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Curriculum Vitae 

 

  

Informatii personale  

Nume/Prenume  BUCUR, LAURA - ADRIANA 

Adresa Universitatea Ovidius Constanta, Facultatea de Farmacie, Aleea Universităţii, 
nr. 1, Campus, Corp B, Constanţa 

Telefon +40241605050   

Fax +40241605050 

E-mail adrianabucur@yahoo.com 

Cetatenia Româna 

Data nasterii 10.10.1967 

Sex Feminin 

  

Experienta profesionala  

Perioda 2008 – 2013 

Functia sau postul ocupat Conferenţiar universitar 

             Principalele activitati si 
responsabilitati 

Activităţi didactice (curs şi lucrări practice) cu studenţii anului III, 
specializarea Farmacie; 
Activităţi de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă cu studenţii 
specilaizării Farmacie; 
Activitate de elaborare de materiale didactice (cursuri şi îndrumare de lucrări 
practice);  
Activitate de cercetare în cadrul contractelor de cercetare şi diseminarea 
rezultatelor prin prezentări la manifestări ştiinţifice şi publicarea de articole în 
reviste de specialitate 
Responsabil cu Practica de specialitate la specializările Farmacie (anii I-V) şi 
Asistenţă de farmacie (anii I-III) până în 2012 

Numele si adresa 
angajatorului 

Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Farmacie, Aleea Universităţii 
nr. 1, Campus, Corp B, Constanţa, Disciplina Farmacognozie 

 
Perioda 

 
2003-2008 

Functia sau postul ocupat Şef lucrări 



Curriculum Vitae 2013 
Conf. univ. dr. Laura Bucur 

   
 

2 

             Principalele activitati si 
responsabilitati 

Activităţi didactice (curs şi lucrări practice) cu studenţii anului III, 
specializarea Farmacie; 
Activităţi de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă cu studenţii 
specilaizării Farmacie; 
Activitate de elaborare de materiale didactice (cursuri şi îndrumare de lucrări 
practice);  
Activitate de cercetare în cadrul contractelor de cercetare şi diseminarea 
rezultatelor prin prezentări la manifestări ştiinţifice şi publicarea de articole în 
reviste de specialitate 

Numele si adresa 
angajatorului 

Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie, 
Strada Ilarie Voronca, nr. 7, Constanţa, Disciplina Farmacognozie 

 
 

Perioda 

 
 
1997-2003 

Functia sau postul ocupat Asistent universitar 

             Principalele activitati si 
responsabilitati 

Activităţi didactice (lucrări practice) cu studenţii anului III, specializarea 
Farmacie; 
Activităţi de îndrumare pentru elaborarea lucrării de licenţă cu studenţii 
specilaizării Farmacie; 
Activitate de cercetare în cadrul contractelor de cercetare şi diseminarea 
rezultatelor prin prezentări la manifestări ştiinţifice şi publicarea de articole în 
reviste de specialitate 

Numele si adresa 
angajatorului 

Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină şi Farmacie, 
Constanţa, Disciplina Farmacognozie 

 
Perioda 

 
1993-1997 

Functia sau postul ocupat Preparator universitar 

Numele si adresa 
angajatorului 

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie, Str. Traian Vuia nr. 6, 
Bucureşti, Disciplina Farmacologie 

Tipul activitatii sau sectorul 
de activitate 

Învăţământ superior, domeniul sănătate 

 
Perioda 

 
1992-1993 

Functia sau postul ocupat Farmacist intern 

Numele si adresa angajatorului Spitalul clinic „Grigore Alexandrescu”, Bucureşti 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Participarea la raportul de garda si prezentarea produselor farmaceutice 
achiziţionate prin farmacia de spital; 
Preparare de forme farmaceutice oficinale sau magistrale; 
Eliberarea de medicamente prescrise pe condicile de secţie. 

  

Perioda 1986-1987 

Functia sau postul ocupat Asistent de farmacie 

Numele si adresa angajatorului Farmacia nr. 19, Tîrgovişte 

Tipul activitatii sau sectorul de 
activitate 

Preparare de forme farmaceutice oficinale sau magistrale sub coordonarea 
farmacistului; 
Eliberare de medicamente pe bază de prescripţie medicală sau la cerere sub 
coordonarea farmacistului. 
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Educatie si formare  

Perioda 2001-2007 

Calificarea / diploma obtinuta Doctorat / Doctor în farmacie 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Farmacie / Farmacognozie. Fitochimie. Fitoterapie 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint  

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

 
Perioda 

 
2005-2006 

Calificarea / diploma obtinuta Masterat / Master 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Managementul serviciilor de sănătate 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint  

Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Medicină Dentară şi Farmacie 

 
Perioda 

 
din 2002 

Calificarea / diploma obtinuta Farmacist primar 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Farmacie clinică 

Numele si tipul institutiei de 
 invatamint  

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

 
Perioda 

 
1996-2002 

Calificarea / diploma obtinuta Farmacist specialist 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Farmacie clinică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint 

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

 
Perioda 

 
1993-1996 

Calificarea / diploma obtinuta Farmacist rezident 

Domenii principale studiate / 
competente dobindite 

Farmacie clinică 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint 

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

 
Perioda 

 
1987-1992 

Calificarea / diploma obtinuta Farmacist 

Numele si tipul institutiei de 
invatamint 

UMF „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

 
Perioda 

 
1982-1984; 1984-1986 

Calificarea / diploma obtinuta Asistent de farmacie 

Numele si tipul institutiei de  
invatamint 

Liceul sanitar Tîrgovişte; Liceul sanitar Bucureşti 
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Aptitudini si competente 
personale 

 

Limba materna Română 

Limbi straine cunoscute Franceză, Engleză 

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 

Nivel european (*)  Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare  

Limba franceză  B2 B2 B2 B2 B2 

Limba engleză  B1 B1 B1 B1 B1 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 

Competente si abilitati  
sociale 

O bună capacitate de comunicare şi asigurarea unui climat de colaborare şi de 
lucru în echipă dobândite în perioada deţinerii funcţiilor de secretar ştiinţific 
şi şef de catedră 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Spirit organizatoric şi experienţă în managementul echipei dobândite în 
perioada deţinerii funcţiilor de secretar ştiinţific şi şef de catedră şi în urma 
absolvirii Masteratului Managementul serviciilor de sanatate 

Competente si aptitudini  
tehnice 

Abilitate în utilizarea aparatelor şi echipamentelor de laborator 

Competente si cunostinte de 
utilizare a calculatorului 

Abilitate în utilizarea procesoarelor de texte şi a altor aplicaţii, în utilizarea 
programelor de grafică precum şi a bazelor de date şi a internetului 

Permis de conducere Categoria B 

  

Informatii suplimentare  

 Tematica generală abordată în lucrările publicate este analiza farmacognostică 
a speciilor medicinale sau cu utilizări tradiţionale cu scopul valorificării lor 
terapeutice. Tematicile complementare se referă la: urmărirea evoluţiei 
suplimentelor alimentare pe piaţa farmaceutică, studii de piaţă în vederea 
stabilirii gradului de satisfacere a populaţiei cu servicii farmaceutice de 
calitate, evidenţa cantitativ-valorică a preparatelor pe bază de plante în unităţi 
farmaceutice luate în studiu pentru lucrările de licenţă. 

 Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice şi profesionale: 
 Societaţi ştiinţifice naţionale: Societatea Română de Chimie, din 2000; 
Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România, din 2001; Societatea 
română de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie clinică, din 2007, 
Asociaţia specialiştilor de industrie alimentară din România, din învăţământ, 
cercetare şi producţie, din 2010;  
 Societăţi ştiinţifice internaţionale: Association for Medicinal and 
Aromatic Plants of Southeast European Countries, din 2006; L’Union 
Medical Balcanique, din 2006, Balkan Environmental Association, din 
2012;  
 Societăţi profesionale: Colegiul Farmaciştilor din România, Filiala 
Constanţa. 

Anexe  

 Lista de lucrări şi activităţi profesionale 
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