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Răzvan Gabriel Nedelcu 

 
E-mail: razvan_nedelcu2003@yahoo.com 

Permis de conducere: cat. B (din 2005) 

 

Obiectiv:  
 Să lucrez ca farmacist intr-o companie care să-mi ofere posibilitatea dezvoltării 

profesionale și in care să imi pot utiliza cunostiinţele dobȃndite in urma absolvirii celor două 

facultăţi-Farmacie și Chimie. 

 

Studii:  
         -01.01.2012-31.12.2014: rezidenţiat in specialitatea Farmacie Clinică la Spitalul Clinic  

                                                   de Urgenţă Floreasca; obţinerea titlului de farmacist specialist  

                                                    incepȃnd cu data de 01.01.2015; 
                          -2007-2011: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,    

                                                   Bucureşti, Facultatea de Farmacie; 
                    -2003-2007: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie, specializarea 

                                                   chimie-fizică; 

                   -1999-2003: Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”, profil matematică-    

                                                   informatică. 

 

Experienţă profesională:  

 

06.02.2018-prezent:   farmacist clinician la SPITALUL de URGENTA „BAGDASAR-    

                                           ARSENI” (verificarea si validarea condicilor de precriptii    

                                           medicale, colaborare cu medicii la instituirea farmacoterapiei    

                                           individualizate si optimizarea acesteia, monitorizarea  

                                           farmacoterapiei pacientilor internati, desfasurarea activitatii de  

                                          farmacoeconomie privind consumul de medicamente) 

19.02.2015- 05.02.2018: farmacist şef la HOSPICE CASA SPERANŢEI (intocmirea  

                                         documentaţiei pentru autorizarea farmaciei de circuit inchis;   

                                         reprezentarea farmaciei in faţa comisiei de control de la Ministerul  

                                         Sănătăţii in vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare; amenajarea  

                                         spaţiului şi dotarea cu mobilier in concordanţă cu legislaţia in  

                                         vigoare; eliberarea zilnică a condicilor  de prescripţie de  

                                         medicamente şi a produselor stupefiante şi psihotrope; supervizarea  

                                         strictă a produselor stupefiante; efectuarea comenzilor către  

                                         furnizori; participarea activă la procesul de farmacovigilenţă şi de  

                                         evitare a interacţiunilor medicamentoase; coordonarea activităţii  

                                         farnaciei şi al personalului din subordine). 

 

22.07.2013- 18.02.2015: farmacist la S.C FARMAPLUS S.R.L (eliberarea    

                                                medicamentelor OTC şi a celor pe bază de prescripție medicală;   

                                                recepţia medicamentelor OTC, a celor pe bază de prescripţie  

                                                medicală și a produselor dermato-cosmetice; consilierea  

                                                pacienţilor;  intocmire documentaţiei financiar- contabile;  

                                                supervizarea și ţinerea evidenţei a produselor stupefiante și  
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                                                toxice; introducere elaborări și facturi).    

01.02.2012- 20.07.2013: farmacist şef la 2M PHARMA (eliberarea medicamentelor OTC  

                                                și   a celor pe bază de prescripție medicală; efectuarea   

                                                comenzilor către furnizori; intocmirea documentaţiei financiar-   

                                                contabile; supervizarea și ţinerea evidenţei  a produselor  

                                                stupefiante și toxice; gestionarea stocului de medicamente;  

                                                coordonarea activităţii farmaciei și a echipei; responsabilităţi  

                                                manageriale și de  marketing). 

 

01.03.2011-01.09.2011: efectuarea stagiului de practică la S.C. SIEPCOFAR S.A., în    

                                              funcţia de lucrător comercial (consilierea pacienţilor, eliberare    

                                              a medicamentelor OTC,cât si a celor pe bază de prescripţie                                                                                

                                       medicală, recepţia mărfii, preparare reţete magistrale si oficinale). 

 

 

 01.04.2011-01.08.2011 : practică la Agenţia Naţională a Medicamentului 

                                                și a Dispozitivelor Medicale in cadrul  

                                                departamentului de Proceduri Naţionale. 

 

           In paralel cu practica la ANM  am urmat şi cursul de Regulatory Affairs şi Drept 

Farmaceutic susţinut de domnul Conf. Robert Ancuceanu. Cele două activităţi s-au imbinat 

deoarece in cadrul practicii la ANM m-am ocupat in special de RCP-urile medicamentelor 

având ocazia să studiez şi să aplic cele invăţate la curs şi  in mod practic.                                 

                                                                    
 

Activităţi extracuriculare: 

      
 2008-2010: Membru SSFB (Societatatea Studenţilor în Farmacie Bucureşti)    

                         Implicare în activităţi de organizare a:  

                                                                           Sesiunii de Comunicări 

                                                                           Ziua Antisida        

                                                                           Ziua Antidiabet 

                        2007: Membru in grupul de organizare a Festivitaţii de absolvire 

 

Limbi străine cunoscute: engleza (advanced professional profeciency) 

                                                  germana (limited working proficiency) 

 

 

Cunoştiinţe PC: Microsoft Office, Pharmec,Netfarm, Bizpharma, Atlasmed, Easyhospital. 

 

Aptitudini: disponibilitate pentru muncă în echipă, fire sociabilă, seriozitate, bună  

                        comunicare cu superiorii și colegii de muncă. 


