Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume Prenume
Adresă(e)
Telefon
E-mail

Bud (Jurcă) Anamaria
Str Nicolae Grigorescu nr 3 ap 3 Targu-Mureș
0265-215551, int 313
anamaria_jurca@yahoo.com

Naţionalitate

Română

Data naşterii

17.01.1984

Experienţa profesională

Cadru didactic titular al Facultăţii de Medicină Dentară, UMF Tîrgu Mureş
Practică medicală privată - medicină dentară: Pedodonţie, Ortodonţie

Perioada
Funcţia sau postul ocupat

2012 - prezent
Asistent Universitar

Activitate didactică şi de cercetare la Disciplina Pedodonţie-Ortodonţie
Activitate clinică de medicină dentară
Numele şi adresa angajatorului UMF Tîrgu Mureş, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, cod poştal 540139,
Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş, România
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Educaţie şi cercetare ştiinţifică
Activităţi şi responsabilităţi principale

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Feb.2009-2012
Preparator universitar
Activitate didactică şi de cercetare la Disciplina Pedodonţie-Ortodonţie
UMF Târgu Mureş, Str. Gheorghe Marinescu nr.38, cod poştal 540139,
Tîrgu Mureş, Judeţul Mureş, România
Educaţie şi cercetare ştiinţifică
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Educaţie şi formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
Calificarea / diploma obţinută

Disciplinele studiate
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2017-prezent
Medic rezident pedodonţie (a doua specialitate)
Pedodonţie
Spitalul Clinic Judeţean Mureş

2011-2018
Doctor în medicină dentară,în baza Ordinului Ministrului Educației
Naționale nr 3108 din 31.01.2019
Titlul tezei de doctorat: Implicaţiile statusului nutriţional asupra stării de
sănătate orală la copii şi adolescenţi
Medicina dentară
UMF Tîrgu Mureş, Facultatea de Medicină Dentară

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2011- prezent
Medic specialist / Ordinul M.S. nr 12248 din 03.01.2012
Aferente specialităţii clinice Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

2009-2011
Medic rezident Ortodonţie şi Ortopedie Dento-facială
Pedodonţie, Ortodonţie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare

2008-2009
Medic stomatolog / Diploma de licenţă Seria A1 NR 0189530
Disciplinele din planul de învăţământ al Facultăţii de Stomatologie
Competenţe profesionale de stomatologie clinică
UMF Tîrgu Mureş, Facultatea de Stomatologie

Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate /
competenţe profesionale dobândite

UMF Tîrgu Mureş, Facultatea de Medicină Dentară

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

2008-2009
Cerificat de absolvire a competenţei didactice Departamentul pentru
pregătirea personalului didactic ,Seria B, Nr.0017812
Pedagogie, psihologia educaţiei
2

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / Universitatea Petru-Maior Tîrgu-Mureş
furnizorului de formare
Experienţă în activitatea de
cercetare

Proiecte/ granturi de cercetare
şi de formare profesională

• Publicarea a 7 articole în extenso în reviste cotate/indexate ISI ,4 in
reviste BDI în calitate de prim autor şi a 8 articole cotate BDI în calitate de
coautor
• Publicarea a lucrări sub formă de rezumat în reviste cotate ISI sau în
reviste şi volume ale unor manifestări ştiinţifice
• Participarea cu poster la Congresul Academiei Europene de Stomatologie
Pediatrică ,Lymassol,Cipru 2013
Apr. 2014-Câștigarea bursei doctorale finanțate din Fondul Social
European în baza proiectelui:
“Parteneriat strategic pentru creșterea calității cercetării din
universitățile medicale prin acordarea de burse doctorale și
postdoctorale-docmed.net_2.0

Cursuri de perfecționare

• Dental Focus Conference Finishing Masters,22-24 noiembrie,2019
• A 11-lea Congres World Implant Orthodontic Congress si al 10-lea
Congres International AREO- Improving orthodontic treatment- An
interdisciplinary Approach,Bucuresti 23-26 oct 2019
• Curs tipodont Standarde actuale de tratament in pedodontie,20-21 mai
2016
•Module pe teme transversale europene 27-28 feb 2015
•Protocoale terapeutice in medicina dentara pediatrica,21-22 mai 2015
•Valente pluridisciplinare in ortodontie 20 ian 2014
•Managementul Cercetarii Stiintifice, 19 sept 2014
•FOC Annual Meeting 24-26 aprilie 2013
•The 6th Conference of PhD students and the 3rd Conference of Post Doc
students in Medicine anad Pharmacy,3-6iulie 2013
•Integrated Mechanics and biology four –dimensions orthodontics,13014
dec 2013
• Eruption disturbances that make orthodontist’s life difficult,6 iunie 2013
• . The Frunz Orhodontic Club of Romania.Annual meeting. 5-6 mai
2011.Tirgu-Mures
•Rolul aparatelor mobile in ortodontie,13-14 mai 2011
• Typodont Course “Straight Wire Technique I. Treatment of a 4 PM
Extraction Case using a wax Typodont”, iunie 2010, Sinaia
•Posibilitati de preventie si interceptie in stomatologia pediatrica,10 oct
2010
• Introducere în tehnica Straight-Wire, noiembrie 2009, Arad

Organizarea de manifestări științifice

• Curs postuniversitar de perfecționare “Menținătoarele de spațiu
prefabricate - managementul spațiului în dentiția temporară și mixtă” ,TîrguMureş,aprilie 2019,lector,
•Curs postuniversitar de perfecţionare”Coroanele pedodontice: modalitate
de restaurare complexă a zonei de sprijin în dentiţia mixtă”,Tîrgu3

Mureş,aprilie 2018,lector,
• Al V-lea Congres al Asociației Române de Straight-Wire, Braşov, 2014 membru în comitetul de organizare
• Al XIV-lea Congres al Asociației Naționale Române de Ortodonție (2009)
membru în comitetul de organizare

Activitate în cadrul comunităţii
academice

• Secretar în comisiile de concurs pentru obţinerea titlului de medic
specialist şi în ortodonţie şi ortopedie dento-facială
• Îndrumător Lucrări de licenţă
•Afilieri la societăți științifice:
- European Academy of Pediatric Dentistry (EAPD) membru

Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă

Româna

Limbi străine cunoscute

Engleza - înţelegere/vorbire/scriere: utilizator independent , certificat
PROFEX nivel B2
Germană - înţelegere/vorbire/scriere: utilizator avansat

Competenţe şi abilităţi sociale

Spirit de echipă şi capacitate de colaborare cu colegii din toate
specializările atât în domeniul didactic cât şi al cercetării ştiinţifice
Bună capacitate de predare şi comunicare cu studenţii în urma unei
experienţe didactice şi clinice de 9 ani
Bună înţelegere şi comunicare cu pacienţii

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului
Permis de conducere

Organizarea de manifestări ştiinţifice naţionale şi cu participare
internaţională
Cunoştinţe avansate în utilizarea calculatorului prin programe/aplicaţii
generale: Office, Multimedia, Internet
Cunoştinţe avansate în utilizarea aplicaţiilor specifice medicale
Categoria B

Informaţii suplimentare

Participarea la workshopuri UEFISCDI, CNCSIS:
1. Diagnosis and management of oral complications in leukemia children.13-14 decembrie 2011
Târgu-Mures. PN-II-IDEI-WE-2011-041
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Participarea la cursuri cu finanțare europeană:
1. Cursul de formare continuă organizat în cadrul Proiectului ‘’ Formarea-la timpul prezent pentru
viitor’’ contract POSDRU/19/1.3/G/26336. Târgu-Mures 2012
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