Curriculum Vitae

INFORMAŢII PERSONALE

Denisa Ioana Udeanu

Udeanu Denisa Ioana

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
2019

Abilitare
Atestat de abilitare, domeniul Farmacie, Scoala Doctorală a U.M.F. „Carol Davila”, conform
OMEN nr. 4585/30.07.2019
Teza de abilitare cu titlul: „Potentialul terapeutic si aplicatii biomedicale ale unor molecule
endogen-like”

2016 – prezent

Conferențiar universitar
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD), Bucureşti, Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Laborator Clinic. Igiena Alimentatiei , Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, 020956, Bucuresti,
https://umfcd.ro/
▪ Organizare, susţinere curs şi lucrări practice de Laborator Clinic, Igiena Alimentației cu studenţii anului IV,
Facultatea de Farmacie;
▪ Organizare și susţinerea prelegerilor de curs pentru studenţii anului IV la disciplinele de Laborator Clinic,
Igiena Alimentatiei, a cursului opțional de Imunologie destinat anului IV, Facultatea de Farmacie,
▪ Organizare și sustinerea prelegerilor de curs de Laborator Clinic pentru studenții rezidenţi din specialitățile
de Farmacie Clinică și Laborator Farmaceutic;
▪ Activitate de cercetare ȋn cadrul proiectelor de cercetare ale Disciplinei;
▪ Coordonarea a numeroase lucrări de licenţă;
▪ Coordonarea unor lucrări știinţifice prezentate la Sesiunile Ştiinţifice ale Studenţilor
▪ Membru/secretar în Comisiile de promovare a candidaţilor pentru diferite posturi la Facultatea de
Farmacie; participare în comisiile de supraveghere a examenului scris şi/sau corectare la concursurile de
admitere, licenta, rezidentiat, primariat
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare

2011-2016

Șef de lucrări
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD), Bucureşti, Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Laborator Clinic. Igiena Alimentatiei, Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, 020956, Bucuresti,
https://umfcd.ro/
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare

Asistent universitar
2005-2011

2002 – 2005

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD), Bucureşti, Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Laborator Clinic. Igiena Alimentatiei, Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, 020956, Bucuresti,
https://umfcd.ro/
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare

Preparator universitar
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” (UMFCD), Bucureşti, Facultatea de Farmacie,
Disciplina de Laborator Clinic. Igiena Alimentatiei, Str. Traian Vuia, nr. 6, sector 2, 020956, Bucuresti,
https://umfcd.ro.
Tipul sau sectorul de activitate Învăţământ superior şi cercetare

2000- 2002

Farmacist
Farmacia IFARM, Calea Dudesti nr. 121, Bucuresti, Romania
Farmacia Hyron, Str. Republicii nr.18, Brasov, Romania
▪ Activităţi specifice privind eliberarea medicamentelor pentru pacienţii spitalizaţi: verificare condică
medicaţie pacienţi, verificare masă de analiză, preparare reţete magistrale.
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Farmacist diriginte
Spitalul de Boli cronice Sf. Luca, Sos. Berceni nr.12, cod 041915, BUCURESTI, SECTOR 4, România
▪ Coordonarea activitatilor din cadrul farmaciei de spital.
▪ Activităţi specifice privind eliberarea medicamentelor pentru pacienţii spitalizaţi: verificare condică
medicaţie pacienţi, verificare masă de analiză, preparare reţete magistrale.
Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, Farmacie de spital

EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2010-2012

Masterat – Diploma de Master
Institutul de Biochimie al Academiei Romane
Master of Science – Chimie Biologica (Studii masterale ISCED 5A)

2010-2013

Masterat – Diploma de Master
Facultatea de Biologie. Universitatea Bucuresti
Master of Science – Biochimie, biologie moleculara

2009

Doctorat – Diploma de Doctor
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie
▪ Doctor în Farmacie, Specialitatea Biochimie Medicală, Titlul tezei de doctorat: Cercetări
farmacologice și biochimice asupra unor noi prostaglandine de sinteză

2009

Farmacist primar – Certificat de Farmacist primar, Specialitatea
Farmacie Clinică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie
▪ Specializare în domeniul Farmacie Clinică, conform Ordin M.S.nr. 1200/2009

2004

Farmacist specialist – Certificat de Farmacist specialist,
Specialitatea Farmacie Clinică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie
▪ specialitatea FARMACIE CLINICA, conform Ordin M.S. nr. 1641/2004

2001 - 2004

Rezidenţiat – Specialitatea Farmacie Clinică
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie
▪ Farmacist rezident - specialitatea FARMACIE CLINICA

1995 – 2000

Licența – Diplomă de Licență în Farmacie, Farmacist
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie
▪ Specializare Farmacie, Diploma de licență nr. S 0015887, ISCED 5A

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)

Româna

Alte limbi străine cunoscute

ΙNΤELEGERE

VORBIRE

SCRIERE

Ascultare

Citire

Participare la
conversaţie

Discurs oral

engleza

C1

C1

C1

C1

C1

franceza

B2

B2

B2

B2

B2

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

Aptitudini de comunicare (interacţiune cu studenţii, colegii de la disciplină şi de la alte
discipline, membrii echipelor de proiect naţionale şi internaţionale, alţi colaboratori) dobândite
și susţinute prin activitatea didactică şi de cercetare;
Capacitate de integrare rapidă şi adaptare în grupuri de lucru, spirit de echipă, asigurarea unei
atmosfere de lucru constructivă, capacitate de rezolvare a problemelor;
Capacitatea de a stabili și a menține relații bune de colaborare cu cadre didactice şi
cercetători din diferite instituții de învăţământ şi cercetare

Competenţe
organizaţionale/manageriale

Experienţă în redactarea şi managementul proiectelor de cercetare (director/responsabil de
proiect);
Coordonare lucrări de diplomă în Farmacie şi lucrări ştiinţifice prezentate la Sesiuni de Comunicări
Ştiinţifice Studenţeşti şi Congrese ale Studenţilor ;
▪ Membru în comitetul de organizare a unor evenimente științifice (congrese, workshopuri)

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experiență dobândită de-a lungul activității didactice, științifice şi de cercetare din cadrul direcțiilor
principale de cercetare:
➢ Cercetari biochimice, farmacologice si de biologie celulara asupra unor mediatori lipidici
➢ Dezvoltarea unor noi metode de diagnostic privind comorbiditatile asociate obezitatii
➢ Studii nonclinice privind dezvoltarea de produse cu actiune antimicrobiana fata de microorganisme
multidrug rezistente
Si anume:
- Analize de laborator clinic ale fluidelor biologice - determinari biochimice si hematologice
- Analize si tehnici de biologie celulara si moleculara
- Analiza si controlul fizico-chimic al alimentelor

Competenţe informatice

Abilităţi de utilizare a programelor Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), a softurilor
specializate de analiză a datelor (Origin Pro, Prism Graph), a softurilor de grafică (Corel Draw) şi de
design molecular (Chem 3D Draw, HyperChem).

Permis de conducere

Categoria B

INFORMAΤII SUPLIMENTARE
Afilieri

Membru comisii

Societatea de Stiinte Farmaceutice
Colegiul Farmacistilor
Societatea de Chimie
• Membru în comisii de concurs pentru titlul de farmacist primar și specialist, specialitatea Farmacie
Clinică
• Membru și secretar în comisii de ocupare de posturi didactice
• Supraveghetor și corector la examene de admitere la Facultatea de Farmacie, București
• Sef comisie de supraveghere, supraveghetor și corector la examene de licență la Facultatea de
Farmacie, București
• Sef comisie de supraveghere la examenul de admitere la masterul de Nutritie si siguranta
alimentara, Facultatea de Farmacie, București
• Membru in comisia de formare de subiecte la examenul de admitere la masterul de Nutritie si
siguranta alimentara, Facultatea de Farmacie, București

ANEXE
Activitate stiintifica: Lucrari publicate – ISI/BDI(43), lista proiectelor de cercetare –
director/responsabil/membru (15), brevete (2) si a premiilor obtinute (11).
Data
27.03.2020

Semnatura
Udeanu Denisa Ioana
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