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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume DRAGAN MARIA 

 
  

Naţionalitate(-tăţi) Română 
  

  

Sex Feminin 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

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

 
Noiembrie 2011-prezent 
Asistent universitar dr. 
 
Pregătire bazei materiale, a lucrărilor de laborator şi a activităţilor practice cu studenţii; activități de 
seminar, proiecte de an, lucrări de laborator; participarea la activitatea de cercetare a disciplinei 
Universitatea de Medicină și Farmacie “GRIGORE. T. POPA” , IAȘI , str. Universitații nr 16, 700115 
 
Educație şi cercetare ştiinţifică 
   

   
                                   Perioada 

 
Octombrie 2008-Octombrie 2011 

                     Funcţia sau postul ocupat  Preparator universitar drd. 
Activităţi şi responsabilităţi principale  Pregatire bazei materiale, a lucrarilor de laborator si a activitatilor practice cu studentii; activități de 

seminar, proiecte de an, lucrări de laborator; participarea la activitatea de cercetare a disciplinei 
Numele şi adresa angajatorului  Universitatea de Medicină și Farmacie “GRIGORE. T. POPA” , IAȘI , str. Universitații nr 16, 700115 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate                                                         
Perioada 

                      Funcția sau postul ocupat 
      Activități și responsabilitați principale 

 
               Numele și adresa angajatorului 
 Tipul activității sau sectorul de activitate 

Educație şi cercetare ştiinţifică  
  
Septembrie 2002- August 2003  
 Profesor chimie-fizica 
 Pregatirea planurilor de lecţii pentru elevi. 
  
 Scoala gen. Nr. 1 ”Ştefan Luchian” Moineşti, Bacău şi Şc. Gen. Petrosu, Zemeş, Bacau 
 Educaţie 

P     

Educaţie şi formare  
  

Perioada  Octombrie 2011 - iunie 2015 
                Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
competenţe profesionale dobândite 

 Doctor în Ştiinţe Medicale, Domeniu Farmacie, Diplomă de doctor, Seria J, Nr. 0007560 
Titlul tezei: “Cercetări privind dezvoltarea de noi compuşi cu structură heterociclică cu potential 
biologic”, coordonator: prof. dr. Lenuţa Profire 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „GR.T.POPA” IAȘI ,Facultatea de Farmacie 
 

  
Perioada  Octombrie 2004-septembrie 2012  

               Calificarea / diploma obţinută 
Disciplinele principale studiate /  

competenţe profesionale dobândite 

 Doctorand, Domeniu: Chimie, Specialitatea: Inginerie chimică  
Titlul tezei: “Cercetări privind utilizarea unor structure polimerice membranare originale în controlul 
fluidelor tehnologice”, coordonator: prof. dr. Mariana Bezdadea 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” IAȘI ,Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
 
 

Perioada  Octombrie 2003-iulie 2004  
                Calificarea / diploma obţinută 

Disciplinele principale studiate /  
 Masterand, Diplomă de master nr. 0018268  
Ingineria Procedeelor nepoluante 

Adresă(e)  
Telefon(oane)    

Fax(uri)  
E-mail(uri)  

Data naşterii   

mailto:mwolszleger@yahoo.com
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competenţe profesionale dobândite 
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 

/ furnizorului de formare 
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” IAȘI ,Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului 
 

                                                Perioada 
                   Calificarea /diploma obținută 
                Disciplinele principale studiate 
  Numele și tipul instituției de învătământ 
 
                                                  Perioada 
                   Calificarea /diploma obținută 
                Disciplinele principale studiate 
  Numele și tipul instituției de învătământ 

 Octombrie 1998-Iulie 2002 
 Chimist, Diplomă de licenţă nr.0004813  
 Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie analitica, Chimie-fizica,  
 Universitatea „Al.I.Cuza” Iaşi, Facultatea de Chimie 
 
 Septembrie1994- Iunie 1998 
 Diplomă de bacalaureat nr. 0039211  
 Chimie- biologie 
 Grup Şcolar „Grigore Cobălcescu”, Moineşti, Bacău. 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  
Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  B
1 

    Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

B
1 

   Utilizator 
independent 

B
1 

Utilizator 
independent 

A
1 

  Utilizator 
elementar 

Limba franceză  A
1 

   Utilizator   
elementar 

A
1 

        Utilizator        
elementar 

A
1 

   Utilizator  
elementar 

A
1 

       Utilizator 
elementar 

A
1 

     Utilizator 
    elementor 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 
  

Competenţe şi abilităţi sociale  Abilităţi de comunicare; spirit de inţiativă şi originalitate; capacitate de lucru în echipă; capacitatea de 
a  lucra cu termene limită, rezistenţă la stres, atenţie, punctualitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Membru în comitetul de organizare, secretariat: Congresul Național de Farmacie ediția a XV-a, 
CNFR 2014, 24 – 27 septembrie 2014;  
Membru în comitetul de organizare, secretariat: Simpozionul „50 de ani de Învăţământ Universitar 
Farmaceutic la Iaşi”, Conferinţa Naţională de Fitoterapie, ediţia a V-a, Iaşi 6 – 8 octombrie 2011;  
Membru în comitetul de organizare, secretariat: Simpozionului „Medicamentul de la concepere până 
la utilizare” Iaşi, 20 – 22 mai 2009. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice curs postuniversitar de specializare în metode de determinate farmacotehnică „Spray-drying” iunie 
2011 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Bună cunoaştere a pachetului MS Office: Word, Excel, PowerPoint; cunoaşterea programelor de 
scriere şi desenare a formulelor chimice: Symyx Draw și Chem Draw; utilizator avansat al  
tehnologiei Internet. 

  

Competenţe ştiinţifice 16 lucrări ISI (8 autor principal, 8 co-autor) 
12 lucrări BDI (3 autor principal, 9 co-autor) 
84 lucrări prezentate în volumele unor conferinţe internaţionale şi naţionale cu ISBN sau ISSN 
Membru în colectivul a 3 proiecte  

 Grant Intern UMF Iași cu titlul: „New dressing materials based on Chitosan/PEO 
electrospun nanofibers for wound healing management”, Contract de finanțare nr 27496 
din 20.12.2018 (Director proiect: Asist. dr. Andreea Teodora Iacob). 

 Cercetări privind dezvoltarea de noi derivaţi heterociclici cu  potential antiinflamator – nr 
contract: 29244/20.12.2013 Iaşi (Director proiect: Conf. univ. dr. Cătălina Daniela Stan). 

 Proiectul POSDRU: Parteneriat strategic pentru creşterea calităţii cercetării ştiinţifice din 
universităţile medicale prin acordarea de burse doctorale şi postdoctorale – 
DocMed.Net_2.0, POSDRU/159/1.5/S/136893, 2014 – 2015 (Director proiect: prof. dr. 
Dragoş Pieptu). 

Beneficiar al unui program Erasmus la Universitatea Aristotelus, Thesaloniki, Grecia, Ianuarie-iulie 
2007. 

  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Categoria B, 2007 
  

 


