Georgiana Petrescu, medic stomatolog
Născută la 11 mai 1978 în Bucureşti
• Din februarie 2006 am lucrat ca medic stomatolog în Bucureşti.
• Începand cu anul 2007 practica mea s-a îndreptat spre tratamentul endodontic al dinţilor. Am practicat în
mare parte a timpului endodonţie până în 2016. Restul timpului a fost alocat pacienţilor cu frică pȃnă la
fobie de dentist şi cazurilor lucrate în cadrul conceptului propriu de endodonţie integrativă în echipa
pluridisciplinară cu psiholog Gheorghe Rotariu, acupuncturişti, fitoterapeuţi şi homeoterapeuţi, medici
alopaţi generalişti.
• În 05.04.2011 am fost selectată în Comisia de lucru în domeniul Endodonţie din cadrul Colegiului
medicilor dentisti Bucureşti pentru realizarea unui “Ghid de practică naţional în endodonţie”.
• Am lucrat cu aproape toate pilele, frezele endodontice importate în Romania, marea majoritate a
sigilanţilor de canal, motor endodontic, apex locator, aparat de radiologie dentara digitală, anse ultrasonice
specializate, microscop endodontic,diga dentara,pivoti din fibra de sticla, alte consumabile sau instrumente
specifice
• Din 06.12. 2016 lucrez in cabinet de medicina stomatologică integrativă, Dentree Center.
• Doctorat în Endodonţie în cadrul U.M.F. Carol Davila sub coordonarea Acad. Prof. Dr. Andrei Iliescu, cu
tema de cercetare aleasă: “Managementul durerii la nivelul molarului unu inferior” între 2011-2016. Diploma
emisa de Ministerul Educatiei nationale in octombrie 2017
• Cursuri de medicină integrativă, în cadrul Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii Titu Maiorescu
Bucureşti, 2014-2015. Şi participare la Congresul de medicină integrativă din Bucureşti aproape în fiecare
an din 2008 încoace.
 Formare în curs, în psihoterapie transpersonală începând din 2011, program certificat Eurotas, Teadlik
Mina, Estonia şi Asociaţia Transpersonală Română.
• Curs intensiv teoretic şi practic de protecţie şi autoapărare extrasenzorială, modul I, Vasile Rudan, 14-17
februarie 2013, Bucureşti.
Compentenţă în acupunctură, cursuri organizate de Ministerul Sănătăţii din Romȃnia între 02.03.201121.05.2012, cu examene de absolvire la fiecare din cele trei module şi examen final practic şi teoretic.
• Masterat în Endodonţie în cadrul Facultătii de Medicină Dentară, UMF Carol Davila, promoţia 2006-2008,
cu lucrarea: „Tratamentul endodontic al dinţilor cu instrumente rupte şi / sau blocate în canal” îndrumată de
Acad.Prof. Dr. Andrei Iliescu
• Competenţă în Radiologie dentară, oferită de Ministerul Sănătăţii, 2006
• Facultatea de Medicină Dentară, Bucureşti, promoţia 2005, cu lucrarea de diplomă: ” Aspecte ale
morfologiei canalelor radiculare ale premolarilor superiori şi ale tratamentului biomecanic de canal”,
condusă de Acad.Prof. Dr. Andrei Iliescu.
• Colegiul Dimitrie Cantemir, promoţia 1996, Bucureşti.
• Participare la congrese de Medicina Integrativă, Bucureşti 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017.
• Participare la congrese naţionale şi internaţionale şi cursuri de specialitate în medicina dentară.
• Organizator al zilei de sâmbătă din partea ARE, cu denumirea Microcursuri de Endodonţie în cadrul
căreia am susţinut cursurile:”Diga, metoda de izolare endodontică corectă ” şi ”Albirea devitală ” din cadrul
celui de-al 2-lea Congres Internaţional de Endodonţie al ARE, Craiova, 24-28 martie 2010.
Articole și prezentări
• Articol ISI: PhD. student Petrescu G., PhD Prof. Iliescu A., psyA. Rotariu G., PhD Prof. SpircuT. .Two
types of Anesthesia used for endodontic treatments in first inferior molar. Current health sciences journal,
Craiova, 2016, 42(4).
• Articol: PhD student Petrescu G., PsyA. Rotariu G.,, PhD Prof. Iliescu A..Clinical case: the hypnosis
anaesthesia – adjuvant element in the classical local anaesthesia used in dentistry. Romanian journal of
oral rehabilitation, Iaşi, 2016, 8(1):40-42.
• Articol: Petrescu G., prof. dr Iliescu A., psyA. Rotariu G., prof.dr Spircu T. Managementul durerii la molarii
inferiori prin două tipuri de anestezie. Medicine in evolution, Timişoara, 2016, 24(1):139-144.
• Articol:Petrescu G.“Congres ESE la Istanbul”, Viata Stomatologica, 2008, 2:6-7.
• Articol: Patrascu I.,Georgescu C.Petrescu G.,” Evaluarea metodelor de prevenire a infectiilor încrucisate
în stomatologie”,Revista Română de Medicină Dentară, 2005, 1:76-83.
• Prezentare in a 3-a Conferinta internationala ARE: Petrescu G. “A second inferior premolar with two roots
and four canals: case presentation”Craiova, 25-26 septembrie 2015
• Prezentare in a 3-a Conferinta internationala ARE: Petrescu G., Glăvan L.M. “New method of extracting
separatend instruments: Glăvan technique.” Craiova, 25-26 septembrie 2015
• Prezentare in a 3-a Conferinta internationala ARE: Petrescu G.“Two cases of dens in dente and the
solutions applied: case presentation”, Craiova, 25-26 septembrie 2015

• Conferință susținută: Petrescu G., psih. Rotariu G. „Anestezia în endodonție. Metode de lucru
interdisciplinare, un pas spre medicina integrativă“, Congres ARE şi UNAS octombrie 2014, Bucureşti
• Poster: Petrescu G. “Anestezia în medicina dentară, metode integrative de abordare a pacientului”,
Forumul Apa vie, 27-29 iunie 2014, Bucureşti
• Conferinţă sustinuta: “Anestezia prin hipnoză – avantaje şi limitări” la Congresul UNAS 2-5 oct 2013,
Rotariu G., Petrescu G, Şef lucr. Dr. Iliescu A.A., Prof. Dr. Iliescu A..
Prezentări congrese studenţeşti relevante:
• Premiul III, cu lucrarea ,,Studiu privind modul de aplicare a cunoştinţelor de asepsie şi antisepsie de către
studenţii stomatologi”, la Al 7-lea Congres al Studenţilor şi Tinerilor Medici din România, Constanţa, 27-30
martie 2003.
• Premiul III, secţiunea preclinic, cu ,,Sensibilitatea la antibiotice a unor tulpini de streptococcus anginosus
izolate din infecţii oro – maxilo – faciale, la Sesiunea de comunicări Student, 9-12 mai 2002, Bucureşti.
• Menţiune, secţiunea preclinic, cu lucrarea ”Precauţii universale pentru cross – infecţii în stomatologie”, la
Sesiunea de comunicări Student 9-12 mai 2002, Bucureşti.
• Premiul I, secţiunea poster, cu lucrarea “Studiul macroscopic şi microscopic al glandei şi ductului
submandibular”, la Sesiunea de comunicări Student 27-29 aprilie 2001, Bucureşti.
Activități pentru societate • Am susţinut cursul gratuit „Curs pentru dinţi sanatoşi” pe 20 iunie 2018.
• Am făcut parte, pro bono, din Consiliul de administraţie al Naşul, prietenii de pretutindeni şi asociaţii SA,
între 23 aprilie 2012 – 29 mai 2018.
• Am susţinut 4 cursuri gratuite denumite „Curs pentru dinţi sănătosi” începând cu 07 martie 2018.
• Am susţinut 2 cursuri pentru dinţi sănătosi la gradiniţa Melba din Bucuresti, între 2012-2014.
• Am lucrat pro bono pentru Casa de copii Mia’s Childen între 2008-2010.
• Am predat cursuri de preventie dentară, pro bono în doua licee din capitală în cadrul programului Prodent
2001-2002.

