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EXPERIENŢA 

PROFESIONALĂ  

 

2011-Prezent 

 
Conferențiar Universitar  

Certificat Seria CU, Nr.0725. În baza comisiei de atestare a CNAA Nr. AT-5/4 din 08.072011, și a 

recomandării Senatului USMF ”Nicolae Testemițanu” din 31.05.2011. Certificat Nr. 0206, eliberat 

16.09.2011 

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”.  IP USMF „Nicolae 

Testemiţanu”, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt ,165, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. 

Tel.: (373  22) 24-34-08 ; Fax: (373  22) 24-23-44; Email: contact@usmf.md; pagina web: 

www.usmf.md 

Principalele activități și responsabilități 

• activități didactice: petrec prelegeri, lecții practice, seminare cu studenții, rezidenții și 

medicii-cursanți; îndrumarea studenților în relizarea tezelor de licență; îndrumarea 

elaborării tezelor de doctorat; activități de evaluare; tutorat, consultații, îndrumarea cercu-

rilor științifice a studenților și medicilor rezidenți; participarea la consilii și în comisii în in-

teresul învățământului. 

• activitate clinică – consultația și acordarea asistenței medicale specializate pacienților cu 

diverse patologii ale teritoriului oro-maxilo-facial. 

• activitate științifică – publicarea diferitor articole științifice, participarea cu rapoarte 

științifice la diferite conferințe, congrese în țara și peste hotare. 

 

2011-Prezent 

 
Chirurg stomatolog,  oro-maxilo-facial 

Medic șef la Clinica Stomatologică ”Omni Dent” 

• activitate managerială – fondator, proprietar Clinica Stomatologică Omni Dent. 

• activitate clinică – consultația și acordarea asistenței medicale specializate pacienților 

cu diverse patologii ale teritoriului dento-alveolar. 

• activitate didactică – îndrumarea stundenților ce desfășoară stagiul practic și a 

medicilor rezidenți înmatriculați în studii post-universitare prin rezidențiat, îndrumarea 

studenților absolvenți. 

• activitate științifică – publicarea diferitor articole științifice, participarea cu rapoarte 

științifice la diferite conferințe, congrese în țara și peste hotare. 

1998-2011 

 

Chirurg stomatolog, oro-maxilo-facial 

Clinica Stomatologică Vita-Lic 

• activitate clinică – consultația și Acordarea asistenței medicale specializate pacienților cu 

diverse patologii ale teritoriului dento-alveolar. 

INFORMAŢII PERSONALE Dumitru Sîrbu 

 Str. P./Zadnipru 2/1 ap.154, Chișinau, MD - 2044, R.Moldova.   

+373 22 711527     +373 79579654 

dumitru.sirbu@usmf.md 

www.omnident.md 

Sexul Masculin | Data naşterii 31/08/1973 | Naţionalitatea R.Moldova 

 

LOCUL DE MUNCA PENTRU 

CARE SE CANDIDEAZĂ 

 

 

Abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat  la Profilul 323. Stomatologie,  specialitatea 

323.01 Stomatologie, 

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”. IP USMF 

„Nicolae Testemițanu”. 



 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

 

 

Limba(i) maternă(e) română 

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire 
Participare la 

conversaţie 
Discurs oral  

rusă C2 C2 C2 C2 C2 

engleza A2 A2 A2 A2 A2 

franceza A2 A2 A2 A2 A2 

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

 

Competenţe de comunicare • Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie în cadrul activităţii în IP 

USMF „Nicolae Testemiţanu”. 

• Capacitate de argumentare şi convingere, participând la dezbateri publice pe diferite teme de 

interes organizate de diverse instituţii, la conferințe, congrese, emisiuni televizate, etc. 

 

Competenţe 

organizaţionale/manageriale 

• Abilităti de leadership, în prezent sunt responsabilul unei echipe compuse din  20 de persoane. 

• Monitorizarea lucrului echipei (controlul calitatii) - capacitate de autoperfectionare -

autodidactică. 

• Capacitati decizionale, capacitate de sinteza si analiză, aptitudini de coordonare. 

• Capacitatea de a lua decizii in conditii de stres si de a respecta termene limita. 

• Lucru in echipă – Motto-ul de care mă conduc. 

2015-2017 

 

Postdoctorat 

Lucrul asupra Tezei de doctor habilitat cu tema : „Instalarea implantelor dentare endoosoase la 

mandibulă cu dificit osos” 

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”. IP USMF „Nicolae 

Testemițanu”, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt ,165, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. 

 

1999-2002 Doctorat  

Lucru asupra Tezei de doctorat   cu tema „Osteosinteza mandibulei prin acces endooral”  

Catedra de chirurgie oro-maxilo-facială și implantologie orală „Arsenie Guțan”. IP USMF „Nicolae 

Testemițanu”, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt ,165, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. 

Susținerea tezei de Doctor în Medicină la 17.12.2008.  

Diplomă, Seria DR, Nr. 0914, eliberată: Pr. Verbal Nr. 2 din 26.02.2009 

1996-1999 Rezidențiat. Specialitatea Stomatologie Generală,  

Diplomă  Seria R, Nr. 00522, eliberată: 15.09.1999, Nr.219 

Studii postuniversitare prin rezidențiat IP USMF „Nicolae Testemițanu”, bd-ul Ștefan cel Mare și 

Sfânt ,165, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova. 

1995-1996 Internatura  

Certificat, Nr.137 AMT „Buiucani”. 

1990-1995 Medic Stomatolog,  

IP USMF „Nicolae Testemițanu”, bd-ul Ștefan cel Mare și Sfânt ,165, MD-2004, Chișinău, 

Republica Moldova. 

Diplomă de studii superioare Profilul Stomatologie, Seria AL, Nr. 006084, eliberată 29.06.1995, 

Nr.154 

COMPETENΤE PERSONALE  
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Competenţe informatice • Sidexis 

• Planmeca Romexis Viewer 

• QDental 

• Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger skype) 

• Microsoft Office 

• Navigare Internet 

• Microsoft Word Microsoft Excel Power Point 

• Microsoft office word 

• Microsoft Excel 

• Internet Explorer Edge Mozilla Google Chrome 

• Microsoft PowerPoint 

• buna utilizare a retelelor de socializare ( Facebook etc.) 

• Google Drive 

 

Permis de conducere • B 

 

INFORMAΤII 

SUPLIMENTARE  
 

Publicaţii 

 

2001-2020 

 

 

A participat în calitate de speaker la peste 150 de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Este 

autor și coautor a peste 140 de lucrări ştiinţifico-didactice de o valoare incontestabilă, deține brevet 

de invenție – 2; 17 certificate de inovație și 4 certificate cu drept de autor, 18 teze în reviste naționale 

și internaționale. Este autorul unei monografii și a unei monografii colective.  

A participat în calitate de invitat în diverse emisiuni TV, radio și presa scrisă.  
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