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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

Decembrie 2016- prezent Farmacist Sef
Farmvio SRL
▪ Organizez şi răspund de activitatea farmaciei, în ansamblul ei;
▪ Asigur exist personalului suficient ,pentru a permite funcţionarea farmaciei conform orarului

declarat, astfel încât să lucreze permanent cel puţin un farmacist în farmacie; 
▪ Aplic şi controleaz aplicarea Regulilor de bună practică farmaceutica, prin procedurile 

elaborate; respect şi controleaz normele de etică şi deontologie ale personalului de 
specialitate; 

▪ Îndrum activitatea studenţilor în practică în conformitate cu planul de învăţământ al UMF; 
▪ Asigur un program periodic de instruire a personalului din subordine; stabilesc şi menţin o 

relaţie de colaborare cu ceilalţi profesionişti din domeniul sănătăţii; ţin legatura permanent 
cu organizaţia profesională , careia ii aduc la cunostinta orice modificare de personal, sau a 
conditiilor initiale de  organizare si functionare ; 

▪ Asigur aprovizionarea ritmică şi constantă a farmaciei cu medicamente şi alte produse de 
sănătate, numai de la distribuitorii autorizaţi, respectând prevederile Legii medicamentuluii, 
efectuează recepţia calitativă şi cantitativă pe baza facturii emise de furnizori, verificând 
seria şi termenul de valabilitate; 

▪ Răspund, execută şi controlează prepararea,  conservarea şi eliberarea preparatelor 
magistrale şi oficinale; răspund şi controleaz eliberarea medicamentelor,conform metodei 
primul intrat-primul ieşit , în funcţie de serie şi termen de valabilitate; 

▪ Informez corect pacientul asupra tuturor aspectelor legate de medicament, mod de 
administrare, doze, reacţii adverse, efecte secundare şi preţ, de asemenea informez pacienţii 
asupra drepturilor acestora cu privire la eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie 
personală; 

▪ Mă ocup de motivarea personalului
Tipul sau sectorul de activitate  Sănătate

Decembrie 2016- prezent Psiholog Clinician
Fundatia Mia's Children
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▪ Anamneze.Testarea psihologica, cotare si interpretare a rezultatelor unui test psihologic, 
instrument de evaluare.

▪ Evaluarea psihologica este un proces ce implica un scop bine precizat, o serie de 
instrumente de utilizare (inclusiv testul) dar si o serie de variabile specifice situatiei: 
evaluarea starii de sanatate mintala, evaluare cognitiva și neuropsihologica (teste de 
inteligenta, atentie, memorie), evaluare comportamentala, evaluare afectiva (emotionala), 
evaluarea personalitatii si a mecanismelor de coping/adaptare/aparare, evaluarea dezvoltarii 
psihologice, evaluarea gradului de discernamant, evaluarea anumitor aspecte psihologice 
specifice cuplului, familiei sau altor grupuri, evaluarea contextului familial, profesional, 
socio-economic si cultural in care se manifesta problemele psihologice

▪ Aplica teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpreteaza 
datele obtinute si elaboreaza recomandarile pe care le considera necesare.
Stabileste etapele recuperarii psihopedagogice, in functie de obiectivele propuse pentru 
recuperarea beneficiarilor.
Stabileste psihodiagnosticul beneficiarilor si realizeaza examinarile si evaluarile psihologice
ale beneficiarilor.
Colaboreaza cu ceilalti specialisti din centru pentru a stabili si a aplica planul terapeutic de 
recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

Tipul sau sectorul de activitate  ONG
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2011 – 2018 Vicepresedinte

Asociatia „Familie Sanatoasa”
Domeniu activitate – programe si proiecte in zona parenting, family, interes special, tulburari psihice 
Scop principal programe și proiecte: promovarea studiului, cunostintelor șs metodelor în ceea ce 
privește o viața santatoasa de familie, protecția mediului și ecologie, educație și pedagogie, 
psihologie, suport fizic și emotional, nutriție și alimentașie sănătoasă.
▪ Creearea organizarea si implementarea Programului „Mic si Ecologiste” - Program legate de

educatia copiilor in domeniul ecologiei
▪ Creearea organizarea si implementarea Programului „Mic si Ecologiste” - Program legate de

educatia copiilor in domeniul ecologiei
▪ Creearea organizarea si implementarea Programului „Gradinita armonieie” - Program legate

de educatia copiilor in domeniul igienei si alimentatie
▪ Creearea organizarea si implementarea Programului „Incluziunea scolara a copiilor cu 

CES”- Program legate de educatia cadrelor didactice in vederea incluziunii in clasele de 
studiu a copiilor cu ADHD, Autism, Tulburari de comportament, etc

Tipul sau sectorul de activitate ONG
 

2009 – 2018 Romako Media SRL

▪ Stabilesc obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata de 
Consiliul de Administratie
- Stabilesc anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele 
generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni
- Comunic obiectivele si urmaresc ca acestea sa fie comunicate intregului personal
- Monitorizez trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
- Stabilesc obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu 
obiectivele firmei

▪  Aprob bugetul si rectificarile acestuia
- Particip la elaborarea bugetului, analizez propunerile inaintate, opereaz corectiile necesare 
si aprob bugetul final
- Aprob sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului

▪  Identific oportunitati de afaceri
- Monitorizez piata si identific tendintele de dezvoltare
- Analizez oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si social
- Identific modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele
pietei
- Identific si atrag resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri

Tipul sau sectorul de activitate Media



 Curriculum Vitae 

EDUCATIE ACADEMICA 

2015-2018 Universitatea de medicina și farmacie „Carol Davila” Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Medicina sociala - Nutritie

Studii de Doctorat

2016-2018 Institutul Roman de Psihologie Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Hipnoza clinica si terapie Ericksoniana 

Cursuri de formare

2017-2019 Institutul pentru Stuudiul si Tratamentul Traumei Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Formare Propozitia Intentiei

Curs de formare

2016-2018 Universitatea Spiru Haret Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Psihologie clinica și intervenție psihologica

Studii de Master

2013-2016 Universitatea Spiru Haret Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Facultatea Psihologie și Stiintele  Educatiei

Studii de Licență

2011-2013 Universitatea de medicina și farmacie „Carol Davila” Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Nutritie si siguranta alimentara 

Studii de Master

2007-2009 Universitatea de medicina și farmacie „Carol Davila” Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Facultatea de farmacie

Studii de licenta

2006-2008 Academia de Studii Economice București Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Management și Marketing Internațional

Studii de Master

1993-1997 Universitatea București Scrieţi nivelul EQF,
dacă îl cunoaşteţi 

Facultatea de Chimie

Studii de Licență

COMPETENΤE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) Româna
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http://www.irp.ro/curs/hipnoza-clinca-si-terapie-ericksoniana_139


Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE 

Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral 

Engleza C1/2 C1/2 B1/2 B1/2 B1/2 

Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi. 

Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat 
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine 

Programe dezvoltate încă in
desfasurare

1. Incluziunea scolara a copiilor cu TSA și ADHD – program început în 2016. Este rconceput pentru cadrele 
didctice din invatamantul primar, gimanazial.
2. Grădinița Armoniei – program desfasurat în grădinițe ce are drept scop dezvoltarea inteligentei 
emotionale la copii mici.
3.Crestem prin arta - descoperim si definim emotiile – program dezvoltata in gradinite si scoli

Competenţe de comunicare și
negociere

Bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de:
1. Sales Manager (Elga Expo SRL – organizator de evenimente, targuri și expozitii naționale și internaționale) – 
prospectare, elaborare strategii de vanzare, negocierea contractelor de evenimente, participanti, media, etc
2. Marketing Manager și Relații Publice (Sanoma Hearst Romania și Forbes Romania) -negocierea si elaborarea 
strategiei de vanzare, imagine, crestere brand si brandawareness cu partenerii existenti sau noi parteneri; 
Realizarea campaniilor de comunicare in masa pentru revistele din portofoliu.

Competente și abilitati sociale ▪ Abilităţi excelente de lucru în echipă 
▪ O bună capacitate de integrare în medii culturale diferite capacitate de adaptare sporita, comunicare, seriozitate, 

capacitate de asimilare de noi informatii si abilitati, disponibilitate pentru implicare in activitati socio-culturaleș
▪ Activităti sociale  - voluntarit (700 ore în diverse proiecte)
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  Curriculum Vitae Pirsean Corina Marilena 

Competenţe
organizaţionale/manageriale 

 Experienţă extinsă în managementul de proiect şi în gestiunea echipelor
 Înclinare spre organizarea activităţilor ca proiecte sau liste de lucru 

 Experienţă în gestionarea aspectelor logistice ale unui proiect 
 Capacitate foarte bună de motivare a membrilor echipei 

Competenţe informatice  O foarte bună stăpânire a Microsoft Office - Word, Excel, PowerPoint  

 O bună stăpânire a aplicaţiei Adobe Professional 
 O foarte bună stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale și a altor resurse

web 
 Cunoştinţe avansate de gestiune a platformei Wordpress şi de construcţie a unui blog până la nivelul de

complexitate al unui website 
 Cunoştinţe bune de editare html şi css a platformei Wordpress şi a widgeturilor şi hackurilor destinate 

acesteia 
 Capacitate dezvoltată de utilizare a produselor Google: Docs, Calendar, Analytics, App Engine, 

Scholar, Library etc. 
 O foarte bună stăpânire a pltformelor social-media (Facebook, Instagram, Twitter)

Alte competenţe  experienta in managementul de proiect, vanzari, management resurse umane si management 
performant 

 conpetente in domeniul diplomatiei si abordarilor strategice, lobby strategic 
 experienta marketing complex, advertising, PR, analiza produs, analiza piata, mediaplanning 

publicitate 
 colaborare foarte buna cu categorii speciale din domeniul medical, presa, institutii strategice 

Permis de conducere Dețin permis de conducere categoria B

Pîrsean Corina Marilena
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