I.Hatieganu Cluj parteneriat: ` Proiect pentru dezvoltarea
de programe doctorale cu dimensiuni europene`, membru in echipa.
8. Contract  POSTDRU/87/1.3/S/62208  „  Centru  de  formare  specialisti  si  resurse  in  reabilitarea  
orala", beneficiar UMF Gr T Popa Iasi, Expert de formare – Partener SRRO. Perioada de
implemnentare : 3 ani : 01.01.2011 – 31.12.2013, Valoare totala proiect: 8 677 355 lei
9. „  Stagii  de  pregătire  practică  pentru  integrarea  rapidă  pe  piaț a muncii a studenț ilor
specializaț i  în  medicina  dentară",  depus  în  cadrul  cererii  de  proiecte  90  ș i înregistrat cu nr.
14389/ 8 septembrie 2009. Proiect depus ca partener 1 UMF Tg-Mureș , coordonator
formare ( valoare proiect partener: 892,461.67 Lei, durata 3 ani, finalizat în 2012)
10. Contract POSDRU 160/2.1./S/132690 Construieste-ț i cariera pas cu pas! Consiliere si
orientare  profesională  pentru  elevii  din  regiunile  Centru  ș i Sud-Est - Partener DONIT Expert educaț ional UMF Tg-Mures, Perioada de implementare 18 lunI

Distinctii si premii
1991 - Premiul Senatului UMF din Tg-Mureş  pentru  lucrarea:  "Interpretări  ale  utilizării  perioadei  de  
linişte  electromiografică  a  muşchilor  masticatori  ca  parametru  de  evaluare  a  sindromului  disfuncţional  
dureros craniomnadibular"
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2004 : Ordinul Meritul  Pentru  Învăţământ  în  Grad  de  Ofiţer
Diplomat  al  Societatii  Romane  de  Implantologie  Orală  si  Biomateriale  
( 2006)
2012  Membru  de  Onoare  al  Societăț ii Româna  de  Protetică  Dentară  ș i Maxilo-Facială

COMPETENŢE  PERSONALE
Limba(i)  maternă(e)

română  

Alte  limbi  străine  cunoscute

ÎNȚ ELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

maghiară

C2

C2

C1

C1

B1

engleză

B1

B2

B2

B1

B1

B1

B2

B1

B1

B1

franceză

Niveluri: A1 ș i A2: Utilizator elementar - B1 ș i B2: Utilizator independent - C1 ș i C2: Utilizator experimentat
Cadrul european  comun  de  referinţă  pentru  limbi  străine  

Competenţe  
organizaţionale/manageriale  

Ș eful  disciplinei  de  Protetică  dentară  mobilă
Membru  în  Consiliul  Profesoral  al  Facultăț ii  de  Medicină  dentară
Membru în Senatul UMF din Tg-Mureș
Membru al Comisiei pentru Studii de Doctorat a Senatului
Membru  al  Comisiei  de  Etică  a  Cercetării  a  Senatului
Coordonator ERASMUS la nivel de Facultate
Membru al Consiliului Ș tiinț ific al Bibliotecii UMF din Tg-Mureș
Membru al Corpului de Audit intern de Calitate al UMF din Tg-Mureș
Ș ef  de  catedră  până  în  octombrie  2011
Membru în Consiliul Ș colii Doctorale a UMF din Tg-Mureș
Decan  al  Dacultăț ii  de  Medicină  dentară  în  perioada  2000-2008
Membru  în  Comisia  de  Stomatologie  a  Ministerului  Sănătăț ii ș i Familiei în perioada 2003-2006
Din  2013  membru  al  subcomisiei  de  Protetică  dentară  a  MInisterului  Sănătăț ii
Membru în Colegiul Județ ean al Medicilor ș i  în  Comisia  de  Stomatologie  a  Colegiului  Medicilor  până  
în august 2004
În perioada 2000-2008 membru DEAN ( Dean European Association Network)
2006-2007 membru în Comisia Consulș tativă  de  Medicină  dentară  a  Ministerului  Sănătăț ii Publice
În perioada 2001-2010 EXpert evaluator în cadrul Consiliului Naț ional  al  Cercetării  Ș tiinț ifice din
Învăț ământul  Superior  (CNCSIS)
În 2006-2010 expert evaluator ARACIS
În 2010-2011  membru  în  Comisia  Permanentă  de  Medicină  a  ARACIS
Membru  în  Comisia  de  specialitate  a  CNATDCU  până   în septembrie 2012
2006-2008  Membru  în  Comisia  superioară  de  disciplină  a  Colegiului  Medicilor  Dentiș ti din România
Membru al Comisiei de monitorizare ș i competenț ă  pentru  cazurile  de  malpraxis  a  DSP  Mureș
Vicepreș edinte  al  Societăț ii  Române  de  Reabilitare  Orală  din  2015
Organizator al Dimpozionului Anual de Stomatologie cu participare internaț ională  Zilele  
Stomatologice Mureș ene - 5 ediț ii (2001-2006)
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Organizator al cursurilor de perfecț ionare anuale a personalului didactic ș i  de  pregătire  a  studenț ilor
în domeniulgnatologiei (2 cursuri/an) în colaborare cu Cees PJ Koster (Olanda), cursuri iniț iate din
1997.
Membru în Comitetul de Organizare al celui de-al 17-lea Congres Mondial IRCOI de
Implantologie,Bucureș ti, 13-15 iunie 2002
In perioada 2011-2015  membru  în  comitetele  de  organizare  a  6  manifestări  ș tiinț ifice în ț ară  
1989-1990 Secretar al Secț iei de Stomatologie a USSM, filiala Mureș

Membru în colectivele redacț ionale ș i reviewer a 11 reviste de specialitate:
Acta Medica Marisiensis
Romanian Journal of Oral Rehabilitation
Medicina  Stomatologică  (Iaș i)
Oral Health and Dental Management in The Black Sea Countries
Revista  Română de  Medicină  dentară
Medicina în evoluț ie (Timiș oara)
Romanian Journal of Dental Education ( editorial board)
International Journal of Medical Dentistry ( advisory board)
Stomatology Edu Journal
Ovidius Dentistry Journal (editorial board)
Iranian Journal of Basic Medical Sciences ( reviewer)

Competenţă  digitală

AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator elementar

Utilizator
independent

Competenț ele digitale - Grilă  de  auto-evaluare

Permis de conducere

02.05.2016
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Prof.Dr SORIN POPȘ OR

