
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Cristina Georgi ă ț

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

10/2019–Prezent Colaborator în cadrul Disciplinei Chimie Analitică i Metode Fizico-Chimice de ș
Analiză
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină i Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti ș ș
(România) 

Participare la laboratoarele de lucrări practice cu studen ii anului II (3 ore/săptămână)ț

2016–2017 Persoană Calificată / Persoană Responsabilă cu Calitatea/ Local Quality 
Assurance Manager
Teva Pharmaceuticals S.R.L., Bucure ti (România) ș

Responsabilită i de Persoană Calificată - certificarea eliberării seriilor de medicamente importate din ț
ări non-UEț

Responsabilită i de Persoană Responsabilă cu Calitatea - eliberarea pe pia ă a seriilor achizi ionate ț ț ț
din ări EEA, gestionarea reclama iilor de calitate, a devia iilor, retururilor, retragerilor de pe pia ăț ț ț ț

Pregătirea i depunerea la autorită i a rapoartelor relevante pentru medicamentele importate i ș ț ș
distribuite de companie, conform legisla iei in vigoareț  

Asigurarea complian ei personalului relevant cu regulile GMP, GDPț   prin instruiri ini iale i periodiceț ș

Gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calită iiț

2014–2016 Portfolio and Pricing Executive
Teva Pharmaceuticals S.R.L., Bucure ti (România) ș

Activită i de dezvoltare a portofoliului companieiț

Planificare pe termen mediu i lung a portofoliului de produse al companieiș

Management de proiect pentru lansarea de produse noi (medicamente, suplimente alimentare)

Proiecte de optimizare a portofoliului existent de produse

Calculul, pregătirea i depunerea documenta iei privind pre urile medicamentelor companiei la ș ț ț
autorită ile relevanteț

 

2013–2014 Medical Advisor
Teva Pharmaceuticals S.R.L., Bucure ti (România) ș

Studierea la zi a informa iei tiin ifice disponibile i relevante din aria terapeutică scleroză multiplăț ș ț ș

Colaborarea tiintifică cu liderii de opinie în domeniul neurologieiș

Pregătirea de materiale de prezentare (medical slide kits) pentru reprezentan ii medicali dedica i ț ț
acestei arii terapeutice

Revizuirea i aprobarea de materiale promo ionale i non-promo ionale pentru medicamentele ș ț ș ț
companiei din această arie terapeutică

 

2009–2012 Medical and Pharmacovigilance Officer
Teva Pharmaceuticals S.R.L., Bucure ti (România) ș
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Responsabilită i privind actualizarea informa iei medicale pentru medicamentele companieiț ț

Furnizarea informa iei tiin ifice actualizate necesară pentru crearea materialelor promo ionaleț ș ț ț

Revizuirea i aprobarea materialelor promo ionale pentru medicamentele companiei, în conformitate ș ț
cu legisla ia na ională i codurile EFPIA privind promovarea medicamentelorț ț ș

Stabilirea i men inerea sistemului local de farmacovigilen ă în conformitate cu legisla ia locală i ș ț ț ț ș
procedurile operative standard ale companiei

Colectarea, procesarea i raportarea evenimentelor adverse pentru medicamentele companiei, ș
inclusiv depunerea către autorită i a rapoartelor periodice corespunzătoareț

2008–2009 ef Birou Studii de Bioechivalen ăȘ ț
Labormed Pharma S.A., Bucure ti (România) ș

Pregătirea i depunerea către autorită i a documenta iei specifice pentru autorizarea i desfă urarea ș ț ț ș ș
studiilor de bioechivalen ăț  (Clinical Trial Applications, Ammendments, Final Clinical Study Reports)

Verificarea complian ei cu regulile GCPț  

2005–2007 Bioanalist, Departament Cercetare-Dezvoltare
Labormed Pharma S.A., Bucure ti (România) ș

Dezvoltarea i validarea de metode bioanalitice pentru dozarea substan elor active i metaboli ilor din ș ț ș ț
fluide biologice 

Analiza probelor de plasmă provenite din studiile de bioechivalen ă ale medicamentelor companieiț

Pregătirea documenta iei bioanalitice din rapoartele finale ale studiilor de bioechivalen ă (Clinical ț ț
Study Reports)

2002–2005 Analist, Departament Cercetare-Dezvoltare
Labormed Pharma S.A., Bucharest (România) 

Dezvoltarea i validarea de metode analitice pentru identificare i dozare a substan elor active, ș ș ț
determinare a impurită ilor corelate i studii de dizolvare pentru forme solide oraleț ș

 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2005–2012 Doctor în Farmacie
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti (România) ș

Teza de doctorat cu tema “ Cromatografia de lichide cuplata cu spectrometrie de masa. Aplica ii in ț
analiza medicamentelor antidiabetice din clasa deriva ilor de sulfoniluree i biguanide”ț ș

2009–2009 Certificare ca persoană calificată cu activitatea de fabrica ie i ț ș
import a medicamentelor de uz uman
Agen ia Na ională a Medicamentuluiț ț

2004–2005 Farmacist specialist, Specialitatea Farmacie Generală
Universitatea de Medicină i Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti (România) ș ș

Reziden iat, specialitatea Farmacie Generalăț

1998–2003 Licen iat in Farmacieț
Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”, Bucure ti (România) ș

Facultatea de Farmacie
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1994–1998 Bacalaureat
Colegiul Na ional “Roman-Vodă”, Roman (România) ț

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire
Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleză C1 C1 C1 C1 C1

Certificate in Advanced English, University of Cambridge C1 

franceză A2 B1 A2 A2 A2

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine   

Competenţe de comunicare Bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele de 15 ani în industria farmaceutică. 
Am avut ocazia să in cursuri de instruire angaja ilor companiei (training de farmacovigilen ă), să ț ț ț
interac ionez atât cu colegi din domeniul vânzărilor cât i cu clien i (în cadrul activită ilor de ț ș ț ț
management de portofoliu i de Persoană calificată). De asemenea, am interac ionat cu lideri de ș ț
opinie în domeniul tiin ific,ș ț   medical i farmaceutic (în cadrul activită ii de Medical Advisor).ș ț

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Bune competenţe de planificare i organizare dobândite în timpul activită ilor de management de ș ț
portofoliu

Bune abilităţi de lucru în echipă

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Orientare către nevoile clientului sau partenerului de lucru 

Execu ia cu rigurozitate a sarcinilorț

Competen e de lucru cu aparatură HPLC i LC-MSț ș

Competen e de dezvoltare/ validare de metode analitice/ bioanaliticeț

Bună cunoa tere a activită ilor de procesare/raportare de evenimente adverse la medicamenteș ț

Bună cunoa tere a regulilor GMP, GDP, GCP, GPvPș

Bună cunoa tere a legisla iei locale privind publicitatea la medicamentele de uz umanș ț

Abilită i de management de proiect ( studii de bioechivalen ă, lansare de produse noi)ț ț

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei

Comunicare
Creare de
conţinut

Securitate
Rezolvarea de

probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator elementar Utilizator elementar Utilizator elementar

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

SAP enterprise resource planning software (operations and quality management)

TrackWise – quality management software system

ZINC-review and approval content management platform

Permis de conducere B
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INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Publicaţii tiin ificeș ț 1.    C. Georgita, F. Albu, V.David, A. Medvedovici, C.M. Monciu, Linearization of the MS response 
function: case study for metformin assay in plasma samples for bioequivalence purposes, Biomed. 
Chromatogr., 2012, 26, 208-213.

2.    C. Georgita, I. Sora, F. Albu, C.M. Monciu, Comparison of a LC/MS method with a LC/UV 
method for the determination of metformin in plasma samples, Farmacia, 2010, 58, 2, 158-169.

3.    C. Georgita, F. Albu,  V. David, A. Medvedovici,  Simultaneous assay of metformin and 
glibenclamide in human plasma based on extraction-less sample preparation procedure and LC/
(APCI)MS, J. Chromatogr. B, 2007, 854, 211-218.

4.    F. Albu,  C. Georgita,  V. David, A. Medvedovici, Determination of glibenclamide in human 
plasma by liquid chromatography and atmospheric pressure chemical ionization/MS-MS detection,  J.
Chromatogr. B, 2007, 846, 222-229.

5.    F. Albu, C. Georgita, F. Tache, L. Mutihac, A. Medvedovici , V. David,  Considerations on MS/MS 
detection of Bromazepam after liquid chromatographic separation from plasma samples: Application 
to a bioequivalence study, J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol. 2007; 30, 18, 2699-2715.

6.    C. Georgita, F. Albu, A. Medvedovici, V. David, Non-linear calibrations on the assay of Diltiazem 
and two metabolites from plasma samples by means of liquid chromatography and ESI/MS2 
detection: application to a bioequivalence study, Biomed. Chromatogr., 2008, 22, 289-297.

7.    F. Albu,  C. Georgita,  V. David, A. Medvedovici, Liquid chromatography-electrospray tandem 
mass spectrometry method for determination of indapamide in serum for single/multiple dose 
bioequivalence studies of sustained release formulations,  J. Chromatogr. B, 2005, 816, 1-2, 35-40.

8.    A. Medvedovici, F. Albu,  C. Georgita,  V. David, Non-extractive procedure followed by LC/APCI 
MS/MS analysis of trimetazidine in plasma samples for assessing bioequivalence of 
immediate/modified release formulations, Biomed. Chromatogr., 2005, 19, 7, 549-555.

9.    A. Medvedovici, F. Albu,  C. Georgita,  C. Mircioiu, V. David, A non-extracting procedure for the 
determination of meloxicam in plasma samples by HPLC-DAD, Arzneimittel Forschung / Drug 
Research, 2005, 55, 6, 326-331.

Afilieri Membru al Colegiului Farmaci tilor din Romania, 2004ș
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   ECV 2020-01-08T13:47:55.932Z 2020-01-09T19:09:58.004Z V3.4 EWA Europass CV true                      Cristina Georgiță    Str. Carol Knappe nr 7, sector 1 Bucureşti  RO România  cristinageorgita@yahoo.com   +40723159858  mobile Mobil     true  Colaborator în cadrul Disciplinei Chimie Analitică și Metode Fizico-Chimice de Analiză <p>Participare la laboratoarele de lucrări practice cu studenții anului II (3 ore/săptămână)</p>  Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false  Persoană Calificată / Persoană Responsabilă cu Calitatea/ Local Quality Assurance Manager <p>Responsabilități de Persoană Calificată - certificarea eliberării seriilor de medicamente importate din țări non-UE</p><p>Responsabilități de Persoană Responsabilă cu Calitatea - eliberarea pe piață a seriilor achiziționate din țări EEA, gestionarea reclamațiilor de calitate, a deviațiilor, retururilor, retragerilor de pe piață</p><p>Pregătirea și depunerea la autorități a rapoartelor relevante pentru medicamentele importate și distribuite de companie, conform legislației in vigoare </p><p>Asigurarea complianței personalului relevant cu regulile GMP, GDP  prin instruiri inițiale și periodice</p><p>Gestionarea documentelor Sistemului de Management al Calității</p>  Teva Pharmaceuticals S.R.L.    București  RO România     false  Portfolio and Pricing Executive <p>Activități de dezvoltare a portofoliului companiei</p><p>Planificare pe termen mediu și lung a portofoliului de produse al companiei</p><p>Management de proiect pentru lansarea de produse noi (medicamente, suplimente alimentare)</p><p>Proiecte de optimizare a portofoliului existent de produse</p><p>Calculul, pregătirea și depunerea documentației privind prețurile medicamentelor companiei la autoritățile relevante</p><p> </p>  Teva Pharmaceuticals S.R.L.    București  RO România     false  Medical Advisor <p>Studierea la zi a informației științifice disponibile și relevante din aria terapeutică scleroză multiplă</p><p>Colaborarea știintifică cu liderii de opinie în domeniul neurologiei</p><p>Pregătirea de materiale de prezentare (medical slide kits) pentru reprezentanții medicali dedicați acestei arii terapeutice</p><p>Revizuirea și aprobarea de materiale promoționale și non-promoționale pentru medicamentele companiei din această arie terapeutică</p><p> </p>  Teva Pharmaceuticals S.R.L.    București  RO România     false  Medical and Pharmacovigilance Officer <p>Responsabilități privind actualizarea informației medicale pentru medicamentele companiei</p><p>Furnizarea informației științifice actualizate necesară pentru crearea materialelor promoționale</p><p>Revizuirea și aprobarea materialelor promoționale pentru medicamentele companiei, în conformitate cu legislația națională și codurile EFPIA privind promovarea medicamentelor</p><p>Stabilirea și menținerea sistemului local de farmacovigilență în conformitate cu legislația locală și procedurile operative standard ale companiei</p><p>Colectarea, procesarea și raportarea evenimentelor adverse pentru medicamentele companiei, inclusiv depunerea către autorități a rapoartelor periodice corespunzătoare</p>  Teva Pharmaceuticals S.R.L.    București  RO România     false  Șef Birou Studii de Bioechivalență <p>Pregătirea și depunerea către autorități a documentației specifice pentru autorizarea și desfășurarea studiilor de bioechivalență<strong> </strong>(Clinical Trial Applications, Ammendments, Final Clinical Study Reports)</p><p>Verificarea complianței cu regulile GCP </p>  Labormed Pharma S.A.    București  RO România     false  Bioanalist, Departament Cercetare-Dezvoltare <p>Dezvoltarea și validarea de metode bioanalitice pentru dozarea substanțelor active și metaboliților din fluide biologice </p><p>Analiza probelor de plasmă provenite din studiile de bioechivalență ale medicamentelor companiei</p><p>Pregătirea documentației bioanalitice din rapoartele finale ale studiilor de bioechivalență (Clinical Study Reports)</p>  Labormed Pharma S.A.    București  RO România     false  Analist, Departament Cercetare-Dezvoltare <p>Dezvoltarea și validarea de metode analitice pentru identificare și dozare a substanțelor active, determinare a impurităților corelate și studii de dizolvare pentru forme solide orale</p><p> </p>  Labormed Pharma S.A.    Bucharest  RO România      false Doctor în Farmacie <p>Teza de doctorat cu tema “ Cromatografia de lichide cuplata cu spectrometrie de masa. Aplicații in analiza medicamentelor antidiabetice din clasa derivaților de sulfoniluree și biguanide”</p>  Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false Certificare ca persoană calificată cu activitatea de fabricație și import a medicamentelor de uz uman  Agenția Națională a Medicamentului     false Farmacist specialist, Specialitatea Farmacie Generală <p>Rezidențiat, specialitatea Farmacie Generală</p>  Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false Licențiat in Farmacie <p>Facultatea de Farmacie</p>  Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila”    București  RO România     false Bacalaureat  Colegiul Național “Roman-Vodă”    Roman  RO România      ro română    en engleză  C1 C1 C1 C1 C1   Certificate in Advanced English, University of Cambridge C1   fr franceză  A2 B1 A2 A2 A2  <p>Bune abilităţi de comunicare dobândite în urma experienţei mele de 15 ani în industria farmaceutică. Am avut ocazia să țin cursuri de instruire angajaților companiei (training de farmacovigilență), să interacționez atât cu colegi din domeniul vânzărilor cât și cu clienți (în cadrul activităților de management de portofoliu și de Persoană calificată). De asemenea, am interacționat cu lideri de opinie în domeniul științific,  medical și farmaceutic (în cadrul activității de Medical Advisor).</p>  <p>Bune competenţe de planificare și organizare dobândite în timpul activităților de management de portofoliu</p><p>Bune abilităţi de lucru în echipă</p>  <p>Orientare către nevoile clientului sau partenerului de lucru </p><p>Execuția cu rigurozitate a sarcinilor</p><p>Competențe de lucru cu aparatură HPLC și LC-MS</p><p>Competențe de dezvoltare/ validare de metode analitice/ bioanalitice</p><p>Bună cunoaștere a activităților de procesare/raportare de evenimente adverse la medicamente</p><p>Bună cunoaștere a regulilor GMP, GDP, GCP, GPvP</p><p>Bună cunoaștere a legislației locale privind publicitatea la medicamentele de uz uman</p><p>Abilități de management de proiect ( studii de bioechivalență, lansare de produse noi)</p><p> </p>  <p>Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)</p><p>SAP enterprise resource planning software (operations and quality management)</p><p>TrackWise – quality management software system</p><p>ZINC-review and approval content management platform</p>  B B A A A   B    Publicaţii științifice <p><strong><strong>1.</strong>    </strong><u>C. Georgita</u>, F. Albu, V.David, A. Medvedovici, C.M. Monciu, <em>Linearization of the MS response function: case study for metformin assay in plasma samples for bioequivalence purposes</em>, <strong>Biomed. Chromatogr.<em>,</em></strong> 2012, 26, 208-213.</p><p><strong><strong>2.</strong>    </strong><u>C. Georgita</u>, I. Sora, F. Albu, C.M. Monciu, <em>Comparison of a LC/MS method with a LC/UV method for the determination of metformin in plasma samples</em>,<strong><em> </em>Farmacia</strong><em>,</em> 2010, 58, 2, 158-169.</p><p><strong><strong>3.</strong>    </strong><u>C. Georgita</u>, F. Albu,  V. David, A. Medvedovici, <em><em> Simultaneous assay of metformin and glibenclamide in human plasma based on extraction-less sample preparation procedure and LC/(APCI)MS,</em></em> <strong>J. Chromatogr. B</strong>, 2007, 854, 211-218.</p><p><strong><strong>4.</strong>    </strong>F. Albu,  <u>C. Georgita</u>,  V. David, A. Medvedovici, <em>Determination of glibenclamide in human plasma by liquid chromatography and atmospheric pressure chemical ionization/MS-MS detection, </em><strong><strong> J. Chromatogr. B</strong></strong>, 2007, 846, 222-229.</p><p><strong><strong>5.</strong>    </strong>F. Albu, <u>C. Georgita</u>, F. Tache, L. Mutihac, A. Medvedovici<em> , </em>V. David,  <em>Considerations on MS/MS detection of Bromazepam after liquid chromatographic separation from plasma samples: Application to a bioequivalence study</em>, <em><strong><strong><em>J. Liq. Chromatogr. Rel. Technol.</em></strong></strong></em> 2007; 30, 18, 2699-2715.</p><p><strong><strong>6.</strong>    </strong><u>C. Georgita</u>, F. Albu, A. Medvedovici, V. David, <em>Non-linear calibrations on the assay of Diltiazem and two metabolites from plasma samples by means of liquid chromatography and ESI/MS2 detection: application to a bioequivalence study, </em><strong>Biomed. Chromatogr.<em>,</em></strong> 2008, 22, 289-297.</p><p><strong><strong>7.</strong>    </strong>F. Albu,  <u>C. Georgita</u>,  V. David, A. Medvedovici, <em>Liquid chromatography-electrospray tandem mass spectrometry method for determination of indapamide in serum for single/multiple dose bioequivalence studies of sustained release formulations, </em><strong><strong> J. Chromatogr. B</strong></strong>, 2005, 816, 1-2, 35-40.</p><p><strong><strong>8.</strong>    </strong>A. Medvedovici, F. Albu,  <u>C. Georgita</u>,  V. David, <em>Non-extractive procedure followed by LC/APCI MS/MS analysis of trimetazidine in plasma samples for assessing bioequivalence of immediate/modified release formulations</em>, <strong>Biomed. Chromatogr.</strong>, 2005, 19, 7, 549-555.</p><p><strong><strong>9.</strong>    </strong>A. Medvedovici, F. Albu,  <u>C. Georgita</u>,  C. Mircioiu, V. David,<em> A non-extracting procedure for the determination of meloxicam in plasma samples by HPLC-DAD</em>, <strong>Arzneimittel Forschung / Drug Research</strong>, 2005, 55, 6, 326-331.</p>   memberships Afilieri <p>Membru al Colegiului Farmaciștilor din Romania, 2004</p> 

