Curriculum vitae
Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume CIMA (CARACOSTEA) LUIZA-MĂDĂLINA

Experienţa profesională
Perioada
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat

Februarie 2020 - prezent
Spitalul clinic Județean de urgentă „Sf. Apostol Andrei” Constanța
Laborator Farmaceutic
FARMACIST REZIDENT

Perioada Septembrie 2015 – Noiembrie 2019
Numele si adresa angajatorului FARMACIA CATENA Strada Constantin Rădulescu Motru nr.6 , Sector 4, București ;
FARMACIA CATENA Strada Virtuții 5 , Sector 6, București
Tipul activitatii sau sectorul de activitate Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Functia sau postul ocupat FARMACIST ȘEF
Activităţi şi responsabilităţi principale
• organizarea și gestionarea farmaciei și a echipei ca farmacist șef;
• eliberarea medicamentelor cu sau fără prescripție medicală, OTC-uri, suplimente
alimentare, produse dermato-cosmetice, produse parafarmaceutice, în funcție de
nevoile pacientului/clientului în conformitate cu regulile de bună practică farmaceutică,
cu normele, procedurile, politicile si regulamentele interne ale companiei, cu legislația
în vigoare și deontologia profesională;
• consilierea pacientilor pentru asigurarea obținerii beneficiului maxim al tratamentului
prescris;
• organizarea și coordonarea activității farmaciei din punct de vedere funcțional și
administrativ;
• recepția produselor farmaceutice: urmărirea termenelor de valabilitate, cantităților,
loturilor conform facturilor fiscale și aranjarea lor în farmacie;
• prepararea rețetelor magistrale și oficinale în farmacie conform regulilor de bună
practică farmaceutică;
• realizarea de comenzi către furnizori și menținerea unor stocuri optime de produse;
• păstrarea evidenței produselor toxice și stupefiante;
• verificarea rețetelor pentru CNAS;
• (Aprilie 2017 – Decembrie 2018 – concediu creștere copil).
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Perioada
Numele si adresa angajatorului
Tipul activitatii sau sectorul de activitate
Functia sau postul ocupat
Activităţi şi responsabilităţi principale

Septembrie 2014 – Septembrie 2015
FARMACIA CATENA Doamna Ghica nr.6 , Sector 2, Bucuresti
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
FARMACIST
• eliberarea medicamentelor cu sau fără prescripție medicală, OTC-uri, suplimente
alimentare, produse dermato-cosmetice, produse parafarmaceutice, în funcție de
nevoile pacientului/clientului în conformitate cu regulile de bună practică farmaceutică,
cu normele, procedurile, politicile și regulamentele interne ale companiei, cu legislatia
în vigoare și deontologia profesională;
• consilierea pacientilor pentru asigurarea obținerii beneficiului maxim al tratamentului
prescris;
• organizarea și coordonarea activității farmaciei din punct de vedere funcțional și
administrativ;
• recepția produselor farmaceutice: urmărirea termenelor de valabilitate, cantităților,
loturilor conform facturilor fiscale și aranjarea lor în farmacie;
• prepararea rețetelor magistrale și oficinale în farmacie conform regulilor de bună
practică farmaceutică;
• realizarea de comenzi către furnizori și menținerea unor stocuri optime de produse;
• păstrarea evidenței produselor toxice și stupefiante; verificarea retetelor pentru
CNAS.

Perioada Octombrie 2013 – August 2014
Numele şi adresa angajatorului SC ANTO FARM MED SRL Constanța , str. Titus Budac nr. 6 , zona autogara sud ;
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Funcţia sau postul ocupat FARMACIST
Activităţi şi responsabilităţi principale
• eliberarea medicamentelor cu sau fara prescriptie medicala, OTC-uri, suplimente
alimentare, produse dermato-cosmetice, produse parafarmaceutice, in functie de
nevoile pacientului/clientului in conformitate cu regulile de buna practica
farmaceutica, cu normele, procedurile, politicele si regulamentele interne ale
companiei, cu legislatia in vigoare si deontologia profesionala;
• consilierea pacientilor pentru asigurarea obtinerii beneficiului maxim al tratamentului
prescris;
• organizarea si coordonarea activitatii farmaciei din punct de vedere functional si
administrativ;
• receptia produselor farmaceutice: urmarirea termenelor de valabilitate, cantitatilor,
loturilor conform facturilor fiscale si aranjarea lor in farmacie;
• prepararea retetelor magistrale si oficinale in farmacie conform regulilor de buna
practica farmaceutica;
• realizarea de comenzi catre furnizori si mentinerea unor stocuri optime de produse;
• pastrarea evidentei produselor toxice si stupefiante;
• verificarea retetelor pentru CNAS;
• experienta de lucru pe casa de marcat.

Perioada
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate
Funcția sau postul ocupat
Activități și responsabilități principale
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Ianuarie 2013 – Octombrie 2013
SC ANTO FARM MED SRL Constanta, sos Mircea cel Batran nr. 147;
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine de specialitate
Operator PC
• recepția produselor farmaceutice: urmărirea termenelor de valabilitate, cantităților,
loturilor conform facturilor fiscale și aranjarea lor în farmacie;
• introducerea facturilor fiscale și realizarea avizelor de însoțire a mărfii și pregătirea
medicamentelor pentru punctele de lucru;
• eliberarea medicamentelor de tip OTC, suplimente alimentare, produse
parafarmaceutice si produse dermato-cosmetice;
• urmărirea termenelor de valabiliate al produselor în farmacie.

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Octombrie 2012 – Decembrie 2012
Practicant
Farmacia SENSIBLU, str. Stefan Mihaileanu nr. 10 bis , Constanta
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine de specialitate

Perioada
Funcția sau postul ocupat
Numele și adresa angajatorului
Tipul activității sau sectorul de activitate

Aprilie 2012 – Septembrie 2012
Practicant
Farmacia CATENA , str. Brizei , nr. 3C, Constanta
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine de specialitate

Educaţie şi formare
C

Perioada
Numele şi tipul instituției de învățământ
Domeniul de activitate
Calificarea / Diploma obținută

Septembrie 2014 – prezent
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE „CAROL DAVILA”, BUCUREȘTI
Doctorat în Farmacie (Disciplina Chimie-Fizică)
DOCTORAND

Perioada 2008 – 2013
Calificarea / diploma obţinută FARMACIST (medie obținută 9.92)
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANȚA, FACULTATEA DE FARMACIE
Perioada 2004 - 2008
Numele si tipul institutiei de invatamant Colegiul Național Mircea cel Bătrân Constanța
Calificare / diploma obtinuta Diplomă de absolvire
.

Aptitudini şi competenţe personale
Limba materină cunoscută:
Limbi străine cunoscute

Română
1. Engleză
2. Franceză
Înțelegere
Ascultare
Citire
1
2

B2
A2

1
2

B2
A2

Participare
la
conversație
1
B2
2
A2

Vorbire
Discurs oral
1
2

B2
A2

Sciere
Exprimare
scrisă
1
2

B2
A2

Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator
experimentat. Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe şi aptitudini personale

•
•
•
•
•
•
•

persoana persuasivă, calmă, cu spirit de observație;
inițiativă;
tenacitate și voință;
abilități de coordonare, planificare și organizare a spațiului de lucru;
entuziasm și atitudine pozitivă;
persoană comunicativă și deschisă nevoilor pacienților;
flexibilitate de schimbare;

Competenţe şi aptitudini sociale

•
•
•
•

abilități de comunicare;
colaborare excelentă în cadrul colectivului;
rezistenţă la stres;
putere de convingere în relaţiile cu alte persoane;

Curriculum vitae al
Luiza-Mădălna Cima (Caracostea)

Competenţe şi aptitudini de utilizare a
calculatorului

•
•

disponibilitatea de a asimila idei inovatoare;
spirit de echipă și colegialitate.

•
•

Operare PC, Word, Excel; Power Point,
Utilizare bună a programelor de comunicare ( Office, Skype, Zoom, Webex)

Alte competenţe şi aptitudini Hobby: Sport, muzica, calatorii ;

Permis(e) de conducere Categoria B, 2007
Membra în asociaţii profesionale

Societatea de Chimie din România
Colegiul Farmaciștilor din România (CFR)

Burse de studiu
Perioada Proiectul 2015
Programe doctorale în avangarda cercetării de excelenţă în domenii prioritare: sănătate,
materiale, produse şi procese inovative " cofinanţat în cadrul Programului Operaţional
Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane (POS-DRU), Domeniul Major de Intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/187/1.5/S/155631
Articole publicate

1.
2.

3.
4.
5.

Lucrari prezentate sub forma de
poster sau comunicari orale la manifestari
stiintifice

1.

2.

3.

4.

Curriculum vitae al
Luiza-Mădălna Cima (Caracostea)

Luiza-Mădălina Caracostea, Rodica Sîrbu, Florica Bușuricu. Determination of caffeine
content in Arabica and Robusta green coffee of Indian origin. (2020). European Journal
of Medicine and Natural Sciences, [S.I], Vol. 4(3). ISSN 2601-6400, p. 16-24.
Luiza-Mădălina Caracostea, Rodica Sîrbu, Anca Cristina Lepădatu. Microbiological
comparative studies of crude aqueous extracts from Arabica and Robusta coffee. (2020).
European Journal of Medicine and Natural Sciences, [S.I], Vol. 4(3). ISSN 2601-6400, p.
25-32.
Caracostea Luiza (Cima), Sîrbu Rodica. The public health impact of Caffeine in Coffee.
Nordsci Conference on social sciences 2018. NORDSCI2018, 17-19 July, Helsinki,
Finland, Vol. 1, ISBN 2603-4107, p. 491-498.
Caracostea Luiza Mădălina, Sîrbu Rodica, Characterization of pollutant compunds in
coffee, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 18-24
June, 2015, Bulgaria, Vol. I, ISBN 978-619-7105-42-1, pp. 319-326.
Cristina-Luiza Erimia, Caracostea Luiza Mădălina, The limitation of the free movement
of goods on the internal market of the European Union justified by environmental
protection, 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, 1824 June, 2015, Bulgaria, Vol. II, ISBN 978-619-7105-40-7, p. 811-816.
Luiza Caracostea, Dumitrescu Ana-Maria, Cadâr Emin, Cristina-Luiza Erimia, Rodica
Sîrbu, Identification of toxic compounds in the tehnology of processing Coffee, The first
edition of the International Conference “From Science to Guidance and Practice” 19th 21st October 2015, Bucharest, Romania, ISBN 978-973-708-854-3, poster presentation
Dumitrescu Ana-Maria, Luiza Caracostea, Cadâr Emin, Cristina-Luiza Erimia, Rodica
Sîrbu, Synthesis and characterization of some Indole compounds with physioloical
importance, The first edition of the International Conference “From Science to Guidance
and Practice” 19th - 21st October 2015, Bucharest, Romania, ISBN 978-973-708-8543, poster presentation
Emin Cadâr, Caracostea Luiza –Madalina, Ana-Maria Dumitrescu, Aneta Tomescu,
Rodica Sîrbu, Obtaining of new pharmaceutical formulation based on collagen hydrogels
and algae from marine resources., International Conference 2015, From Science to
Guidance and Practice, 19th -21st Octomber, 2015, Bucharest, ISBN 978-973-708-8543, pp. 150-151; poster presentation
Luiza Caracostea, Rodica Sîrbu, Studii comparative privind efectele benefice si nocive
ale Cafeinei din produse naturale, Conferința Intermediară de Informare și
Conștientizare cu Participarea Grupului Țintă, 14-15 noiembrie 2015, Hotel IBIS,
București.

