STUDII, STAGIU, SPECIALIZARE
Am absolvit Facultatea de Stomatologie a Institutului de Medicină şi Farmacie din Timişoara în 1984,
realizând lucrările de diplomă la Catedra de Protetică a Prof. Dr. Robert Nussbaum, unul dintre marii proteticieni şi
ocluzologi din România.
Titluri lucrări de diplomă: Dr. Svetlana David - Electromiografia în investigarea disfuncţiei ocluzale, nota 10;
Dr. Voicu A. David - Restaurarea protetică mobilizabilă pe bonturi, nota 10.
Am efectuat stagiul de 3 ani de pregătire postuniversitară în Dispensarul Policlinic de Stomatologie „Aurel
Vlaicu” Adulţi din Arad, condus de unul dintre fondatorii şi promotorii stomatologiei arădene de înaltă calitate – Dr.
Iacob Drijman, beneficiind de o bibliotecă profesională de invidiat prin bibliografia internaţională deţinută, cât şi de
tradiţionalele schimburi de experienţă şi informări profesionale ce aveau loc în fiecare zi de miercuri.
Având coordonatori de stagiu pe Dr. Cornel Barna şi Dr. Ioan Nicolaescu, am avut şansa de a realiza aici încă
din primul an de activitate (1984) lucrări protetice turnate, metalo-ceramice, reconstituiri compozite, scheletate, etc.
În continuarea stagiului am fost repartizaţi în mod obligatoriu, (fără a putea beneficia de posibilitatea alegerii
între mai multe localităţi conform clasamentului naţional), în următoarele locuri de muncă succesive: Darabani,
Ungureni, Săveni, (jud. Botoşani), Beliu, Craiva, Pecica, Ghioroc, (jud. Arad).
În anul 1991 am intrat prin concurs în specializarea postuniversitară de 3 ani de secundariat în stomatologia
generală la I.M.F. Timişoara, obţinând la examenul final de absolvire din 1993 certificatele de medici specialişti
stomatologi cu nota 10.
Din 1991 lucrăm în cabinetul nostru privat în care am practicat şi practicăm stomatologia generală, verigă de
bază pentru îngrijirea sănătăţii oro-dentare pentru toate vîrstele.
Am participat voluntar şi în mod regulat la numeroase cursuri, simpozioane, congrese de specialitate, în
vederea actualizării permanente a cunoştinţelor, tehnicilor şi metodelor de prevenţie, diagnostic şi tratament
stomatologic.
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