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Curriculum vitae  
Europass  

 

 
 

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume CORCIOVĂ MARIA ANDREIA 

Adresă Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi, România 

Telefon +40.232.301.791   

E-mail(uri) acorciova@yahoo.com, maria.corciova@mail.umfiasi.ro  

Data naşterii 27.05.1977 

Sex Feminin  

  

LOCUL DE MUNCĂ VIZAT /  
DOMENIUL OCUPAŢIONAL 

Profesor, Poziţia 1 
Disciplina Analiza medicamentului 
Facultatea de Farmacie 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

  

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

  

Perioada  30.07.2019 - ȋn prezent  

Postul ocupat Conferenţiar dr. Abilitat, Domeniul Farmacie 
Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale, Nr. 4584, din 
30.07.2019 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie, Disciplina Analiza medicamentului 

  

Perioada 29.09.2014 - ȋn prezent  

Postul ocupat Conferenţiar dr. -  Disciplina Analiza medicamentului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi lucrări practice de Analiza medicamentului pentru 
studenţii Facultăţii de Farmacie, direcţia de studiu în limba 
română şi direcţia de studiu în limba engleză. 
Cursuri şi lucrări practice de Legislaţie şi deontologie 
farmaceutică pentru studenţii Facultăţii de Farmacie, direcţia de 
studiu în limba română şi direcţia de studiu în limba engleză. 
Cursuri de Asigurarea şi ȋmbunătăţirea standardelor de calitate ȋn 
unităţile farmaceutice pentru studenţii Facultăţii de Farmacie.  
Cursuri şi lucrări practice de Biocompatibilitate, analiza calitativă 
şi farmacologică a principiilor bioactive pentru studenţii 
masteranzi ai Facultăţii de Bioinginerie medicală, specializarea 
Biotehnologii medicale avansate. 
Cursuri şi lucrări practice de Legislaţie, etică şi deontologie 
profesională pentru rezidenţii de la specializarea Farmacie 
clinică. 
Cursuri şi lucrări practice de Controlul medicamentului, 
Legislaţie şi management în laboratorul farmaceutic şi Validarea 
metodelor de analiză aplicate la controlul medicamentelor pentru 
rezidenţii de la specializarea Laborator  farmaceutic.  

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi 

Tipul activităţii  ȋnvăţământ 

  

Perioada 02.03.2009 – 29.09.2014  

Postul ocupat Şef de lucrări dr. - Disciplina Analiza medicamentului 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Cursuri şi lucrări practice de Analiza medicamentului şi 
Legislaţie şi deontologie farmaceutică pentru studenţii Facultăţii 
de Farmacie. 
Cursuri şi lucrări practice de Analiza medicamentului şi 
Legislaţie şi deontologie farmaceutică pentru studenţii direcţiei 
de studiu Asistenţă de Farmacie.  

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi 

Tipul activităţii  ȋnvăţământ 

  

Perioada 01.10.2005 – 02.03.2009 

Postul ocupat Asistent universitar - Disciplina Analiza Medicamentelor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lucrări practice de Analiza medicamentului şi Evidență 
economică și legislație farmaceutică pentru studenţii Facultăţii de 
Farmacie şi pentru studenţii direcţiei de studiu Asistenţă de 
Farmacie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi 

Tipul activităţii  ȋnvăţământ 

  

Perioada 03.01.2002 – 01.10.2005 

Postul ocupat Preparator universitar - Disciplina Controlul Medicamentelor 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Lucrări practice de Analiza medicamentului şi Evidență 
economică și legislație farmaceutică pentru studenţii Facultăţii de 
Farmacie. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie, Str. Universităţii nr. 16, 700115, Iaşi 

Tipul activităţii  ȋnvăţământ 

  

Perioada 10.2009 – 05.2012 

Postul ocupat Farmacist responsabil calitate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Asigurarea respectării Regulilor de bună practică de distribuţie, 
întocmirea şi verificarea implementării corecte a procedurilor de 
sistem şi procedurilor operaţionale, urmărirea deţinerii 
documentelor de calitate, participare la auditurile interne 
organizate de depozitul central şi la realizarea acţiunilor corective 
şi preventive 

Numele şi adresa angajatorului S.C. Farmacom SA, Braşov, Depozit Iaşi, Şoseaua Păcurari, nr. 
151,  

Tipul activităţii  Sănătate  

  

Perioada 01.2005 - 08.2005, 06.2006 – 09.2009  

Postul ocupat Farmacist specialist 
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Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Eliberare medicamente, preparare formule magistrale/oficinale/ 
elaborări 

Numele şi adresa angajatorului Rosmarin Farm, Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 44, Iaşi 

Tipul activităţii  Sănătate 

  

Perioada 01.01.2001 – 03.01.2002 

Postul ocupat Farmacist stagiar 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Eliberare medicamente, preparare formule magistrale/oficinale/ 
elaborări 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţe “Sf. Spiridon”, Pţa Indepenţei 
nr. 1, Iaşi 

Tipul activităţii  Sănătate 

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

  

Perioada 2017-2018 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist specialist – a 3-a specializare – Laborator farmaceutic 
(Examen specialist – sesiunea octombrie-noiembrie 2019) 

Numele furnizorului de formare Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională  Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2009-2011 

Calificarea / diploma obţinută Master: „Produse farmaceutice şi cosmetice” 
Diploma de Master seria A, nr. 0120649 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Substanţe cu acţiune medicamentoasă, Extracţia principiilor 
active din surse naturale, Metode de caracterizare şi testare a 
materialelor, Materiale biocompatibile, Procedee moderne de 
separare, Marketingul produselor farmaceutice şi cosmetice, 
Calitatea produselor şi protecţia consumatorului  

Numele furnizorului de formare Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi, Facultatea de 
Inginerie Chimică şi Protecţia mediului  

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2010  

Calificarea / diploma obţinută Program de specializare – Formator 
Diplomă seria G, nr. 00150012/XII.2010 

Numele furnizorului de formare Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei sociale 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2008-2010 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist specialist – a 2-a specializare – Farmacie Clinică 
Certificat seria S1, nr. 007314 (OMS nr. 1535/10. 2010) 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 
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Perioada 2009 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist primar -  Farmacie Generală 
Certificat Seria P1, nr. 001382 (OMS nr. 1200/06. 2009) 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2001-2003 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist specialist – Farmacie Generală 
Certificat seria S1, nr. 002870 (OMS nr. 1190/10.2003) 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 2000-2006 

Calificarea / diploma obţinută Doctor ȋn Ştiinţe Medicale – Domeniul Farmacie 
OMEC nr. 5764/28.11.2006 (Diploma seria E, nr. 0002820) 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Teza de doctorat: “Caracterizarea fizico-chimică a unor compuşi 
de incluziune ai ciclodextrinelor cu substanţe de sinteză” 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 10.2003 – 04.2004 

Calificarea / diploma obţinută Curs de pregătire didactică 
Diplomă seria D, nr. 0075754 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, postuniversitar 

  

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist 
Diploma de licenţă, seria S, nr. 0059872/09.2000 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi, 
Facultatea de Farmacie 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Superior, universitar 

  

Perioada 1991-1995 

Calificarea / diploma obţinută Diploma de bacalaureat, seria N, nr. 031529 

Numele şi tipul furnizorului de 
formare 

Liceul Teoretic “Roman – Voda”, Roman, jud. Neamţ 

Nivelul ȋn clasificarea naţională Preuniversitar  

  

EDUCAŢIE ŞI FORMARE  
PRIN CURSURI 

 

 2017 - Curs postuniversitar „Cultură, comunicare şi coaching în 
managementul organizaţiei de sănătate”, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 
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 2016 – Curs postuniversitar „Managementul organizaţiei 
moderne de sănătate”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 2016 – Seminar „Highly advanced techniques and technologies 
for characterizing and analysing samples with interest in 
medicine and pharma industry”, Setaram instrumentation, Iaşi 

 2015 – Curs postuniversitar „Actualităţi privind managementul 
instituţiilor medicale”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 2015 – Seminarul „Cromatografie şi spectrometrie de masă”, Pro 
Analysis Systems, Iaşi 

 2015 – Seminarul „Cromatografia ionică: între teorie şi practică”, 
Metrohm România, Iaşi 

 2011 - Curs postuniversitar „Aplicaţii analitice ale GC şi HPLC”, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2010 - Curs postuniversitar „Managementul farmacoterapiei 
durerii ȋn obstetrică şi ginecologie; comunicarea cu pacientul”, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2010 - Curs postuniversitar “Managementul farmacoterapiei 
durerii la copii şi pacienţii cu boală canceroasă, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2009 - Training: „Microparticles by spray drying process”, Iaşi 

  2009 - Seminar de laborator I, ABL&JASCO România, Iaşi 

 2009 - Curs postuniversitar “Aspecte de algeziologie ȋn practica 
farmaceutică: farmacoterapia analgezică”, Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2009 - Curs postuniversitar “Fiziologia şi fiziopatologia durerii”, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2008 – Curs „Specialişti pentru Sistemele de management al 
calităţii”, Inaq Consulting, Bucureşti 

  2008 - Stagiu practic de pregătire în cadrul Laboratorului de 
Bioechivalenţă, Universitatea de Medicină “Iuliu Haţieganu” 
Cluj-Napoca 

  2008 - Curs postuniversitar “Aspecte actuale de legislaţie 
farmaceutică”, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. 
Popa” Iaşi 

 2006 - Curs “Actualităţi în farmacologie şi algeziologie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2005 - Curs postuniversitar “Asigurarea şi controlul calităţii 
medicamentelor”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 2005 - Curs “Educaţie continuă în farmacologie şi algeziologie”, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2004 - Auditori interni pentru laboratoare de analize medicale, 
Centrul de Formare şi Perfecţionare pentru acreditare, 
Departamentul de instruire Renar, UMF Iaşi 

 2004 - Curs postuniversitar “Metode de analiză a 
medicamentelor: HPLC”, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iaşi 

 2004 - Training: “In vitro dissolution of ointments, creams and 
transdermals”, Iaşi 
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 2004 - Curs “Educaţie continuă în farmacologie şi algeziologie”, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

 2003 - Curs postuniversitar “Management general”, Universitatea 
de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi 

  

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs 
oral 

Exprimare 
scrisă 

Limba engleză  B2 B2 B2 B1 B2 

Limba franceză  B2 B2 B1 B1 B1 

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

  

Competenţe şi aptitudini tehnice Aptitudini tehnice în domeniul cromatografiei şi 
spectrofotometriei, izolării şi cuantificării principiilor active din 
diferite matrici, preparării şi caracterizării compuşilor de 
incluziune substanţe active-ciclodextrine şi a nanoparticulelor, 
managementului calităţii, auditului, legislaţiei farmaceutice. 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare avansată a sistemelor IT (Windows, Microsoft Office, 
Chem Draw, Adobe) 

  

Competenţe şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare şi colaborare dobândite ȋn cadrul 
experienţei de cadru didactic. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 

 Coordonator activitate didactică Disciplina Analiza 
medicamentului (11.2012 - prezent) 

 Mentor „Şcoala de vara – Alege să fii farmacist!”, Iaşi, 2019 

 Coordonator workshop: “Publicitatea medicamentelor – un 
„rău” necesar?!” din cadrul Congresului Naţional al studenţilor 
Farmacişti, Iaşi, 2018 

 Coordonator workshop: “Infiinţează propria ta farmacie!” 
din cadrul Congresului Naţional al studenţilor Farmacişti, Iaşi, 
2011 

 Membru ȋn comitetul de organizare al unor manifestări 
ştiinţifice locale, naţionale:  
- Conferinţa de Fitoterapie Practică, Iaşi, 2017, 2019 
- A XXII-a Reuniune Naţională de Istoria farmaciei, 2013 

 Membru ȋn comitetul ştiinţific al Congresului Naţional de 
Farmacie din România, Iaşi, 2014 

 Secretar în cadrul unor simpozioane:  
- „Medicamentul de la concepere până la utilizare”, 2007, 2009 
- „Alimentaţia actuală – implicaţii toxice şi clinice”, 2005 
- A XII-a Reuniune Naţională de Istoria Farmaciei, 2005  

 - Zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie „Gr. T. Popa” Iaşi,  
2003 
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  Coordonator şi lector ȋn cadrul cursurilor postuniversitare: 
  - Coordonator cursuri postuniversitare: Asigurarea calităţii 
medicamentelor (2013), Implementarea standardelor de calitate ȋn 
unităţile farmaceutice (2013) 
  - Lector cursuri postuniversitare: Aspecte actuale ale legislaţiei 
farmaceutice (2010), Asigurarea calităţii medicamentelor (2012) 

  Atestat socio-profesional nr. 217/07.2005 – în vederea 
exercitării funcţiei de farmacist şef, eliberat de Colegiul 
Farmaciştilor din România 

 Certificat care atestă calitatea de persoană calificată, eliberat 
de Agenţia Naţională a Medicamentului, 2007 

  

EXPERIENŢĂ  

  

Proiecte, granturi  Director proiect 
- Grant intern UMF Iaşi, contract nr. 4872/2013, “Design and 
characterization of hesperidin-cyclodextrin inclusion compounds 
in order to improve biopharmaceutical and pharmacological 
qualities”. – pulicaţii: 3 lucrări ISI, 1 lucrare BDI 

  Membru în echipa de cercetare  
- Proiect bilateral România-Moldova,  contract nr. 16.80013.5007. 
05/Ro, „Synthesis and in vitro/in vivo assessmnet of new conjugates 
with antimicrobial activity”, Directori: Narcisa Marangoci, Fliur 
Macaev. 
-  Grant intern UMF Iaşi, contract nr. 31590/2015, “Assessment of 
antitumor, antioxidant and antimicrobial activity of extracts from 
Tanacetum species”, Director: conf. dr. Bianca Ivănescu. – 
pulicaţii:  1 lucrare ISI  
-  Grant intern UMF Iaşi, contract nr. 31591/2015, “Fast HPLC 
method for the simultan determination of some NSAIDS in 
biological liquids from patients with polypragmasy”, Director: 
conf. dr. Adrian Spac. 
 

Membru al unor societăţi 
ştiinţifice şi profesionale: 

 

 Colegiul Farmaciştilor din România, din 2001 

 Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România, din 2002 

 Societatea Română de Istoria Farmaciei, Bucureşti, din 2002 

 Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei, din 2002 

 Societatea Română de Balneologie, din 2017  

 Societatea de Medici şi Naturalişti din Iaşi, 2002-2017 

  

Activităţi în comunitatea 
academică 

 Membru ȋn Comisia pentru analiza oportunităţii scoaterii din 
funcţiune şi casării mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar 
cu durata normală de serviciu expirată şi Membru în Comisia 
pentru scoaterea din funcţiune şi casarea mijloacelor fixe şi 
obiectelor de inventar cu durata normală de serviciu expirată, 
UMF Iaşi (din 2012) 

 Membru în Consiliul profesoral (din 2012) şi în Consiliul 
Departamentului  

 Membru în Biroul Curricular şi Comisia de studii 
universitare a Facultăţii de Farmacie (din 2016) 

 Membru în Comisia pentru recunoaşterea şi echivalarea 
studiilor (2015-2016) 

 Membru în Comisia ştiinţifică şi Comisia cu probleme 
studenţeşti a Facultăţii de Farmacie  (2012-2016) 
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Activitate didactică   Indrumător lucrări de: 

- diplomă:  55 ȋndrumate + 3 ȋn curs de ȋndrumare 
- master: 10 ȋndrumate  

  

Publicaţii reprezentative   Cărti publicate ȋn edituri naţionale: 5 

 Capitole ȋn tratate publicate ȋn edituri internaţionale: 4 

 Articole publicate ȋn reviste cotate ISI: 30 (16 autor principal) 

 Articole publicate ȋn reviste indexate BDI: 16 (14 autor 
principal) 

 Indice Hirsch: 8 (conform ISI Thompson Web of Science) 

  

Membru în comisii concurs  Membru în Comisia profesională a Examenului de licenţă a 
Facultăţii de Farmacie (2009  - prezent) 

 Membru în Comisia profesională a Examenului de rezidenţiat 
(2011, 2014, 2015) 

 Membru în diverse comisii în cadrul examenului de admitere, 
examene farmacist specialist/primar, dizertaţie, examene 
preparator/asistent/şef de lucrări/conferenţiar, farmacist şef 

 Membru în Comisia de îndrumare doctoranzi 

  

Participări efective la manifestări 
ştiinţifice 

 10 manifestări ştiinţifice internaţionale 

 35 manifestări ştiinţifice naţionale 

  

Premii  Premii UEFSCDI: 3  

 Diplomă de onoare acordată de Facultatea de Bioinginerie 
medicală cu ocazia a „20 de ani de educaţie şi ştiinţă pentru 
sănătate” 

 Menţiune pentru lucrarea „Evaluarea acţiunii antioxidante a 
unor extracte obţinute din ciuperci”, autori: Cornelia Mircea, 
Cristina Iancu, Oana Cioancă Andreia Corciovă, Andreia 
Morăraşu, Monica Hăncianu, susţinută în cadrul 
Simpozionului naţional „Medicamentul de la idee la clinică” 
(Zilele medicamentului: ediţia a XXVI-a Iaşi – martie 2018) 

  

Reviewer  Peer-reviewer în reviste cotate ISI: 6 

 Peer-reviewer în reviste BDI: 11 

 
 
 
Data: 06.01.2020                                                                                                                   Maria Andreia Corciovă 

 


