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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informații personale  

Nume / Prenume ȚÂNTARU GLADIOLA 

Adresă Disciplina de Chimie Analitică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Grigore T. Popa” Iași, Str. Universității 16, Iași, Cod 700115, România 

Telefon 040 232 301 795    

E-mail gtantaru2@yahoo.com  

Naționalitate română 

Data nașterii 23.03.1957 

Sex feminin 
  

Funcția sau postul ocupat Profesor universitar - Disciplina de Chimie analitică, Facultatea de Farmacie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 

Activități și responsabilități principale Activitatea didactică: activitate de predare și îndrumare lucrări practice, îndrumare lucrări de licență, 
masterat, cursuri post universitare. 
Activitate de cercetare: coordonator și colaborator în proiecte de cercetare. 
Alte activități: membru în comisii de susținere, admitere la doctorat, comisii examen de licență, 
îndrumător doctorat, evaluator RBTF, membru în Comisia de specialitate din Direcția Generală a 
Învățământului Superior 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
Str. Universității nr. 16, 700115, Iași 

Tipul activității sau sectorul de activitate Învățământ, cercetare 
  

Experiența profesională 2015-prezent: Profesor universitar - Disciplina de Chimie analitică, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași 
2004-2015: Conferențiar universitar – aceeași disciplină 
2000-2004: Șef de lucrări - aceeași disciplină 
1991-2000: Asistent universitar - aceeași disciplină 
1998-1991: Farmacist analist – Laborator de Control - Oficiul Farmaceutic Iași 
1985-1991: Farmacist – Laborator Extracte Vegetale - Antibiotice Iași 
1982-1985: Farmacist - Oficiul Farmaceutic Iași 

  

Educație și formare  

Perioada 1995-2000 

Calificarea / diploma obținută Farmacist primar - Farmacie generală 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătății / Centrul Național de Perfecționare 

  

Perioada 1992-1999 

Calificarea / diploma obținută Doctor in Farmacie - Specialitatea Chimie Farmaceutică 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași 

  

Perioada 1992-1995 

Calificarea / diploma obținută Farmacist specialist 

Numele și tipul instituției de învățământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătății / Centrul Național de Perfecționare 
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Aptitudini și competențe 
personale 

 

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleză  
B1 

Utilizare 
independentă 

B1 
Utilizare 

independentă 
B1 

Utilizare 
independentă 

B1 
Utilizare 

independentă 
B1 

Utilizare 
independentă 

Limba franceză  
B1 

Utilizare 
independentă 

B1 
Utilizare 

independentă 
B1 

Utilizare 
independentă 

B1 
Utilizare 

independentă 
B1 

Utilizare 
independentă 

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

Competențe și abilități sociale Comunicare directă, lucru în echipă, participare la activitatea comunității universitare 

Competențe și aptitudini organizatorice Șef Disciplină/Coordonatorul direcției de curs Chimie analitică: 2009 - prezent 
Șef de Catedră/Directorul Departamentului Științe Farmaceutice I: 2009 – prezent 
Membru în comitetul de organizare al unor manifestări științifice locale. 

Competențe și aptitudini de utilizare a 
calculatorului 

Nivel mediu 

  

Activitatea didactică și de 
cercetare 

• 7 cărți de specialitate publicate în edituri recunoscute CNCSIS (2 în calitate de prim autor); 
• 19 articole publicate “in extenso” în reviste cotate ISI (12 în calitate de autor principal); 
• 20 articole publicate “in extenso” în reviste indexate BDI (7 în calitate de autor principal);  
• 25 articole publicate în volumele unor manifestări științifice cu ISBN/ISSN (6 în calitate de autor 

principal); 
• 5 articole publicate în rezumat în suplimente ale unor reviste cotate ISI (4 în calitate de autor 

principal); 
• 41 postere și comunicări prezentate la manifestări științifice naționale și internaționale (25 postere 

internaționale, 15 din acestea în calitate de autor principal și 16 postere naționale, 10 postere în 
calitate de autor principal);  

• 3 brevete de invenții naționale; 
• ”Management Committee Member” în Proiectul Action Cost FP1205; 
• membru în echipele de cercetare a 3 proiecte; 
• 38 citări ale articolelor științifice proprii în articole publicate în reviste cotate ISI; 
• 1 lucrare premiată de CNCSIS; 
• 1 medalie de argint si 1 medalie de bronz la EUROINVENT 2016. 
 

Membru în societăți științifice 
naționale și internaționale 

• Societatea de Științe Medicale, secția farmacie, filiala Iași 
• Societatea de Medici și Naturaliști, Secția Farmacie 
• Societatea Naționala de Istoria Farmaciei  
• Colegiul Farmaciștilor din România 
• EURACHEM, filiala Iași 
• L’Union Medicale Balkanique 
• American Chemical Society 

 
 
 

 

21.02.2017         Prof. univ. dr. Gladiola Țântaru 
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