
  

 

  

 

Curriculum vitae  

Europass  

 

  

 

 

Informaţii personale 

 

  

  
 

 

Locul de muncă / Domeniul 

ocupaţional 

Șef de lucrări, poziția 6, disciplina de Chimie Farmaceutică, Facultatea de Farmacie 

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”,Iași  

Domeniul Invățământ universitar 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2011-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar – Chimie Farmaceutică 

Numele şi adresa angajatorului UMF Iași 

Principalele activități și 

responsabilități 

Pregatire bazei materiale, a lucrărilor de laborator și a activităților practice cu 

studenții; conducerea lucrărilor de laborator și elaborarea de materiale ajutătoare 

pentru lucrările de laborator; evaluarea continuă a studenților în cadrul lucrărilor de 

laborator, participarea la activitatea de cercetare a disciplinei, elaborarea de lucrări 

științifice. 
  

Perioada 2008-2011 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Numele şi adresa angajatorului Universitatatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași 

Principalele activități și 

responsabilități 

Pregatire bazei materiale, a lucrărilor de laborator și a activităților practice cu 

studenții; conducerea lucrărilor de laborator și elaborarea de materiale ajutătoare 

pentru lucrările de laborator; evaluarea continuă a studenților în cadrul lucrărilor de 

laborator, participarea la activitatea de cercetare a disciplinei, elaborarea de lucrări 

științifice. 
  

Perioada Ianuarie 2013 – iulie 2013 

Funcţia sau postul ocupat Mobilitate externă, in cercetare 

Numele şi adresa angajatorului Institutul De Chimie  Organică Și Analitică Din Orleans (ICOA), Orleans, Franța,  

http://www.icoa.fr; 

Tipul activității Desfășurarea de activități de cercetare din domeniul sintezei de noi compuși 

heterociclici; deplasare susținută de proiectul  POSDRU//107/1.5/S/78702 
  

  

Educaţie şi formare  

Perioada 2019-prezent 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist rezident, în specialitatea Farmacie clinică confirmat prin Ordinul 

ministrului sănătății nr. 1530/26.11.2018; 

E-mai     apotrosoaei.maria@umfiasi.ro  

Telefon 0232/301813; 

Data naşterii  

Nume / Prenume Apotrosoaei, Maria  

Adresă Str.Universitatii nr.16 700115 Iasi, Romania 

mailto:mariasutu@yahoo.com
mailto:apotrosoaei.maria@umfiasi.ro
http://www.icoa.fr/


Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Universitatatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de 

Farmacie; 
  

Perioada 2010-2014 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în științe medicale, Domeniu: Farmacie, Specialitatea: Chimie farmaceutică 

Diploma de doctor, seria J, Nr.0007495, emisă în baza ordinului Ministerului 

Educației Naționale nr. 3181, din 06 februarie 2015. 

Tema tezei dedoctorat: ”Cercetări privind noi derivați cu structură pirazolonică cu 

potențial biologic” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” 

Iași; 
  

Perioada 2008-2011; 2013-2015 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist / Adeverință de Licență 

Temă lucrare de licență:” Noi tendințe în dezvoltarea antiinflamatoarelor 

nesteroidiene” 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Universitatatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” Iași, Facultatea de 

Farmacie; 
  

Perioada 1 februarie 2011 – 29 noiembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută Doctorandă în cadrul proiectului „Parteneriat interuniversitar pentru creşterea calităţii 

şi interdisciplinarităţii cercetării doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale - 

DocMed.net " Cod proiect: POSDRU//107/1.5/S/78702 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore. T. Popa” Iaşi/  Proiect cofinanţat din 

Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 

Resurselor Umane 2007 – 2013 
 
 

 
 

Perioada 2006-2008 

Calificarea / diploma obţinută Master / Diplomă de Master, nr. 319/27.09.2010 Seria G, nr 0144019; 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

  

Perioada 2002-2006 

Calificarea / diploma obţinută Licențiat în Chimie-fizică / Diplomă de Licență, nr 2379/17.12.2007, Seria Y nr 

0087979; 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Facultatea de Chimie, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași 

  

Perioada 1998-2002 

Calificarea / diploma obţinută Liceu- specializarea chimie-biologie / Diplomă de Bacalaureat  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ  

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava 

  



Aptitudini şi competenţe  
  

 

 

 Dobândite prin participări la workshopuri și cursuri de formare (care nu 

sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă): 

 

 ”Coaching”-workshop desfășurat în perioada (2-3 noimebrie 2019), în 

cadrul proiectului ”Star-up-farm-med – Dezvoltarea abilităților antreprenoriale și 

promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților și absolvenților”; 

 Curs post-universitar ”Aplicații analitice ale GC și HPLC”, organizat in 

cadrul disciplinei de Chimie Analitică; 

 Curs de formare „Dezvoltarea Abilităţilor Orizontale” (28-29 iunie 2011), 

„Scriere Ştiinţifică Medicală” (30 septembrie - 1 octombrie 2011), ”Teme 

Transversale Europene” (august-noiembrie 2013, susținut de Asociația Action for 

Health prin proiectul „Parteneriat interuniversitar pentru creşterea calităţii şi 

interdisciplinarităţii cercetării doctorale medicale prin acordarea de burse doctorale - 

DocMed.net” Cod proiect: POSDRU//107/1.5/S/78702 

 Oportunități de colaborare internațională în cercetarea biomedicală, 

workshop organizat de Agenția Națională pentru Cercetare Științifică și Institutului de 

Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” Iași, eveniment susținut prin proiectul FP7-

REGPOT-2010-1-STEAM  (18-20 iunie 2012). 

 „From bench to bedside: The endeavor to implement research results in 

current medical and pharmaceutical practice”, Suceviţa, Suceava, organizată de UMF 

„Grigore T. Popa” Iași, 8-13 iulie 2012. 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză   B2    B2   B1  A2     B1 

Limba franceză   B2  C1  B1  B1  B2 

 

Competențe personale 

 

Adaptabilitate, flexibilitate, perseverență, responsabilitate, deschidere spre nou 

Competenţe de comunicare Comunicare în echipă, ascultare activă, curs de de coaching; experiența de 

comunicare cu studenții. 
  

Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Capacitate de a lucra în echipă, capacitate de a lucra sub presiune evidențiate în 

activitățile din cadrul disciplinei; implicarea în  organizarea unor manifestărilor 

științifice (Congresul Național de Farmacie din România, Iași, septembrie 2014 – 

Secretar). 
  

Competenţe şi aptitudini tehnice Realizarea de analize chimice spectrale (UV, IR, RMN), sinteze chimice in cadrul 

laboratorului de sinteza și construirea instalațiilor necesare sintezelor chimice; 

 
  

  



Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Cunoscătoare a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)  și a 

altor software-uri specifice profilului activității de cercetare și didactice din 

domeniul Chimiei și Chimiei Farmaceutice (ChemDraw, ChemStrech, MestReNova, 

Horizon, NicoletOmnic). 

Noțiuni de bază in utilizarea programului Anova in prelucrarea statistică. 
  

Apartenența la societăți 

științifice și profesionale 

 

  Societe de Chimie Therapeutique http://www.sct-asso.fr/ 

  Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (2009 – prezent); 

  Societatea Română de Istoria farmaciei (2009 – prezent); 

 Societatea Catalană de Istoria Farmaciei; 

  Asociația de Algeziologie din Romania (2018-prezent); 

  Societatea de Chimie (2018-prezent); 

 Societatea de Medici şi Naturalişti – Iaşi (2009– 2018); 

  

Realizări în activitatea 

didactică, profesională și de 

cercetare 

 

 

 

Cărți  Coautor – 1 carte in domeniul științelor farmaceutice: 

 Coautor – Carte de teste de chimie organică, pentru admitere la UMF, Iași;  

Anexa 1.CV 

Coîndrumare lucrări de diplomă  10 lucrări de diplomă, în specialitatea Chimie Farmaceutică, disciplina de Chimie 

farmaceutică; 

Lucrări știintifice și de cercetare  Număr lucrări ISI: 10 (autor și coautor); 

  Număr lucrări BDI: 9 (autor și coautor); 

  Număr lucrări in extenso în volumele unor conferinţe, cu ISBN sau ISSN: 

20(autor și coautor), Anexa1.CV; 

  Lucrări publicate în volumele de rezumat a manifestărilor științifice nationale și 

internaționale: peste 70 participări cu lucrări tip poster și prezentări orale; 
 

Citări în reviste de specialitate  26 (exclus autocitările) conform Thomson Reuters core collection, Anexa 2. CV 

Indice Hirsch  4 

Granturi de cercetare 

 

 5 (membru în echipa de cercetare), Anexa 3.CV. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                                                   Semnătura 
 

http://www.sct-asso.fr/
Anexa%201.CV.pdf
Anexa%201.CV.pdf
Anexa%202.CV.pdf
Anexa%203.CV.pdf

