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Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Nitu Adelina Maria 

Adresă(e)  

Telefon(oane)    

E-mail(uri) ade_maria89@yahoo.com 
  

Naţionalitate(-tăţi) Romana 
  

Data naşterii 14.10.1989 
  

Sex Feminin 

Experienţa profesională  
  

Perioada Din 2017-pana in prezent 

Funcţia sau postul ocupat Farmacist Specialist Farmacie Clinica 

Numele şi adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenta „Bagdasar Arseni”, Bucuresti 
Șoseaua Berceni 12, București 041915 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Sanatate 
 

 
 
 

                                                Perioada 

 

  
 Din 2014- pana in 2016 

Functia sau postul ocupat 
 
 

 

  Farmacist Rezident Farmacie Clinica 

Numele si adresa angajatorului Spitalul Clinic de Urgenta Floreasca, Bucuresti 
Calea Floreasca 8, București 014461 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Desfasurarea de cursuri si seminarii 
Sustinerea unor prezentari pe diferite teme medicale 
Asistarea medicilor la raportul de garda pe sectii 
Furnizarea de informatii despre medicamente, personalului medical si pacientilor 
Elaborarea dosarului pacientului (care include istoricul medical, medicamentele prescrise si eliberate, 
automedicatia, reactiile nedorite inregistrate, recomandarile facute pacientului) 
Activitati de documentare si evaluare a literaturii de specialitate 
 

                                                   Perioada     Din martie 2013-pana in august 2013 

                     Functia sau postul ocupat Practica de vara, Farmacist practicant 

Tipul activitatii sau sectorul de activitate Receptia medicamentelor 
Introducerea facturilor 
Aranjarea medicamentelor in depozit si oficina 
Prepararea la masa de receptura a formulelor magistrale,oficinale 
Operatii generale farmaceutice: cantarirea, dizolvarea, amestecarea, pulverizarea, divizare, 
ambalarea, etichetarea. 
Eliberarea retetelor/OTC sub indrumarea Farmacistului 

                                     Locul activitatii Farmacia Sensiblu, Sos. Crangasi, Nr. 24, Bl. 47, sector 6, Bucuresti 
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                     Educaţie şi formare  

Perioada  Din 2009- pana in 2013 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist- Diploma de Licenta seria B  , nr. 0001314 

Disciplinele principale studiate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenţe profesionale dobândite 
                (exprimate prin cunostinte) 

Farmacologie 
Farmacognozie, Fitochimie si Fitoterapie 
Biochimie 
Chimie farmaceutica 
Tehnologie farmaceutica si Biofarmacie 
Toxicologie 
Laborator Clinic-Igiena Alimentatiei 
Controlul Medicamentului 
Fiziologie 
Management, Marketing Farmaceutic 
 

   Cunoaşterea principalelor mecanisme de acţiune ale medicamentelor, a noţiunilor de bază privind      
farmacocinetica medicamentelor, a principalelor indicaţii, contraindicaţii, a efectelor adverse şi a  
interacţiunilor medicamentoase. 
   Cunoaşterea formelor medicamentoase, a dozelor şi a  unităţilor  de măsură utilizate în farmacologie. 
   Cunoaşterea noţiunilor de reacţie adversă, reacţie toxică, interacţiuni medicamentoase. 
   Cunoaşterea noţiunii de farmacovigilenţă; 
   Cunoaşterea principiilor generale de tratament în unele intoxicaţii medicamentoase şi   
nemedicamentoase. 
   Cunoaşterea noţiunii de farmacodependenţă. 
   Însuşirea proprietăţilor fizico-chimice şi farmaco-toxicologice, a indicaţiilor terapeutice şi a produselor 
farmaceutice ale substanţelor medicamentoase din următoarele clase: antiseptice, dezinfectante, 
chimioterapice, antibiotice, antimicotice, antivirale, antitumorale. 
   Abilităţi privind controlul calitativ şi cantitativ al substanţelor farmaceutice. 
  Cunoaşterea noţiunilor moderne, teoretice şi practice ale factorilor de ordin fizico-chimic, tehnologic, 
farmacologic şi biologic care intervin in formularea, fabricarea, condiţionarea, controlul calităţii şi 
evaluarea biodisponibilităţii formelor farmaceutice sterile (injectabile, perfuzii, oftalmice, seruri şi 
vaccinuri, radiofarmaceutice) şi extractive.  Însuşirea cunoştinţelor privind formele farmaceutice ca 
sisteme disperse eterogene: emulsii, suspensii, aerosoli, preparate semisolide, sisteme terapeutice 
transdermice şi supozitoare. 
   Cunoaşterea tehnologiei de preparare a produselor farmaceutice realizate în industrie pentru formele 
farmaceutice studiate. Cunoaşterea prevederilor Farmacopeei Romane ed. A X-a si Suplimentelor 
(2000-2006); Farmacopeea Europeana ed. A VIII-a. 
   Studiul complex al produselor medicinale de origine vegetală folosite în farmacie și industria 
farmaceutică pentru obţinerea medicamentelor, suplimentelor alimentare, cosmeticelor şi a altor 
preparate pentru sănătate care condiţionează produse, extracte şi substanţe de origine vegetală. 
   Recunoaşterea şi identificarea celor mai importante specii şi produse vegetale utilizate în terapeutică; 
însuşirea caracteristicilor chimice, farmacologice, a efectelor adverse pentru cele mai importante grupe 
de principii active de origine vegetală cu utilizare terapeutică, a produselor medicamentoase care 
condiţionează substanţe, extracte şi/sau pulberi de origine vegetală. 
   Dobândirea cunoştinţelor teoretice, generale, de toxicologie – etiologia intoxicaţiilor, toxicocinetică, 
toxicodinamie, simptomatologia, tratamentul intoxicaţiilor şi prevenirea intoxicaţiilor – aplicate la toxici 
gazoşi, volatili şi minerali. 
   Deschidere pentru educaţie continuă, autonomie şi responsabilitate. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucuresti 

Perioada  Din 2005-2009 

                    Calificare/diploma obtinuta 
 

Diploma de Bacalaureat seria V, nr. 0364906 

             Disciplinele principale studiate /          
competenţe profesionale dobândite 

Profilul  Real  Matematica-Informatica 

  Numele si tipul institutiei de invatamant 
                          /furnizorului de formare 

Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” 
Jud. Arges, Com. Domnesti  Str. Vlaicu Voda Nr.2 
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Limba(i) maternă(e) Precizaţi limba(ile) maternă(e) (dacă este cazul specificaţi a doua limbă maternă, vezi instrucţiunile) 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

                            Limba engleza   A2  B2  A2  A2  A2 

                          Limba spaniola   B2  A2  A2  A2  A1 

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

Permis(e) de conducere B 
  

Informaţii suplimentare  
  

   Perfectionare postuniversitara(cursuri   
postuniversitare, congrese) 

-„Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol Davila Bucuresti, editia a VII-a”-certificat 
nr.3944/12.10.2019 
-conferinta „Excelenta in medicina personalizata”-certificat nr. 1076/14.05.2019 
-conferinata „Sindromul metabolic”- certificat nr.31/28.11.2019 
-conferinta „Managementul aderentei la tratament”- certificat nr.95/06.04.2019 
-conferinta „Stilul de viata sanatos si preventia-solutii pentru mentinerea sanatatii si a starii de bine a 
pacientilor” ,februarie 2019- certificat nr.229/23.01.2019 
-conferinta „Actualitati in diagnosticul si tratamentul afectiunilor ORL”- certificat nr.2/27.10.2018 
-Conferinta Nationala de Farmacie Clinica, editia a II-a, iunie 2017„ Provocari ale farmacoterapiei 
contemporane” 
-„Conferinta Nationala de Farmacie Clinica, editia I, iunie 2016”. 
-conferinata „Farmacistul de spital, veriga indispensabila in sistemul medico-farmaceutic, editia a II-a, 
mai 2015 
-„Conferinta Nationala Interdisciplinara de Farmacie, editia 2014”- certificat nr.448/16.10.2014 
-curs „Reguli de buna practica farmaceutica”-februarie 2014, diploma B nr.33 

 


