
 

 

Curriculum 

vitae Europass 

 

Informaţii personale 

Nume / Prenume Gîrd Cerasela Elena 

 

Experienţa profesională 

Perioada 16.02.2015 - prezent 

Funcţia sau 

postul ocupat 

Profesor universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică 

Organizare de cursuri pentru studenţii anului III la disciplina de Farmacognozie, Fitochimie şi 

Fitoterapie şi an V, curs opţional de Fitoterapie, Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila” – 

Bucureşti.  

Organizare de cursuri şi lucrări practice pentru stagiul de rezidenţiat, specialitatea Laborator 

farmaceutic.  

Organizarea de cursuri pentru programul de masterat. 

Îndrumarea activităţii teoretice în cadrul cursului organizat de Agenţia Naţională a 

Medicamentului şi de UMF ,,Carol Davila” Bucureşti în vederea obţinerii Certificatului de 

persoană calificată (aprilie – mai 2015, februarie – martie, 2016, aprilie-mai, 2017, februarie-

martie, 2018, februarie-martie, 2019). 

Formator subiecte licență. 

Propunere Curriculum de program de studii complementare pentru obținerea atestatului de 

Apiterapie, Fitoterapie și Aromaterapie (septembrie, 2019) 

Activitate de conducere 

Şef disciplină Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie, Facultatea de Farmacie, UMF „Carol 

Davila” – Bucureşti (2002 – prezent) 

Director de departament (2016-prezent). 

Membru ales în Consiliul Departamentului II al Facultăţii de Farmacie (2016 - prezent). 

Membru ales în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Farmacie (2016 - prezent). 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Activitatea publicistică. 

Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc. 

Coordonarea şi elaborarea de lucrări prezentate la sesiuni de comunicări studenţeşti. 

Coordonator lucrări de licență. 

Director, membru proiecte de cercetare naționale/internaționale. 

Referent teze de doctorat. 

Membru/preşedinte comisie concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante: profesor, şef de 

lucrări, conferenţiar, asistent pe perioadă determinată, cp. II.  

Profesor abilitat, OM 5940/4.12.2015 

Membru în Consiliul Științific, revista Farmacist.ro (revistă indexată EBSCO Academic Search 

& One Belt, One Road Reference Source, Crossref-DOJ: 10.26416/Farm) 

Alte activităţi în diverse structuri profesionale 

Membru Asociaţia Română a Medicilor Fitoterapeuţi. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Carol Davila”  –  Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, 

sector 1, cod postal 70183 

Tipul sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior şi cercetare 

Perioada 1.10.2005 – 16.02.2015 



Funcţia sau 

postul ocupat 

Conferenţiar  

 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică 

Organizare de cursuri şi evaluarea studenţilor anului III la disciplina de Farmacognozie, 

Fitochimie şi Fitoterapie şi an V, curs opţional de Fitoterapie, Facultatea de Farmacie, UMF 

„Carol Davila” – Bucureşti.  

Organizare de cursuri şi evaluarea studenţilor din anul II FMAM (Asistenţi de farmacie),  în 

perioada 2005-2008. 

Conceperea, organizarea şi dezvoltarea de noi lucrări practice pentru studenţii anului III. 

Organizarea de colocvii, seminarii şi consultaţii pentru verificarea şi consolidarea cunoştiinţelor. 

Organizare de cursuri şi lucrări practice pentru stagiul de rezidenţiat, specialitatea Laborator 

farmaceutic; evaluarea rezidenţilor.  

Editarea materialelor didactice pentru studenţi.  

Coordonator - Atlas de farmacognozie, format electronic (medicalstudent.ro) 

Organizarea şi susţinerea cursurilor de pregătire continuă postuniversitară; iniţierea de noi cursuri 

de pregătire continuă postuniversitară. 

Îndrumarea activităţii teoretice, practice şi de cercetare în cadrul cursului organizat de Agenţia 

Naţională a Medicamentului şi de UMF ,,Carol Davila” Bucureşti în vederea obţinerii 

Certificatului de persoană calificată (martie  - septembrie 2007, 2010). 

Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc. 

Coordonare lucrări de licenţă. 

Coordonarea şi elaborarea de lucrări prezentate la sesiuni de comunicări studenţeşti. 

Formator subiecte licenţă din 2008 – prezent. 

Membru/președinte comisie concurs pentru ocuparea posturilor vacante: şef lucrări, asistent. 

Referent teze de doctorat. 

Membru în Comisii ştiinţifice de evaluare la diverse manifestări ştiinţifice studenţeşti. 

Membru în Comisia de evaluare lucrări de licenţă din 2005 – prezent. 

Activitate de conducere 

Şef disciplină Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie, Facultatea de Farmacie, UMF „Carol 

Davila” – Bucureşti (2005 – prezent). 

Şef de Catedră F4 (2008-2011). 

Membru ales în Consiliul Departamentului II al Facultăţii de Farmacie (2012 - prezent). 

Membru ales în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Farmacie (2008 - prezent). 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Director de proiect (1 proiect), cercetător în echipa unor proiecte naţionale (6 proiecte) şi 

internaţionale (1 proiect) câştigate prin competiţie.  

Activitatea publicistică: 10 articole publicate în reviste cotate ISI, 43 articole publicate în reviste 

indexate BDI sau alte reviste de specialitate, 57 de lucrări prezentate la diverse manifestări 

ştiinţifice naţionale/internaţionale. 

Autor a 2 brevete. 

Membru în Comisia de verificare a listei naţionale de propuneri de menţiuni nutriţionale şi de 

sănătate asociate alimentelor şi produselor destinate consumului uman, prevăzute în Ordinul 

ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al ministrului sănătăţii nr. 244/401/2005 şi 

în Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

1.228/2005/244/63/2006. 

Membru în Biroul executiv al Asociaţiei Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie 

(ACDFF), UMF „Carol Davila”, Bucureşti (2011–prezent). 

Moderator la secţiunea Plante medicinale la diferite simpozioane/congrese ştiinţifice. 

Alte activităţi în diverse structuri profesionale 

Membru în Colegiul Farmaciştilor din România. 

Membru în Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România. 

Membru în Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei (2005–prezent). 

Membru Societatea Catalană de Istoria Farmaciei (2005–prezent). 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Carol Davila”  – Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, 

sector 1, cod postal 70183 

Tipul sau sectorul Învăţământ superior şi cercetare 

http://lege5.ro/Gratuit/g4zdmnjr/ordinul-nr-244-2005-privind-prelucrarea-procesarea-si-comercializarea-plantelor-medicinale-si-aromatice-utilizate-ca-atare-partial-procesate-sau-procesate-sub-forma-de-suplimente-alimentare-predozate?pid=&d=2005-05-30
http://lege5.ro/Gratuit/g4zdinbs/ordinul-nr-401-2005-privind-prelucrarea-procesarea-si-comercializarea-plantelor-medicinale-si-aromatice-utilizate-ca-atare-partial-procesate-sau-procesate-sub-forma-de-suplimente-alimentare-predozate?pid=&d=2005-05-30
http://lege5.ro/Gratuit/ha2tkojy/ordinul-nr-1228-2005-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-comercializarea-suplimentelor-alimentare-predozate-de-origine-animala-si-vegetala-si-sau-a-amestecurilor-acestora-cu-vitamine-minerale-si?pid=&d=2006-03-21
http://lege5.ro/Gratuit/ha2tkojy/ordinul-nr-1228-2005-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-comercializarea-suplimentelor-alimentare-predozate-de-origine-animala-si-vegetala-si-sau-a-amestecurilor-acestora-cu-vitamine-minerale-si?pid=&d=2006-03-21
http://lege5.ro/Gratuit/ha2demjt/ordinul-nr-244-2006-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-comercializarea-suplimentelor-alimentare-predozate-de-origine-animala-si-vegetala-si-sau-a-amestecurilor-acestora-cu-vitamine-minerale-si-?pid=&d=2006-03-21
http://lege5.ro/Gratuit/ha2denbs/ordinul-nr-63-2006-pentru-aprobarea-normelor-tehnice-privind-comercializarea-suplimentelor-alimentare-predozate-de-origine-animala-si-vegetala-si-sau-a-amestecurilor-acestora-cu-vitamine-minerale-si-a?pid=&d=2006-03-21


de activitate 

Perioada 02.10.2000 – 01.10.2005 

Funcţia sau 

postul ocupat 

Şef de lucrări 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică 

Susţinerea parţială a cursurilor la disciplina de Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie, 

Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila” – Bucureşti. 

Organizarea şi susţinerea lucrărilor practice de Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie pentru 

studenţii anului III. Verificarea şi evaluarea studenţilor. 

Organizare de cursuri şi evaluarea studenţilor din anul II FMAM (Asistenţi de farmacie),  în 

perioada 2004-2005. 

Coordonarea activităţii ştiinţifice în cadrul Cercului Ştiinţific Studenţesc. 

Coordonare lucrări de licenţă: 26 de lucrări (2 lucrări – 2000, 3 lucrări – 2002, 7 lucrări – 2003, 4 

lucrări – 2004, 10 lucrări - 2005).  

Coordonarea şi elaborarea de lucrări prezentate la sesiuni de comunicări studenţeşti: 17 lucrări (2 

lucrări – 2000, 7 lucrări – 2001, 2 lucrări – 2002, 6 lucrări – 2003). 

Membru comisii avansare post didactic: şef lucrări UMF Bucureşti – 2002, şef lucrări UMF 

Bucureşti – 2002, şef lucrări UMF Bucureşti – 2004.  

Membru în Comisii ştiinţifice de evaluare la diverse manifestări ştiinţifice studenţeşti. 

Unic autor al unei cărţi de specialitate (monografie). 

Autor a două capitole de specialitate într-un tratat de specialitate apărut într-o editură naţională. 

Supraveghetor şi corector la examenul de admitere. 

Supraveghetor şi corector la examenul de licenţă. 

Activitate de conducere 

Şef de disciplină cu delegaţie (2002-2005). 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Cercetător în echipa unui proiect naţionale câştigat prin competiţie.  

Activitatea publicistică: 1 articol publicat în revistă cotată ISI, 17 articole publicate în reviste 

indexate BDI sau alte reviste de specialitate, 42 de lucrări prezentate la diverse manifestări 

ştiinţifice naţionale/internaţionale. 

Membru comisia de avizare a lucrărilor de cercetare, ZECASIN, 2000. 

Membru comisia de avizare a lucrărilor de cercetare, ICCF, 2000-2001. 

Membru în Comitetul local de organizare al celui de-al XII-lea Congres naţional de Farmacie cu 

participare internaţională, Bucureşti, 2002. 

Moderator la secţiunea Plante medicinale la diferite simpozioane. 

Activităţi de perfecţionare profesională  

Farmacist primar - specialitatea Farmacie generală, conform Ordin M.S.nr. 538/2001 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Carol Davila”  –  Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, 

sector 1, cod postal 70183 

Tipul sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior şi cercetare 

Perioada 07.03.1994 – 02.10.2000 

Funcţia sau 

postul ocupat 

Asistent universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică 

Dezvoltarea de lucrări practice pentru studenţii anului III. 

Susţinerea ocazională de cursuri la disciplina de Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie, 

Facultatea de Farmacie, UMF „Carol Davila” – Bucureşti. 

Coordonare lucrări de licenţă: 8 de lucrări (2 lucrări – 1994, 1 lucrare – 1996, 2 lucrări – 1998, 3 

lucrări – 1999).  

Coordonarea şi elaborarea de lucrări prezentate la sesiuni de comunicări studenţeşti: 3 lucrări (3 

lucrări – 1999). 

Coautor la două cărţi de specialitate pentru studenţi (1995, 1996). 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare 

Susţinerea tezei de doctorat (1999). 

Cercetător în echipa a două proiecte naţionale câştigate prin competiţie.  

Activitatea publicistică: 2 articole publicate în reviste indexate BDI, 6 articole/studii publicate în 



volumele cu ISBN / ISSN ale unor manifestări ştiinţifice, 7 alte studii / articole, 20 de lucrări 

prezentate la diverse manifestări ştiinţifice naţionale. 

Autor la un brevet. 

Membru comisia de avizare a lucrărilor de cercetare, ICCF, 1999-2000. 

 Activitatea de perfecţionare profesioanlă 

 Farmacist specialist - specialitatea Farmacie generală, conform Ordin M.S. nr. 2707/18.12.1996 

Alte activităţi în diverse structuri profesionale  

Supraveghetor şi corector la examenul de admitere. 

Secretar comisii de licenţă. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Carol Davila”  – Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, 

sector 1, cod postal 70183 

Tipul sau sectorul 

de activitate 

Învăţământ superior şi cercetare 

Perioada 01.10.1991 – 07.03.1994 

Funcţia sau 

postul ocupat 

Preparator universitar 

Activităţi şi 

responsabilităţi 

principale 

Activitate didactică  

Organizarea şi susţinerea de  lucrări practice pentru studenţii anului III.  

Coordonare lucrări de licenţă: 2 lucări de licenţă (1994).  

Activitate ştiinţifică şi de cercetare:  

Activitatea publicistică: 1 studiu publicat în volum cu ISBN/ISSN ale unor manifestări ştiinţifice, 3 

alte studii / articole, 11 lucrări prezentate la diverse manifestări ştiinţifice naţionale. 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Carol Davila”  – Bucureşti, str. Dionisie Lupu, nr. 37, 

sector 1, cod postal 70183 

Tipul sau sectorul 

de activitate 

Învătământ superior şi cercetare 

Perioada 15.12.1990 – 01.10.1991 

Funcţia sau 

postul ocupat 

Farmacist an I stag. 

 

Activităţi 

responsabilităţi 

principale 

Conform fişei postului 

Numele şi adresa 

angajatorului 

Institutul de Igienă şi Sănătate Publică, Bucureşti 

Tipul sau sectorul 

de activitate 

Farmacie 

Educaţie şi formare 

Perioada 2001-2007 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Metode standardizate de analiză şi control pentru principiile active de natură vegetală - Facultatea 

de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de 

Farmacognozie, Fitochimie şi Fitoterapie 

Actualităţi în domeniul medicamentului de origine vegetală - Facultatea de Farmacie, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de Farmacognozie, 

Fitochimie şi Fitoterapie 

Implicaţiile chimiei anorganice în obţinerea de medicamente - Facultatea de Farmacie, 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de Chimie 

Anorganică 

Noutăti în fitoterapie, apiterapie, aromaterapie - Facultatea de Farmacie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de Farmacognozie, Fitochimie şi 

Fitoterapie 

Tehnologia preparatelor dermatologice si cosmetice - Facultatea de Farmacie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de Tehnologie farmaceutică 

Metode rapide de identificare a intoxicaţiilor acute - Facultatea de Farmacie, Universitatea de 

Medicină şi Farmacie „Carol Davila’’ – Bucureşti, disciplina de Toxicologie 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Doctor în Farmacie - specializarea Farmacognozie, diplomă seria R, nr. 0000508, Ordin Ministerul 

Educaţiei Naţionale, nr. 3772/5.05.1999 



Nivelul în clasifc. 

naţională/internaţ. 

Studii doctorale, ISCED 6 

Perioada 2001 - prezent 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Farmacist primar - specialitatea Farmacie generală, conform Ordin M.S.nr. 538/2001 

Perioada 1996 - 2001 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Farmacist specialist - specialitatea Farmacie generală, conform Ordin M.S. nr. 2707/18.12.1996 

Perioada 1994 - 1996 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Farmacist rezident - specialitatea Farmacie generală conform Ordin M.S. nr. 169/01.02.1994 

Perioada 1985 - 1990 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Licenţiat în Farmacie, Diplomă de Licenţă nr. 90 

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

Nivelul în clasifc. 

naţională/internaţ. 

ISCED 5A 

Perioada 1980-1984 

Calificarea / 

diploma obţinută 

Diplomă de Bacalaureat nr. 117204 

Liceul Industrial, nr. 2, localitatea Caracal 

Nivelul în clasifc. 

naţională/internaţ. 

ISCED 5B 

Limba  maternă Româna 

Limbi străine  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european 

(*) 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceza 1 C1  B1  B1  B1  B1 

Limba engleza 2 A2  B1  A1  A1  A1 

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

Competenţe şi 

abilităţi sociale 

 

Bune capacităţi de relaţionare/comunicare interpersonală şi instituţională/organizaţională 

Competenţe şi 

aptitudini 

organizatorice 

 

Organizare şi conducere disciplină din 2002 - prezent 

Competenţe şi 

aptitudini 

tehnice 

Cunoştinţe de utilizare a Internetului şi a aplicaţiilor de poştă electronică 

Competenţe şi 

aptitudini de 

utilizare a  

calculatorului 

Microsoft Office, Adobe 

Competențe și 
direcții de 

cercetare 

Principalele direcţii în cercetare: 

➢ Valorificarea de noi specii vegetale (Achillea filipendulina, Achillea millefolium var. rubra, 

Verbena officinalis, Galium verum, Galium mollugo, Oenothera biennis, O. muricata, Prunus 

spinosa, Erigeron canadensis, Artemisia dracunculus, A. abrotanum, Clematis vitalba, 

Rhododendron kotschyi, Hibiscum trionium, Monarda didyma, Asclepias syriaca, Salix alba, 

Erygeron cannadensis, Solidago virgaurea, Pyrethrum sp., Origanum majorana, Xanthium 

spinosum, Pyrus communis, Peucedanum sp., Heracleum sp.  etc.) 

➢ Obţinerea de noi medicamente pe bază de extracte vegetale (Psorilitin, Antocian-litiu, 

Antocian-zinc, Antocian-magneziu) 

➢ Stabilirea normei de calitate a diferitelor tipuri de produse vegetale şi ceaiuri care se 

comercializează prin reţeaua unităţilor Plafar şi Farmacii 

➢ Dinamica acumulării principilor active (Clematis vitalba, Chelidonium majus, Tilia sp, 

Alchemilla vulgaris etc. Salvia officinalis, Ocimum basilicum etc.) 

➢ Fitoterapia asistată de calculator (realizarea unor baze de date referitoare la produsele vegetale 

utilizate în afecţiuni ale aparatului locomotor, boli metabolice, digestive, micoze, afecţiuni 



neuropsihice, respiratorii şi ORL)  

➢ Obţinerea de extracte vegetale şi stabilirea metodologiei de control 

➢ Standardizarea extractelor în compuşi biologic activi 

➢ Propunerea de noi formule de fitopreparate utile în afecţiuni respiratorii, digestive, neuronale, 

reumatismale etc. pe bază de extracte standardizate în principii active 

➢ Propunerea unor formulări de preparate dermatocosmetice pe bază de extracte standardizate în 

compuşi biologic activi 

Informaţii 

suplimentare 

Membru în asociaţii profesionale:  

Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei 

Societatea Catalană de Istoria Farmaciei 

Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România 

Colegiul Farmaciştilor din România 

Societatea Română de Istoria Farmaciei 

Asociaţia cadrelor didactice din Facultatea de Farmacie, Bucureşti 

Asociaţia Română a Medicilor Fitoterapeuţi 

Coordonator ştiinţific a 160 lucrări de licenţă elaborate în domeniul farmacognoziei şi 

fitochimiei. 

Coordonator ştiinţific  a 37 de lucrări prezentate la sesiuni ştiinţifice studenţeşti. 

Premii  

Diplomă de excelenţă - Costea T., Gîrd CE, Popescu ML, Duţu LE, Nencu I. - ,,Red raspberry 

leaves – a source of natural compounds with antioxidant activity"în cadrul sesiunii Tânărului 

Cercetător - Farmacie la Congresul Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, ed. a-IV-a, 

Bucureşti, 2-4 iunie 2016  

Diplomă de excelenţă - Căplescu L., Gîrd CE, Costea T., Cercetăti fitochimice comparative pe 

trei sorturi de cafea (cafea verde, cafea tip expresso şi cafea de cicoare. Congresul Naţional de 

Farmacie din România ed a XVI-a, Bucureşti, 28 septembrie-1 octombrie 2016. E-poster. Volum 

de rezumate, p.199, ISSN 2537-2823 (sub egida Societăţii de stiinţe farmaceutice din Romania)  

Mențiune - Costea T., Nencu I., Duțu LE., Popescu ML., Gîrd CE, Natural menopause 

supplements with phytoestrogens – between benefit and risk, Congresul Național de Toxicologie 

ed a –II-a cu participare internationala, 3-4 noiembrie 2017, București, p.73 (poster), ISSN 2601-

1077, ISSN-L 2601-1077 

Diplomă de excelenţă - Gird CE, Nencu I, Costea T., Dutu LE, Popescu ML, Cercetari privind 

obtinerea de extracte cu activitate antitumorala. Nota II. Stabilirea parametrilor operationali de 

extractie.Al 11-lea Congres al Asociatiei Medicale Romane, Bucuresti, 20-22 aprilie 2017, Revista 

Medicala Romana, supliment 2017, ISSN: 1220-5478, p.142-143 

Premiul I sectiunea Tineri Cercetatori - Costea T., Gîrd CE, Dutu LE, Nencu I., Popescu ML, 

Lychnis flos cuculi (ragged robin) chemical composition and antioxidant activity, Congresul 

Universitatii de Medicină şi Farmacie Carol Davila, Bucuresti, 29-31 mai 2017, Maedica A 

Journal of Clinical Medicine (B+), Supplement 2017, 12(15): , ISSN 2501-6903, ISSN-L: 2501-

6903, p.14 (prezentare orala).  

Diploma de merit – ,,Ad Augusta Per Angusta" colectiviului disciplinei de Farmacognozie, 

Fitochimie şi Fitoterapie (Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România – filiala Bucureşti). 

Premiu de excelenţă pentru lucrarea “Preliminary researches with regard to pharmaceutical 

product obtain phytohipoglic. Note III. Technological process pilot scale to obtain the extracts”, 

autori: Istudor V., Gîrd C.E., Duţu L.E., Popescu M.L., Pavel M., Pîrvu L., Târgovişte-Ionescu C., 

Congresul anual al Asociaţiei Medicale Române, Bucureşti, 18-19 aprilie 2008 

   Brevete/Cereri de brevet de invenţie 

   1. Istudor V., Gird C.E. - Procedeu de extractie a piretrinelor şi derivaţilor lor din capitulele 

florale de Pyrethrum sp., nr. brevet 112153 B, publicat in BOPI nr.6/1997 

   2. Istudor V., Gird C.E., Ciulei I., Dumitrescu A.M., Lupuleasa D., Balaci T. – Compozitie 

farmaceutică cuprinzând antocian-magneziu şi procedeu pentru prepararea acestuia, nr. brevet 

119858 B1, publicat in BOPI nr.5/2005 

   3. Boscencu R., Socoteanu R., Constantin C., Neagu M.,  Manda G., Ilie M., Nacea V., Gîrd 

C.E., Oliveira A.S., Vieira Ferreira L.F. - Compus porfirinic nesimetric substituit, ca agent de 

fotosensibilizare, utilizat în diagnosticul cancerului și procedeu de preparare a acestuia, brevet de 

invenţie nr. 126761, publicat în BOPI 30.12.2014  



 Proiecte de cercetare 

Director de proiect internaţional din partea UMF “Carol Davila” (Bucureşti), Program PN III, 

Cooperare Europeană şi Internaţională, subprogramul 3.1., bilateral Romînia R.P. China, 

Pharmaceutical screening for some Romanian poliherbal extracts with antitumor activity, contract 

nr. 59/BM/2016 

Membru în echipa de cercetare – Cercetări analitice privind obţinerea şi caracterizarea fizico-

chimică a unui preparat farmaceutic din Pelargonium sp. Fam. Geraniaceae, contract nr. 

29663/10.2016, perioada 2016-2018, sursă de finanţare privată 

 Director de proiect din partea UMF “Carol Davila” (Bucureşti), beneficiar Biofarm SA 

(Bucureşti), “Cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unui fitopreparat cu acţiune 

neuroprotectoare”, contract nr.  36295/28.11.2014, perioada 2014-2016, sursa de finanţare privată, 

valoarea finanţării proiectului - 6500 euro. 

 Membru în echipa de cercetare a unui contract aflat în derulare (2014 – 2016) – Studii clinice 

privind utilizarea în terapie a unor preparate dermatocosmetice şi de igienă cu produse apicole, 

contract nr. 16057/9.06.2014. 

  Membru în echipa ce cercetare a  8 contracte naţionale finalizate: 

  1. Procedeu de obţinere a antocianozidelor din Ribes nigri fructus şi Cynosbati fructus şi cuplarea 

cu ioni litiu şi magneziu în vederea realizării de medicamente cu acţiune antispastică, antidepresivă 

si capilaro-protectoare, contract nr. 161/1993, membru în colectiv 

  2. Obţinerea de medicamente originale pe bază de compuşi naturali şi de semisinteză, contract nr. 

24228/1998, membru în colectiv, perioada de derulare: 1998 – 2001 

  3. Produse dermato-cosmetice pe baza de componente bioactive naturale destinate tratamentului 

modificarilor texturii şi aspectului ţesutului cutanat, contract nr. 456/2002, membru în colectiv 

  4. Tehnologie ecologică pentru protecţia culturilor de plante medicinale, program Agral, contract 

nr. 320/1.09.2004, membru în colectiv, perioada de derulare: 2004 – 2006 

  5. Produse biologice cu principii active vegetale pentru utilizari fitosanitare, contract nr. 

4507/15.10.2004 program Biotech, membru în colectiv, perioada de derulare: 2004 – 2006 

  6. Sistem informatic integrat pentru identificarea, planificare şi gestionarea fondului naţional de 

plante medicinale, aromatice şi tinctoriale (surse de materii prime pentru industria alimentară, 

farmaceutică şi cosmetică), contract nr. 11 / iunie 2006, finanţat de Autoritatea Naţională pentru 

Cercetare Ştiinţifică Plan Sectorial, subcontract nr. 11.3 / iunie 2006, încheiat între S.C. IPA S.A. 

Bucureşti şi UMF „Carol Davila“ Bucureşti, membru în colectiv, perioada de derulare 2006-2008 

  7. Cercetări privind obţinerea şi caracterizarea unui nou produs farmaceutic de natură vegetală cu 

acţiune hipoglicemiantă, program CEEX (Viasan), contract nr. 112 / 2006, membru în colectiv, 

perioada de derulare, 2006-2008 
  8. Dezvoltatea produselor naturale standardizate pe bază de polifenoli prin studii de biodisponibilitate 

(HYPCUM), contract tip CEEX CALIST 6109 / 12.10.2005 încheiat între Universitatea Bucureşti şi 

Academia de Ştiinţe Economice, contract subsidiar nr 3181575 / 10.10. 2005, încheiat între UMF,,Carol 

Davila” şi Universitatea Bucureşti, membru în colectiv, perioada de derulare, 2005-2008 

  Membru în echipa de cercetare a unui contract internaţional finalizat:  

  1. Tetrapyrrole nanostructures towards fluorescent molecular markers for biomedicine, MNT-

ERA.NET,  ctr.7-030/2010, autoritate contractantă UEFISCDI, membru în colectiv, perioada de 

derulare 2010-2013 

Informaţii 

suplimentare 

 Participarea la simpozioane, conferinţe, congrese 

 Participări internaţionale 

1. Conferinţa internaţională, Uleiurile esenţiale utiilizate în aromatologie – industraia alimentară – 

cosmetică, Galaţi, 4-6 martie, 2016 

1. Primul Congres de Toxicologie cu participare internaţională, Bucureşti, 16-18 oct. 2015 

2. 5-th International Conference, Bulgaria, 24-28 June, 2015 

3. Simpozionul international „PRIOCHEM”, Bucureşti, 30-31 octombrie 2014 

4. Simpozionul consacrat jubileului de 50 de ani de la formarea Facultăţii de Farmacie şi 80 de 

ani de la naşterea Patriarhului farmaciei moldave Vasile Procopişin, Chişinău, 31 octombrie, 

2014 

5. 4-th International Conference, Bulgaria, 12-16 June, 2013 

6. 15-th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, 2011 

7. 3-th International Conference, Bulgaria, 2011 

8. 14-th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, may 9-11, 2009 



9. Second International Conference, Bulgaria, 2009 

10. Colocviului internaţional de Istoria Farmaciei, Târgu Mureş, ediţia a III-a, 26-28 septembrie, 

2008 

11. 13-th Panhellenic Pharmaceutical Congress, Athens, mai 12-14, 2007 

12. XVII international Botanical Congress, Viena, 17-23 Juli, 2005 

13. Simpozionului internaţional „Noi resurse în industria farmaceutică”, Constanţa, 2004 

14. Simpozionului internaţional „Noi resurse în industria farmaceutică”, Constanţa, 5-8 iunie 

2003 

15. 27-th Annual Congres of the American Romanian Academy of Arts ans Science, Oradea, 29 

mai – 2 iunie, 2002 

16. Simpozionul internaţional „Noutăţi în tehnologia detergenţilor, cosmeticelor şi 

medicamentelor”, Bucureşti, 17-18 mai, 2000 

17. 27-th Annual Congres of the American Romanian Academy of Arts ans Science, Cleveland, 

Ohio, USA, Juli 12-16, 2000 

 Participări naţionale 

1. Congresul Medicilor Fitoterapeuţi din România, Sibiu, ediţia a VII-a, 2016 

2. Congresul Medicilor Fitoterapeuţi din România, Sibiu, ediţia a VI-a, 2015 

3. Congres Naţional de Farmacie cu participare internaţională, ediţia a XV-a, Viziune şi inovaţie 

în practica farmaceutică Orizont 2020, Iaşi, 24-27 septembrie 2014 

4. Simpozionul Zilele UMF din Craiova, ediţia a XLIV, 6-7 iunie, 2014 

5. Congresul Medicilor Fitoterapeuţi din România, Sibiu, ediţia a IV-a, 2013 

6. Simpozionul dedicat celei de-a 65-a aniversări a Grădinii botanice a Universităţii de Medicină 

şi Farmacie, Tg. Mureş, 5-8 iunie, 2013 

7. Simozionul Impactul ştiinţelor farmaceutice în asistenţa de sănătate, Zilele farmaceutice 

orădene, ediţia a VI-a, 2012 

8. Simpozionului Actualităţi şi perspective în cercetarea farmaceutică, Craiova, 26-28 

septembrie, 2012 

9. Reuniunea naţională: „150 de ani de la prima Farmacopee Română”, Bucureşti, ediţia a XXI-

a, 11-13 septembrie, 2012 

10. Congresul Medicilor Fitoterapeuţi din România, Geoagiu Băi, ediţia a III-a, 1-3 iunie 2012 

11. Conferinţa Naţională de Fitoterapie, Iaşi, ediţia aV-a, 6-7 octombrie 2011 

12. Congresul Medicilor Fitoterapeuţi din România, Geoagiu Băi, ediţia a II-a, 20-22 mai, 2011 

13. Congres Naţional de Farmacie, din România, Târgu Mureş, ediţia a XIV-a, 13-16 octombrie, 

2010 

14. Simpozionul Naţional Medicamentul de la concepere la utilizare, Iaşi, 20-22 mai 2009 

15. Simpozionul “Noi provocări în practica farmaceutică”, Oradea, 8-10 octombrie, 2009 

16. Conferinţa Naţională de Fitoterapie, Iaşi, ediţia a IV-a, 14-16 mai 2008   

17. Congresului anual al Asociaţiei Medicale Române, Bucureşti, 18-19 aprilie 2008 

18. Simpozionului Ethnopharmacology in support of a healthy diet, Braşov, ediţia a III-a , 2008  

19. Sesiunea Ştiinţifică Jubiliară 15 ani de cercetare comună în domeniul plantelor medicinale 

între Academia Română şi Ungară, Tg. Mureş, 23-24 aprilie, 2007 

20. Simpozionul “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Bucureşti, 

2007 

21. Congres Naţional al Societăţii Române de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice cu participare 

internaţională; Bucureşti, ediţia XXXIII, 16-19 mai 2007 

22. Sesiunea ştiinţifică a Institutului N.C. Paulescu, Bucureşti, ediţia a XV-a, 17 martie, 2006 

23. Congresului Naţional de Farmacie, Cluj-Napoca, ediţia a IV-a, 2006 

24. Simpozionul de etnofarmacologie, Braşov, 2006 

25. Simpozionul Ştiinţific - 10 ani de învăţământ farmaceutic universitar craiovean, Craiova, 18-

20 mai, 2006 

26. Simpozionul „Farmacia astăzi, între promovare şi cercetare”, Timişoara, 26-28 mai, 2005 

27. Reuniunea Naţională de Istoria Famaciei, Bucureşti, ediţia a XXXVII-a, 1-2 iulie, 2005 

28. Simpozionul ştiinţific Farmaceutica Marisiensis, Târgu Mureş, 7-9 octombrie, 2004 

29. Simpozionul Naţional „Plante medicinale – realizări şi perspective”, Piatra Neamţ, 28-29 

august 2003 

30. Conferinţa Naţională de Fitoterapie, Iaşi, 8-9 mai, 2003 

31. Congres Naţional de Farmacie, Bucureşti, ediţia a XII-a, 17 - 19 oct. 2002 



32. Simpozionul de Fitoterapie „Fitoterapia la începutul mileniului III”, Biertan, ediţia a IX-a, 20 

octombrie, 2001 

33. Simpozionul Naţional Plante medicinale, realizări şi perspective, Piatra Neamţ, 2000 

34. Simpozionul Noutăţi în tehnologia detergenţilor, cosmeticelor şi a medicamentelor, 

Bucureşti, 2000 

35. Simpozionul Cercetarea medicamentului între informaţie şi ştiinţele vieţii, Bucureşti, 1999 

  34. Simpozionul de terapie naturistă Medicina holistică în actualitate, Biertan – Bazna, 1999 

  35. Congresul Naţional de Farmacie, diţia a XI-a, Iaşi, 1998 

  36. Simpozionul de Biofarmacie şi Farmacocinetică, Cluj Napoca, 1997 

  37. Conferinţa Naţională de Farmacie, UMF Târgu Mureş, 1996 

  38. Simpozionul Cercetarea medicamentului între informaţie şi ştiinţele vieţii, Bucureşti, 1996 

  39. Congresul Naţional de Farmacie, ediţia a X-a, Cluj Napoca, 1994 

  40. Simpozionul de Fitoterapie, Târgu Mureş, 1994 

  41. Simpozionul Naţional Plante medicinale realizări şi perspective, Piatra Neamţ, 1993 

Informaţii 

suplimentare 

Organizare de manifestări ştiinţifice 

Membru în Comitetul ştiinţific al celui de-al XVI-lea Congres Naţional de Farmacie, Bucureşti, 

,Bucureşti, septembrie, 2016, 2018 

Membru în comitetul de organizare al Simpozionului aniversar dedicat împlinirii a 90 de ani de la 

înfiinţarea Facultăţii de Farmacie, Bucureşti, 2 octombrie, 2013 

Membru în Comitetul de organizare al Simpozionului aniversar dedicat Acad. Prof. Dr. Doc. 

Dumitru Dobrescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 85 de ani, 30 martie, 2012 

Membru în Comitetul de organizare al celui de al XII-lea Congres Naţional de farmacie, Bucureşti, 

secţia III – Plante Medicinale, Bucureşti, 17-19 octombrie, 2002. 

Autor/coautor de cărți/capitole de specialitate  (5 cărți unic autor, 6 cărți prim autor, 3 cărți 

coautor, autor a două capitole în cărți de specialitate, coordonator al unei lucrări în format 

electronic) 

Articole științifice de specialitate: 30 articole publicate în reviste ISI (autor principal/coautor); 40 

articole publicate în riviste indexate BDI (autor/coautor); 35 articole publicate în alte tipuri de 

reviste de specialitate (autor/coautor); 163 lucrări publicate în volum de rezumate (38 lucări p 

ublicte în volum fără ISSN?ISBN); 22 lucrări științifice comunicate fără volum de rezumate; 225 

de lucrări de licență coordonate; 44 lucări coordonate la sesiuni științifice studențești. 
Data:   

noiembrie 2019 
Semnătura, 

                                                                                                               Gîrd Cerasela Elena 

 

 

 


