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Informaţii p erson ale   

Nume / 
Prenume 

 
E-mail 

 Neagu  Alexandra F ilareta  
 

lxndr_neagu@yahoo .com  

 
Naţionalitate 

 Română 

Data naşterii  15.09.1953 
   

Locul de mun că  actual  Conf.univ. Dr. Disciplina de Ch imie Analitică , Facultatea  de Farmacie, UMF Caro l 

Davila Bucureşti 

Experien ţa profesională   

   

Perioada   1979-1982 

Funcţia sau postul  ocupat   farmacist stagiar  la  Institutu l pentru  Controlu l de Stat al Med icamentu lui ș i Cercetăr i 
Farmaceutice , Dep artamentul Cercetare ș i Control fizico-ch imic  

Activi tăţi  şi  responsabilităţi  
principale 

 -analiza și  controlul fizico-chimic  al substanțelor medicamentoase  

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 Institutu l pentru Controlu l de Stat al Med icamentulu i și Cerce tări Farmaceutice 
str.Av.Sănătescu 48 

Tipul  activi tăţii   Activi tate de control şi  cercetare 

Perioada   1982-1985 

Funcţia sau postul  ocupat   farmacist pr in concurs la  Institu tul pentru Contro lul de Stat a l Med icamentu lui ș i 
Cercetări Farmaceutice , Departamentu l Cercetare și Control fizico -ch imic 

Activi tăţi  şi  responsabilităţi  
principale 

 analiza și controlul  fi zico-chimic al substanțelor  medicamento ase și   formelor  farmaceuti ce 
aferente 

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 Institutu l pentru Controlu l de Stat al Med icamentulu i și Cerce tări Farmaceutice 
str.Av.Sănătescu 48  

Tipul  activi tăţii   Activi tate de control și  cercetare 

Perioada   1985-1991 

Funcţia sau postul  ocupat   cercetător ș tiinț ific ,prin  concurs la  Institutu l pentruControlu l de Stat a l 
Medicamentulu i ș i Cercetăr i Farmaceutice , Departamentul Cercetare și 
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Activi tăţi  şi  responsabilităţi  
principale 

 Control fizico -chimic; titl u ș tii nțifi c  confirmat de Academia de Ș tii nțe Medicale prin 
Ordinul  728/25.V.1985  

 
-cercetări de evaluare a biodisponibilității  unor substanțe medicamentoase din diverse 
forme farmaceuti ce 
-elaborarea de noi  metode anali tice pentru caracteri zarea și  controlul fizi co-chimic al 
colagenului  
-cercetări în scopul  substituirii unor excipi enți  din import utilizați l a prepararea produselor 
farmaceuti ce , cu substanțe auxili are i ndigene  

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 Institutu l pentru Controlu l de Stat al Med icamentulu i și Cerce tări Farmaceutice 
str.Av.Sănătescu 48 

Tipul  activi tăţii   Activi tate de control şi de cercetare 
Perioada   1991-1996 

Funcţia sau postul  ocupat   Asistent  un iversitar , pr in  concurs, Discip lina de Ch imie Analitică 

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 UMF Carol  Davil a Bucureş ti, Facul tatea de Farmacie, 

Tipul  ac tivi tăţii   Activi tate didac tică şi de cercetare 

Perioada   1996-2002  

Funcţia sau postul  ocupat   șef de lucrări  pr in concurs, Disciplina  de Chimie Analitică 

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 UMF Carol  Davil a Bucureş ti, Facul tatea de Farmacie, 

Tipul  activi tăţii   Activi tate didac tică şi de cercetare 

Perioada   2002-prezent 

Funcţia sau postul  ocupat  
 

Activi tăţi şi responsabilităţi  
principale 

 Conferenț iar  universitar   pr in concurs, Disciplina de Chimie Analitică 

 
Activitate  did actică 
- Susţinerea  prelegeril or de curs  pentru studenţii anil or  I și  II l a discipli na Chimie Anali tică și 

Metode Fizico - Chimice de Anali ză, Facul tatea de Farmacie, UMF ―C arol  Davil a‖ – București 
și FMAF – asis tenți de farmacie (anul  I), , UMF ―Carol  Davil a‖ – București  și evaluarea 
ul terioară a acestora 
- Susţinerea l ucrăril or  practice cu s tudenţii anil or  I și  II prin pregătirea acestora și  
experimentarea de n oi determinări fizi co-chimice avand la bază meto de electrometri ce, 
opti ce și  c romato grafice  
- Acordarea de consul tații  s tudențil or  din anii  I și II pentru aprofundarea cunoș ti nțelor 
- Desfăşurarea activităţii de cercetare în cadrul  proiectelor  de cercetare ale Discipli nei de 
Chimie Anali tică, 
- Coordonarea  acti vităţii de cercetare a s tudenţil or  anil or  IV  și  V  pentru 
întocmirea lucrăril or  de li cență ,fi ecare dintre acestea avand contri buții  
ori ginale (coordonator l a elaborarea a lucrări  de licenţă) 
- Editarea materialelor  de curs  pentru studenţi  (5 cărţi de speciali tate) 
- Susţinerea unor cursuri  de pregătire postuniversitară. 
- Coordonarea şi elaborarea de lucrări  prezentate l a sesiuni de comu nicări  s tudenţeşti  
- Președintele unor  comisii  l a concursuril e pentru ocuparea posturil or  didacti ce 
la  discipli nele  de  Chimie  Anali tică  ,  Mate matică  Aplicată  și   Biostatis tică  și  Controlul  

Me dicamentului  
- Me mbru în comisii  de concurs  pentru ocuparea posturil or didactice vacante  
- Președintele unor  comisii  de licență  
- Me mbru în comisii  de admitere în facultate, examene de doctorat 
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  - Me mbru în comisii  de evaluare la diverse manifestări ș tii nți fice s tudențeș ti  

Nu mele şi  adresa 
angajatorului  

 UMF Carol  Davil a Bucureş ti, Facul tatea de Farmacie, 

Tipul  
activităţii  

 Activi tate didac tică şi de cercetare 

Educaţ ie ş i    formare    

   

Perioada   din 1991  

Califi carea / diplo ma obţinută  farmacist pr imar  

Numele şi  ti pul  i ns tituţiei  de  
învăţămâ nt / furnizorului de  

formare  

 Ministerul Sănătăț ii, Di recția resurse umane,formare profesional ă și  relații  i nternați onale 

Perioada   din 1999  

Califi carea / diplo ma obţinută  Doctor in  Farmacie , specializarea Chimie Analitică , pe baza confirmării Cons ili ul ui 
Nați onal  de Atestare a Titl uril or , Diplomel or  și  Certi ficatelor  Universi tare întruni t în 
ședința din 30.IV .1999, prin Ordinul Minis trului  Educați ei Nați onale  
nr.377 72 din 5.V.1999  

Numele şi  ti pul  i ns tituţiei  de  
învăţămâ nt / furnizorului de  

formare  

 UMF Carol  Davil a Bucureş ti, Facul tatea de Farmacie 

Nivelul  în clasi ficarea. 
naţional ă/i nternaţional ă 

 Studii  doctorale, ISCED 6  

Perioada   2007-prezent 

Califi carea / diplo ma obţinută  Persoană  calificată  în  unităț ile de fabricaț ie /import a  medicamen telor  de u z u man  

Numele şi  ti pul  i ns tituţiei  de  
învăţămâ nt / furnizorului de  

formare  

 Agenți a Nați onală a  Medicamentelor  şi  a Dispozi tivelor Me dicale  

Perioada 
Califi carea / diplo ma obţinută 

 1973-1979  
Facultatea de Farmacie, UMF Carol Davil a Bucureşti, Diploma de Licenţă  în  Farmacie  

Numele şi  ti pul  i ns tituţiei  de  
învăţămâ nt / furnizorului de  

formare  
 
 
 
 

Perioada 
Califi carea / diplo ma obţinută 

Numele şi  ti pul  i ns tituţiei  de 
învăţămâ nt / furnizorului de 

formare  

 UMF Carol  Davil a Bucureş ti, Facul tatea de Farmacie 
 
 
 
 

 
1968-1972 
Liceul  teoreti c nr .25 , Bucureș ti , Dip lomă d e bacalaureat 
Minis terul  Educați ei și Învățămatului  

   

 

 
 

Aptitud ini ş i comp etenţe 

personale 

  

   

Limba  maternă   Român ă  
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Limbi   s trăine cunoscute   

Autoevaluare  Înţe leg ere Vorb ire  Scriere  

Nivel  european (*)  Ascul tare Ci tire Parti cipare la 
conversaţi e 

Discurs oral  Exprimare  
scrisă 

 
   

 
   

Franceză   B2  B2  B2  B2  B2 

Germană   B2  B2  B2  B2 B2 
  (*)  Nivelul   Cadrului   European  Co mun  de  Referinţă  Pentru  Limbi  Străi ne  
   

   

Competenţe şi apti tudini  
organizatorice 

  
- Director  al  Departamentului  Farmacie I -  Ș tii nțe Funda mentale (2012-2016) ; (2016- 
2020) . În această funcție am pro movat liber tatea acade mică, 
integritatea și  respectul  reciproc  , încurajand dialogul  în abordarea  
problemelor profesionale și man ager iale 
- Prodecan  al  Facul tății de Farmacie, UMF ― Carol Davila‖  – București  
(2008-2012)  
- Președintele Comisiei  pentru Evaluare și  Asigurare a Calității –CEAC - (2014 -  2016) 
, Facul tatea de Farmacie, UMF ― Carol Davil a‖ – Bucureș ti  

Competenţe şi apti tudini  
tehnice 

     Analiză calorimetrică di ferenți al ă 
Spectrometrie de e misie și  absorbți e atomică 
Spectrometrie deri vată 
Spectrometrie de absorbție molecul ară în UV-Vizibil  
    

Competenţe şi apti tudini de  
utilizare a calculatorului  

 Utilizare avansa tă a sistemelor  IT , 
Windows XP/Vista/Windows7 şi 8 – utilizator experime ntat 
MSOffi ce (MSWord, MS Excel, MSPow erPoint)  – avansat 

Studii  postuniversitare   
  Metode de separare elec troforeti ce. Aplicații în controlul  

medicamentului , UMF „Carol Davila‖  București , 2008  
  Spectrometria de absorbție și emisie atomică-Metodă de  

investi gare a purității  substanțelor și formelor farmaceutice , UMF  
„Carol  Davil a‖ București, 2007  

   Rolul  farmacistului  în sis temul  medical , Ljubli ana, Slovenia, 2005  
  Vali darea metod elor  analitice , UMF „Carol  Davil a‖ București , 2003  
  Asigurarea calității  în l aboratorul de control fizi co-chimic al  

medicamentului, UMF „Carol Davila‖  București, 2001  
  Metode spectrofotometrice în V IS și  UV aplicate l a controlul cali tății 

formelor farmaceuti ce , UMF „Carol  Davil a‖ București, 2000  
  Stabilitatea formelor  farmaceuti ce ; Parametru de apreciere al  

calității medicamentelor  UMF „Carol  Davila‖  București , 2000  
  Program de ini ţi ere în domeniul home opatiei, Asociaţi a Chri sti ana,1 990  
  Aplicaţii ale spectrometriei în UV şi  Vi zibil,Ins titutul  de Cercetări 

Chimice,  Bucureş ti,1985  
  Tehnologia formelor farmaceutice, UMF „Carol Dav il a‖ București , 1984  

   

Participarea la proiecte de  
cercetare 

 Programe Naţionale de Cercetare  
 

Director  de proiect : Contract de cercetare nr. 29663/06.10.201 6 cu LAROPHARM SRL , 
Cercetări analitice pr iv ind  obținerea ș i caracter izarea fizico-chimică a  unui prep arat 

farmaceutic  din   Pelargon ium  sp.  Fam  Geran iaceae  perioada  de  desfăşurare  201 6-  
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  2018, nivel total de fin anțare : 3000 euro  
 

Responsabil de pro iect: Contract de cercetare nr .29.199/29.0 9.2015 cu C olegiul  
Farmac iș til or din România, Sisteme de transport nanostructurate  pe bază  de cic lodextrine 

pentru transportul substanțelor  farmaco logic active. Pro iectarea ș i caracterizarea   
entităților   obț inute  prin   încapsu lare  în   c ic lodextrine  și  po limeri d erivaț i de 
ciclodextrne (nanospongi) a  unor sulfamide antimicrob iene perioada de desfăşurare 
2015-201 6. 

 
Membru în ech ipa de cercetare pentru 7 proiec te desfăşurate în cadrul  Planului Naţ i onal  

de Cercetare Dezvoltare 

   

   

   

Informaţii suplimentare    
Expert evaluator  – Novartis Pharma 
Brevet d e Inventie  nr.94155/noiembrie pentru i nvenți a cu ti tl ul  

―G el oral ”       -autori  : 
Călin Georgeta,Griu Elisabeta,Perju Alexandru,Cremenescu Elena,  
Nea gu Alexandra  

12 monografii publi cate în Farmacopee a Ro mână ediți a a X-a /1993 , autor  unic 
2 monografii  publicate în Farmaco pee a Ro mân ă ediți a a IX-a , 

Suplimentul II / 1984, autor  unic 

Apartenenţa l a societăţi  
ştii nţi fice şi profesionale  

  
- Me mbru al Societății de Ştii nţe Farmaceutice din Ro mânia (1982 —p ână în 

prezent) 
- Me mbru al Colegiului  Farmaciştil or din Mu nicipiul Bucureşti (199 1- până în 

prezent) 
-    Membru al Socității Toxicologil or Europeni  -   Eurotox (2002- până în prezent) 

   

 
 

D ata  
06 .0 1. 20 17  

 

Se mnă tu ra



6  

ANEXE 
 

A.Cărți publicate în ed itur i na ționale  
A1. Unic autor : 1 

 
1.Neagu Alexandra, Pr incip ii generale ale spectrometr ie i atomice ș i molecular, Ed. Universi tară Carol  Davil a, 
Bucureşti, 2016,1 40 pag, ISBN:978-973-70 8-932-8 

 
A2. Coautor : 4  

 
1. Aramă Corina Cris ti na, Neagu Alexandra , Nedelcu Angela, Constanti nescu Cleme ntina, Florea Marinela, Analiză 
instrumenta lă ş i metode de separare. Pr incip ii. Ap licaţii practice , Ed. Universitară Carol  Davila, Bucureşti , 2014, 195 

pag, ISBN:978-973-708-751-5  
2. Monciu Crina Maria, Neagu Alexandra , Ned elcu Angela, Aramă Corina, Constanti nescu Clementina, Analiză chimică 
în controlu l medicamentulu i, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005, 1 187pa g, ISBN 97 3-39-0549-6;  
Alexandra Neagu: 
coautor 3  cap ito le - cap.13 Echilibre în  sisteme eterogene so lid -lichid .Echilibre de precipitare-d izo lvare ; 
cap.14 Titrimetria bazată  pe echilibre d e precipitare ; cap.15 Gravimetr ia  
prim au tor  2 subcap itole –  14.4  Exemp le de titrăr i argen tometrice ; 15.5 Aplica ţii a le  analizei gravimetrice 
3. Crina-Maria Monciu, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu, Corina Arama, Cleme ntina Co nstantinescu . 

Analiza calitativa. Baze practice , Editura Tehnoplast Comp any SRL, Bucuresti , 2001, 335 pag, ISBN 973-982 54-3-5 
4. Crina-Maria Monciu, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu, Corina Arama, Cleme ntina Co nstantinescu . 
Analiza calitativa. Baze practice , Editura Tehnoplast Comp any SRL, Bucuresti , 2000, 334 pag, ISBN 973 -982 54-2-7 

 
B. Articole pub licate 

 
B1. Artico le  cotate/indexate ISI 

10 articole  (la  6 articole autor  pr incipal) 
 

1. Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu ,The Elaboration of Novel Analytical Methods for 

Clemastine and  Timolo l , Farmacia 64(6), 2016, pg.960-965, ISSN 0014-8237(for the Printed Edi ti on) , Impact Factor 
2016 1,162 (autor  pr incipal) 
2.  Alexandra F ilareta Neagu , Ioana Clementina Constantinescu, New Combinations of Some Basic Drugs w ith  
Dodecaphosphowolframic Acid  II. Spectrometr ic, titr imetr ic and  gravimetr ic  methods for  c lemastine and timo lol 
determination  , Rev.Chim.,67(7) , 2016, pg.1406-1410, ISSN 0034-7752, Impact Factor  2016 0,956 (autor  pr incipal) 

 

 

3. Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu ,Angela Nedelcu, The Assay of Felodip ine by Second 
Derivative Spectrophotometry, Farmacia , 64 (1) ,2016, pg. 143-146, ISSN 0014-8237(for the Printed Edi ti on),  Imp act 
Factor  2016 1,162 (autor  pr incipal) 

 

 

4. Alexandra Filareta Neagu , Ioana Cle mentina Constantinescu ,IR and  Thermal Character ization  of New  

Silicotungstic  Acid  Complexes w ith  Clemastine and  Timolo l  , Farmacia ,  64 (4) , 2016, pg. 619-624, ISSN 00 14- 

8237(for  the Printed Editi on),  Imp act Factor 2016 1,16 2 (au tor p rin cipal) 
 

 

5. Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu, New Combin ations of Some Basic Drugs with  

Dodecaphosphowolframic Acid  I. IR and  thermal characterization  , Rev.Chim., 66(10), 2015, pg.1572-1576, ISSN 

0034-77 52, Impact Factor 2015 0,9 56 (au tor principal) 
 

 

6. Ioana Clementina Constantinescu , Marinela Florea, Alexandra F ilareta Neagu, Develop ment of a  

Spectrophoto metr ic Method for Determination of Fluoxetine Hydrochlor ide in  Bu lk and  Pharmaceutical Dosage
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Forms, Farmacia , 63 (6), 2015, pg.816-820, ISSN 0014-8237(for the Printed Edi ti on), Impact Factor  2015 1,162 (autor 

principal) 
 

 

7. Robert Ancuceanu, Corina Arama , Alexandra Filareta Neagu   ,Mihaela Dinu, Maril ena V  iori ca Hovanet, Octavian 

Tudorel Olaru,Carme n Popescu,Adriana Iuli ana Anghel , Ascorb ic Acid  is  Virtually Degraded  in Dried  Herbal Products- 

an HPLC Assessment o f Six Plant Species ,  Farmacia, 63 (5) , 2015, pg. 745-750 , ISSN 0014-8237(for the Printed 

Editi on) , Impact Factor  2015 1,162  
 

 

8. Limba n,Car men ;Missir ,Alexandru-Vasile;Chiri ta Il eana Cornelia; Neagu ,Alexandra F ilareta ; Draghici, Constantin  ; 
Chifi ri uc , Mariana-Car men , Synth esis and antimicrob ial evaluation  of some new 2-(4-fluoro-phenoxymethyl) benzoic 
acid  th ioureides ,Revista de ch imie , 62(2) , 2011, pg.168-173, ISSN 003 4-7752, Imp act Factor  2011 0,599  

 
9. C.Mircioiu, A .Perju, Alexandra Neagu, Elisabeta Griu, Georgeta Cali n, D.S.Miron, Pharmacokinetics of progesterone 

in postmenopausal women: 1 . Pharmacokinetics fo llowing intravaginal administration , European Journal o f Drug  

Methabo lism and  Pharmaco kinetics, 23(3), 199 8, pg.391-39 6, Impact Factor  1998 0,53  

 
10. C.Mircioiu, A.Perju, , Eli sabeta Griu, Georgeta Calin, Alexandra Neagu , D.Enachescu, D.S.Miron, Pharmacokinetics 
of progesterone in postmenop ausal women: 2. Pharmacokinetics follow ing percutaneous admin istratio n, European 

Journal o f Drug Methabo lism and Pharmacokinetics, 23(3), 1998, pg.39 7-402, Imp act Factor  1998 0,5 3  

 
B2. Artico le  publicate în reviste BDI 

 
18 artico le  

1.Alexandra F ilareta Neagu , Ioana Clementina Constantinescu, Angela Nedelcu, Marinela Florea, 

Spectrophoto metr ic determination o f some basic drugs in  bulk and dosage forms using  azo  dyes ., 

Farmacia , LVI (1) ,2008, pg. 42-49, ISSN 0014-8237(for  the Printed Edi ti on) , Impact Factor  2008 0,064 (au tor 

princip al),  Revistă recunoscută CNCSIS B+, i ndexată în Che mical  Abstracts, International  Pharmace uti cal  

Abstracts 
 

 

2.Corina–Cris ti na Aramă, Camelia Malanciuc, Crina-Maria Monciu, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Cleme ntina 

Constantinescu, Raluca Hurubeanu ,Assay of so me benzodiazepines (flunitrazepam, midazo lam) using NP-

HPLC.     ,Farmacia, LV (5) , 2007 , ISSN 0014-823 7(for  the Printed Editi on),   Revis tă recunoscută CNCSIS 

B+, i ndexată în Chemical Abstracts, International  Pharmaceuti cal  Abstracts 

 
3.Corina–Cris ti na A ramă, Ioana Drăghi ci, Crina-Maria Monciu, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Cle mentina 

Constantinescu,  Assay  of  some  hypocho lesterolemian t  substances  (lovastatin ,  s imvastatin )  using  NP- 

HPLC, Farmacia,  LV (3) , 200 7, pg. 267-273,  ISSN 001 4-8237(for the  Printed Edi ti on),  Revis tă recunoscută 

CNCSIS B+, i ndexată în Chemical  Abstracts , International  Pharmaceutical  Abstrac ts 
 

4.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Corina Aramă, Clementina Constantinescu. Asigurarea  

calităţii în  laboratorul de contro l a l medicamentu lui. No ta IV, Farmacia, XLVII(5), 1999, pg.9-19, ISSN 001 4- 
8237(for   the Printed  Edi ti on),  Revis tă  recunoscută  CNCSIS B+, i ndexată  în Che mical   Abstracts ,  International  
Pharmaceutical Abstracts  

 
5.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu , Corina Aramă, Clementina Constantinescu, Asigurarea  
calităţii în  laboratoru l de contro l a l med icamentu lui. Nota III, Farmacia, XLVII (4) , 1999, pg.7-14, ISSN 0014-  
8237(for   the Printed  Edi ti on),  Revis tă  recunoscută  CNCSIS B+, i ndexată  în Che mical   Abstracts ,  International  
Pharmaceutical Abstracts  

 
6.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Corina Aramă, Clementina Constantinescu, Asigurarea  

calităţii în laboratorul de control a l med icamentu lui. Nota II, Farmacia, XLVII (3) , 1999 , pg.3-12, ISSN 001 4-



8  

8237(for   the Printed  Edi ti on),  Revis tă  recunoscută  CNCSIS B+, i ndexată  în Che mical   Abstracts ,  International  
Pharmaceutical Abstracts  

 
7.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Corina Aramă, Clementina Constantinescu, Asigurarea  
calităţii în laboratoru l de contro l al med icamentu lui. Nota I, F armacia, XLVII (2) , 1999, pg.7-14, ISSN 0014- 
8237(for   the Printed  Edi ti on),  Revis tă  recunoscută  CNCSIS B+, i ndexată  în Che mical   Abstracts ,  International  
Pharmaceutical Abstracts  

 

 
 

8.Angela  Nedelcu,  Corina  Aramă,  Alexandra  Neagu,  Clementina  Constantinescu,  A.  Rădui nea,  Dozarea  

guaifenesinei din  siropu l Trecid  prin spectrofoto metrie  derivată , Farmacia, XLVI (6), 1998 ,pg. 57-65, ISSN 
0014-8237(for the Printed Edi ti on) , Revis tă recunoscută CNCSIS  B+, i ndexată în Chemical Abstracts , International  
Pharmaceutical Abstracts 

 
9.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu,  Contribuţii la determinarea can titativă 
a cinarizinei ş i d ipir idamolulu i. No ta I. No i metode titr imetr ice, Farmacia, XLVI (2) , 1998, pg. 29-344, ISSN 
0014-82 37(for the Printed Editi on),  Revis tă recunoscută CN CSIS B+, i ndexată în Che mical  Abstracts , Internati onal  
Pharmaceutical Abstracts  

 
10.D.Lupuleasa, M.Pana, Alexandra Neagu , S .Sever, Stud iu priv ind prepararea si    evaluarea unui complex 

de incluziune indometacin - -ciclod extr ina, Farmacia , XLVI(1),1998, pg.12-96, ISSN 0014-8237(for the Printed 

Editi on),  Revis tă recunoscută CNCSIS B+, i ndexată în Che mical  Abstracts, International Pharmaceuti cal Abstracts 
 

 
11.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu , Contr ibuţ ii     la determin area 

cantitativă a c inar izinei ş i dip ir idamolu lu i. No ta II. No i metode sp ectro foto metrice, Farmacia, XLIII(3) , 1998, 

pg. 17-24, ISSN 0014-8237(for the Printed Edi ti on), Revis tă recunoscută CNCSIS B+, indexată în Che mical  

Abstracts , International Pharmaceuti cal Abstracts 
 
 

12.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Alexandra Neagu, Corina A ramă, Utilizarea metod elor  
spectrofoto metr ice la dozarea unor ingred iente active şi inactive d in soluţ ii de u z intern , preparate 

industr ia l. Nota III. Do zarea nip aginu lui d in so luţ ia  de uz intern Metoclopramid ,  F armacia , XLV(3), 1997 , 

pg.61-66, ISSN 0014-823 7(for the Printed Edi ti on) , Revistă recunoscută CNCSIS B+, i ndexată în Che mical  
Abstracts , International Pharmaceutical Abstracts 

 
13.Crina-Maria Popa, Corina Aramă, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu,Utilizarea metod elor spectrofoto metr ice 
la dozarea unor ingred iente active şi inactive d in soluţ ii d e uz intern, preparate industr ia l. Nota II. Do zarea 

nipaesterilor din soluţ ia orală  Brofimen.  Farmacia, XLIV(7-8), 1996 ,pg. 23-27, ISSN 0014-8237(for the 

Printed Edi ti on) , Revis tă recunoscută CNCSIS B+, i ndexată în Che mical  Abstracts , International Pharmaceuti cal 
Abstracts 

 
14.Crina-Maria Popa, Corina Aramă, Alexandra Neagu, Angela Nedelcu,Utilizarea metodelor spectrofoto metr ice 

la dozarea unor ingrediente active ş i inactive d in soluţ ii de uz intern , preparate industr ia l. Nota I. Do zarea 
amitriptilinei ş i a  n ipaesterilor  din soluţ ia  in jectabilă , F armacia , XLIV(7-8), 1996  
,pg.15-21,  ISSN  0014-8237(for   the  Printed  Edi ti on),  Revistă  recunoscută  CNCSIS  B+,  i ndexată  în  Chemical  
Abstracts , International Pharmaceutical Abstracts 

 
15.Crina-Maria Popa, Angela Ned elcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu  ,Contr ibuţ ii la  determinarea cantitativă  
a maleatu lui d e timolo l, c ilazapr ilu lui ş i bromhexinulu i. Nota I. Noi metode titrimetrice,Farmacia, XLIII(3-4) , 
1995 ,pg. 15-21, ISSN 0014-8237(for  the Printed Edi ti on),  Revis tă recunoscută CNCSIS  B+, i ndexată în Che mical  
Abstracts , International Pharmaceutical Abstracts 

 
16.Crina-Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu, Con tribu ţii la determinarea cantitativă 
a maleatulu i de timolo l, cilazaprilulu i ş i bromhexinulu i. Nota II. Noi metode spectrofotometr ice, Farmacia ,
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XLIII(5-6) , 1995, pg. 1 1-18, ISSN 0 014-82 37(for  the Printed Edi ti on) , Revistă recunoscută CN CSIS  B+, i ndexată în 
Che mical Abstracts , Internati onal Pharmaceuti cal Abstracts 

 
17.  G.L.Ra du,  Alexandra  Neagu,  Maria  Caloianu,  Georgeta  Calin,  Studiu l  analitic   a l  co lag enilor   de  uz 
farmaceutic.  F armacia , XXXVII(3) ,1989,pg. 14 5-150  

 
18.Gh.Morai t, V.Turculet, Alexandra Neagu, Contr ibutii la  stab ilirea de noi metode de dozare a acidu lui 1 -etil- 

7  –metil  1 ,4 ,  d ihidro -4-ceto-1,8  naftir idin-3-carboxilic,  ,  Farmacia,  XXIX(4),1981,  pg.205-214,  ISSN  0014- 
8237(for  the Printed Editi on) , 

 

 
 

B3. Articole  pub licate in  extenso în reviste recunoscute CNCSIS (B) 

 
2 articole 

 
1.  Elisabeta Griu, Georgeta Calin, A .Perju, Alexandra Neagu, Elena Cremenescu, Contr ibutii la  obtinerea si 

caracterizarea gelulu i oral cu  metronidazol s i miconazol. , Practica farmaceutica , 1987, pg.5 6-59, ISSN 206 6-5563  
 

 
 

2.   R.Vasili ev , Cornelia Ivan, Il eana Burnea,  Alexandra Neagu , Separarea si dozarea componentelor   d in unele 

amestecuri continand acid  acetilsalic ilic . Nota I., Practica farmaceutica, 1986,pg. 93-101, ISSN 206 6-5563  
 
 
 
 

B5. STUDII PUBL ICAT E ÎN REZUMAT ÎN REVIST E COTATE ISI THO MSON  

REUTERS (cu  factor  de impact) 
 

2 studii 

1. Alexandra Neagu, Clementina Constantinescu, Angela Nedelcu, Marinela Florea , Analytical studies on  using 
azoic dyes in b asic drug control.  , European Journal of Drug Metabolism and Pharmacokinetics, vol. 32, special  

issue, Medecine et Hygiene, Geneva, 2007, 13th Pan-Hellenic Pharmaceutical  Congress, 12-14 mai, A tena, 2007, 
Abstracts of Poster  Presentati on, Impact Factor  0,56. 

 

2. C.Mircioi u, A .Perju, , D.Enachescu, Elisabeta Griu, Alexandra Neagu, Biodisposition and pharmacokinetics of 
percutaneous and  in travagin al progesteron e: corelation  w ith  in vitro measurements, Prediction o f 
Percutaneous Penetration, vol.3B, 1993, pg.76-82,IBC Technical Services Ltd.Londo n  

 
 

C. Lucrăr i prezentate la  congrese, confer ințe, s impozioane, co locvii 

 
29  lucrări 

 
1.   Ioana Clementina Constantinescu, Alexandra Filareta Neagu, Metode spectrofotometr ice extractive de dozare 

a clorhidratulu i d e fluoxetină în pu lbere ş i forme farmaceutice, Congresul  Nați onal  de Farmacie, ed. a XVI-a, 
din Ro mânia,Bucureşti, septembrie, 2016, Volum rezumate CD ,  ISSN- L 2537 - 2823 

 
 
 
 

2.   Ioana Clementina Constantinescu, Valenti na Uivaroşi,  Alexandra Filareta Neagu, Utilizarea roşu lui d e alizarină 
S ca reactiv pentru dozarea fluorimetr ică  a substanţelor  medicamentoase, Congresul Nați onal de Farmacie, 
ed. a XVI-a , din Româ nia,Bucureşti , septembrie, 2016 , Volum rezumate CD, ISSN- L 2537 – 2823 

 
3.   Corina Cri sti na Aramă, Angela Nedelcu, Andreea Ionescu, Corina Bertea, Alexandra Neagu, Characterization  of 

some new en tities obtained by encapsulating sulfonamides (sulfasalazine, su lfamethoxazo le, su lfathiazo le) 
in cyclodextr ins and  cyclodextr in  based po lymers (nanosponges), Congresul Naț i onal de Farmacie, ed. a 
XVI-a , din România,Bucureşti, septembrie, 2016 , Volum rezumate CD , ISSN- L 2537 – 2823
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4.   Ioana Clementina C onstantinescu, Alexandra Filareta Neagu , Angela Ned elcu, Marinela Florea, Cercetăr i 
privind determinarea s imu ltană a ceftriaxonei ș i cefuroxim-axetilulu i pr in cromatografie d e lich ide d e în altă  
performanță cu faze inverse,  Congresul  Nați onal  de Farmacie, ed. a XV-a ,din Ro mânia,Iaşi , 24-27 septembr ie, 
2014, Volum rezumate CD, ISSN 978-60 6-544-252-8  

 
5. Constantinescu Ioana Cleme ntina, Neagu  Alexandra F ilareta, Florea Marinela, Popa Ra mona Elena, Pruteanu 
Gabriela, Amariutei Ioana , Extractive spectrophotometr ic determination of diltiazem hydrochlor ide and  
fluoxetine hydrochlor ide using  metanil yellow,  Acta Medica Mari siensis, 2010 (56):  30,  Supplement  2/2010, 

University Press  Tirgu Mures, Scienti fic abstracts of the XIVth National  Congress  of Pharmacy from Ro mania, Tirgu 
Mures, October 13th-16th 2010 , ISSN 206 8-3324  

 
6. Neagu  Alexandra Filareta , Constantinescu Ioana Cle mentina, Nedelcu Angela, Cimp oesu Ana-Mar ia , 
Derivative spectrophoto metr ic determination o f felod ipine ,  Acta Medica Marisiensis, 2010 (56):  33, 

Supplement  2/2010, University Press  Tirgu Mures, Scientifi c abstracts of the X IVth National Co ngress of 
Pharmacy from Ro mania, Ti rgu Mures, October 13th-16th 2010,  ISSN 206 8-3324  

 
7. Uivarosi  Valentina, Neagu Alexandra F ilareta , Nedelcu Angela, Constantinescu Ioana Cleme ntina , So lution  
chemistry stud ies of novel ruthen ium (III)  complexes w ith  some qu inolone antibacteria l agents, Acta Me dica 

Mari siensis, 2010 (56): 24, Supplement  2/2010, University Press  Tirgu Mures, Scienti fi c abstracts  of the XIVth 
National  Congress  of Pharmacy from R o mania, Tirgu Mures, October 13th-16th 2010, ISSN 2068-332 4  

 
8.Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu , Analytical characterisation of 

complex combinations of some basic drugs with dodecaphosphowolframic acid,  Euroanalysis XIV, 
Insbruck, Austria, 2009, september 

 
9. Alexandra Filareta Neagu, Ioana Clementina Constantinescu, Characterisation by thermal 

analysis and IR spectra of some ion pairs of   timolol and clemastine,   ,14-th Pan-Hellenic 
Pharmaceutical Congress, Atena, 2009, 9-11 mai 

 
10. Neagu Alexandra F ilareta , Constanti nescu Ioan a Clementina, Mar inela Florea, Popa Oa na , Spectrometr ic 
character ization of the complex n icergolin e-bromcresol green for its app lication in the an alysis of 
nicergo line from pharmaceutical dosage forms , al X III-l ea Congresul Nați onal  de Farmacie, ed. a X III-a,din 

România, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţi fice , Cluj  Napoca ,28-30 septembrie, 2006, p g.54  
 

11. Alexandra Neagu , Clementina Constantinescu, Angela Nedelcu, Oana Popa , Contributions to the 
spectrometric assaz o f lisinopril in bulk and pharmaceutical dossage forms Alexandra Neagu, Congresul  

Naţi onal de Farmacie, ed. a XIII-a , din Româ nia, ,Rezumatele l ucrăril or ştii nţi fice , Cluj Napoca ,28-30 septembrie, 
2006, pg.2 15.  

 
12. Alexandra Neagu , Marinela Florea , Contribuţii la studiu l analitic al ateno lolu lu i. No i metod e de 
determinare cantitativă ,   Congresul Naţional de Farmacie, ed. a XII-a, din Ro mânia, Rezumatele l ucrăril or  
ştii nţifi ce ,Bucureşti, oc tombrie 2002, pg.28 1. 

 
13. Clementina  Constantinescu,  Alexandra  Neagu , Angela  Nedelcu  , Noi metode  de dozare  a c lemastinei 
utilizând reac ţia cu  dodecawo lframosilicatul de tetrahidrogen , Congresul Naţional de Farmacie, ed. a X II-a, 
din Ro mânia, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţifice ,Bucureşti, oc tombrie 200 2, pg.30 6. 

 
14. Crina Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu, Clementina Neţoi , Spectrometria 
deriva tă în analiza unor ingred iente active din  forme farmaceutice , Con gresul Naţi onal  de Farmacie, ed. a XI- 
a,  din Ro mânia, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţifi ce, Edi tura Cantes,  Iaşi ,1998, pg.378  

 
15. Crina Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu , Cleme ntina Neţoi  , Contribuţ ii la  
dozarea unor c lorhidraţi de baze organice fo losite ca ingrediente active în  forme farmaceutice , Congresul  

Naţi onal  de Farmacie, ed. a XI-a,   din România, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţifice, Edi tura Cantes, Iaşi,1998, pg.402
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16. Crina Maria Popa, Corina Aramă, Alexandra Neagu  , Angela Nedelcu, Utilizarea metodelor  

spectrofoto metr ice la  dozarea unor  ingrediente active şi inactive d in  forme farmaceutice preparate 

industrial, Revista de Medic ină ş i Farmacie, Conferinţa Naţional ă de Farmacie, Tg. Mureş, 16– 18 octombrie, 
1996, Revis ta de Me dicină şi Farmacie, Târgu-Mureş, 1996 

 
17 . Crina Maria Popa, Corina Aramă, Alexandra Neagu , Angela Nedelcu, Utilizarea metodelor 
spectrofotometrice la dozarea unor ingrediente active şi inactive din soluţii de uz intern, 

preparate industrial, Sesiunea ştiinţifică jubiliară a I.C.S.M.C.F.-40 de ani de activitate, 
Bucureşti,1996, aprilie 

 
18. Crina Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu , Utilizarea capac ităţii unor substan ţe 
farmaceutice de a forma complecş i pr in  asociere ion ică la  determinări can titative. No ta I. Metode 
volumetrice, al  X-lea Congresul  Naţi onal de Farmacie, ed. a X-a,   din Româ nia, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţifice, 
Cluj-Napoca, 22-24 septe mbrie, 1994, pg.295  

 
19. Crina Maria Popa, Angela Nedelcu, Corina Aramă, Alexandra Neagu , Utilizarea capac ităţii unor sub stanţe 

farmaceutice de a forma complecş i pr in  asociere ion ică la  determinări can titative. No ta II. Metode 
spectrofoto metrice, Con gresul  Naţi onal  de Farmacie, ed. a X-a,  din Ro mânia, Rezumatele l ucrăril or ştii nţi fice , 

Cluj-Napoca, 22-24 septe mbrie, 1994, pg.297  
 
20. C.Mircioiu, A.Perju, , D.Enachescu, Elisabeta Griu, Alexandra Neagu, Biodisposition and 

pharmacokinetics of percutaneous and intravaginal progesterone: corelation with in vitro 

measurements, 3rd International Conference “ Prediction of Percutaneous Penetration”, La Grande 
Motte, France, 1993, april 

 
21. Crina Maria Popa, Mihaela Gîrzu, Alexandra Neagu, Contribuţii la studiul analytic al 
Naftidrofurilului. Noi metode de dozare gravimetrică şi acido-bazice în mediu apos şi anhidru , 

Sesiunea ştiinţifică jubiliară a I.C.S.M.C.F Petre Ionescu-Stoian, Bucureşti, 1992 

 
22. Georgeta Călin, Elisabeta Grîu, C.Mircioiu, Alexandra Neagu, Studiul vitezei de eliberare a 
clorhidratului de papaverină din supozitoare tip Lizadon, Sesiunea ştiinţifică anuală a 
I.C.S.M.C.F.,Bucureşti, 1989 

 
23. C. Baloescu, Georgeta Călin, Elisabeta Grîu, Alexandra Neagu , Al . Perju, C. Mi rcioi u, Contr ibuţ ii la stud iul 
vitezei de elib erare a substanţelor  active d in unguente ş i supozitoare , Congres Naţional de Farmacie ,ed. a 

IX-a din Româ nia, Rezumatele l ucrăril or  ştii nţi fice,  Bucureşti,198 9,pg.55  
 

24. Alexandra Neagu , M. Morait, Dozarea componentelor  d intr-un  unguen t cu acţiune antihemoro idală , 
Revista Med ico-Chirurg ica lă a  Socităţii de Medici ş i Naturaliş ti , Iaşi , 1988, vol.92(2), pg. 424-425, ISSN 004 8- 

7848 (Print) 
 
25. Elisabeta Grîu, Georgeta Călin, Alexandra Neagu, Cercetări în vederea selecţionării unor baze 
hidrosolubile cu posibilităţi de aplicare la prepararea supozitoarelor, Sesiunea ştiinţifică anuală a 
I.C.S.M.C.F., Bucureşti,1988 

 
26. Georgeta Călin, Elisabeta Grîu, Alexandra Neagu, Al.Perju, C.Mircioiu, Cercetări privind 
farmacocinetica progesterone incorporate în baze de unguent hidrofile, Sesiunea ştiinţifică anuală a 
I.C.S.M.C.F., Bucureşti, 1988 

 
27. Alexandra Neagu, L.Radu, Georgeta Călin, Studiul analitic al colagenilor de uz farmaceutic, 

Sesiunea ştiinţifică anuală a I.C.S.M.C.F., Bucureşti. 1987 şi Simpozionul Asimilări şi realizări de noi 
medicamente în vederea reducerii importului, ICCF, Bucureşti, 1987
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28. Elisabeta Grîu, Georgeta Călin ,Al. Perju, Alexandra Neagu, Elena Cremenescu , Contribuţii la 

obţinerea şi caracterizarea gelului oral cu metronidazol şi miconazol, Sesiunea ştiinţifică 
aniversativă a I.C.S.M.C.F.- 30 de ani de activitate, Bucureşti, 1986 

 
29. Elisabeta Grîu, Georgeta Călin , Alexandra Neagu, Elena Cremenescu, Aplicarea cromatografiei 
în strat subţire la identificarea şi dozarea unor derivaţi încorporaţi în geluri hidrofile, 

Simpozionul Actualităţi şi perspective în metodologia de control a medicamentului, Iaşi, 1987, mai, 
Consfătuirea Realizări şi perspective în farmacie şi administrarea medicamentelor, Bucureşti, 1986, 
Sesiunea ştiinţifică anuală a I.C.S.M.C.F., Bucureşti. 1985 

 

 
 
 
 
 
 

Informaţii p rivind  pro iectele d e cercetare 

 
Director de proiect :Contract de cercetare încheiat între LAROPHARM SRL şi U.M.F. „Carol Davila”, 
Bucureşti, România: „Cercetări analitice privind obținerea și caracterizarea fizico-chimică a unui 
preparat farmaceutic din Pelargonium sp. Fam Geraniaceae” (Competiţie organizată de 
LAROPHARM SRL), nr. de înregistrare 29663/06.10.2016  la UMF „Carol Davila”, Bucureşti; Volumul 
finanţării proiectului: 3000 euro 

 
Responsabil de pro iect : Contract de cercetare nr. 29.199/29.09.201 5 cu Colegiul Farmac iș til or din Ro mâ nia, 

Sisteme de transport n anostru cturate p e bază de ciclodextr ine pentru transportul substanțelor farmaco log ic 

active. Pro iectarea ș i caracter izarea ent ităților obținute pr in încapsu lare în ciclodextr ine ș i polimeri der ivaț i 
de c iclodextrne (nanospong i) a  unor su lfamide antimicrob iene,  perioada de desfăşurare 2015-2016.  

 

 
Membru în  ech ipa de cercetare  

 
1. 2014-20 16 PN II Parteneriate, Contract nr. 161/201 4, Stud ii priv ind corela ţiile so l-plantă -    a liment-om în    

vederea obţ inerii unui supliment alimen tar cu un conţinut crescut în fier de orig ine vegetală (director: 

conf.dr . Robert Ancuceanu),  cercetător 
 

2. 2008-2011 PN II Parteneriate, Contract nr . 42-100/2008, Studiu l efectelor  interacţiunilor  matricelor  bio log ice 
cu unele a limente asupra var iab ilităţii rezu ltatelor  bioan alitice (director: prof. dr . Crina Mar ia Monciu)  , 

cercetător 
 

3. 2007-2010 PNII Parteneriate, Contract nr .61 -48/ 14.09.2007,  Sinteza, caracter izarea ș i testarea ac țiun ii 

biologice a unor noi comb inaț ii complexe ale ruteniu lui, a lternativa poten ția lă la terap ia cu compuș i a i 
platinei, (director proiec t : conf. dr . Valenti na Uivaroși) , cercetător 

 
4.2006-2008 CEEX, Contract nr . 112/ 01.08.2006 Studii priv ind obținerea şi caracterizarea unui nou produs 
farmaceutic de or igine vegetală cu ac ţiune hipog licemiantă (direc tor : prof. C.Ionescu-Tîrgoviște, responsabil 

UMF: prof. Viorica Is tudor)  , cercetător 
 

5.1995-1996 Contract nr . 1285/1995 cu Ministerul Cercetării si Tehnologiei , Stab ilirea de no i metode chimice ș i 

fizico- ch imice de determinare cantitativă a  unor substanțe medicamentoase (cilazapril, maleat de timo lol) 

(director: prof. dr . Crina Maria Popa), cercetător 
 

6.1994-1995 Contract nr . 648B/1994 cu Acade mia de Ș tii nțe Medicale, Studii privind caracterele analitice ale 
unor substanțe med icamentoase (c ilazapril, maleat d e timo lol) în  ved erea institu ir ii de no i metode de 
identificare ș i determinare can titativă . Aplicaț ii la controlu l formelor farmaceutice (di rector : prof. dr. Crina 
Maria Popa), cercetător
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7.1993-1994 Contract nr . 130/199 3 cu Academia de Ș tii nțe Medicale, Studii privind caracterele  fizico-chimice și 

analitice a le unor substante med icamentoase (pentoxifilina, c inar izina) în  vederea institu irii de no i metode 
de identificare și determinare cantitativă. Ap licaț ii la  contro lul formelor farmaceutice (director: prof. dr . Crina-  

Maria Mo nciu), cercetător 
 
 

Monografii publicate în Farmacopeea Română, ediția a X-a (autor  un ic) 
 

 
 

1.   Ma gnesii subcarbonas  
 

2.   Ma gnesii stearas 
 

3.   Nap hasolini hydrochloridum 
 

4.   Natrii cetyl  s tearyl sul fas 
 

5.   Natrii l auryl  sul fas 
 

6.   Oleu m cacao 
 

7.   Stearinu m 
 

8.   Ung uentu m simplex 
 

9.   Suppositoria 
 

10. Ung uenta  
 

11. Determinarea punctului de topire 
 

12. Prelevarea probelor  pentru an aliză 
 

 
 

Monografii publicate în Farmacopeea Român ă, ediția a IX-a, Suplimen tul II, 1984 (autor  unic) 
 

 
 

1.Amitri ptyli ni   hydrochloridum 
 

2.Carbamidu m
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