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Curriculum vitae  
Europass  

 
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Fulga Ion 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

 

  

Experienţa profesională  
  

Perioada 2000- 

Funcţia sau postul ocupat Profesor 

Activităţi şi responsabilităţi principale Profesor universitar de farmacologie 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de învăţămnt şi cercetare într-o universitate de stat 

Perioada 2016- 

Funcţia sau postul ocupat Director de Departament 

Activităţi şi responsabilităţi principale Management al Departamentului de Stiinte Finctionale 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Activităţi de învăţămnt şi cercetare într-o universitate de stat 
  

Perioada 2008-2016 

Funcţia sau postul ocupat Prorector 

Activităţi şi responsabilităţi principale Relaţii internaţionale  

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul universtitar de stat 
  

Perioada 2005-2008 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte al Consiliului de Studii Doctorale al Universităţii 

Activităţi şi responsabilităţi principale Coordonarea activităţii de studii doctorale la nivel de Universitate 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul universtitar de stat 
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Perioada 2000--  

Funcţia sau postul ocupat Şeful Catedrei de Farmacologie şi Farmacoterapie 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi conducerea Catedrei de Farmacologie şi Farmacoterapie 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management în învăţământul universtitar de stat 
  

Perioada 1999-2002 

Funcţia sau postul ocupat Preşedinte 

Activităţi şi responsabilităţi principale Autorizarea şi supravegherea medicamentelor 

Numele şi adresa angajatorului Agenţia Naţională a Medicamentului din România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management într-o instituţie centrală de stat 
  

Perioada 1998 

Funcţia sau postul ocupat Director Direcţia Farmaceutică 

Activităţi şi responsabilităţi principale Organizarea şi supravegherea sectorului farmaceutic 

Numele şi adresa angajatorului Ministerul Sănătăţii România 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management într-o instituţie centrală de stat 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2001 

Calificarea / diploma obţinută Conducător de doctorat în farmacologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Profesor universitar de farmacologie 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. Carol Davila Bucureşti 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada 2000 

Calificarea / diploma obţinută Medic primar de farmacologie clinică 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

 

  

Perioada   1995 

Calificarea / diploma obţinută   Medic primar de medicină internă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Ministerul Sănătăţii 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 
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Perioada 1982 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Institutul de Medicină şi Farmacie Bucureşti 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) Română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba   Franceză  Franceză  Franceză  Franceză  Franceză 

Limba   Engleză  Engleză  Engleză  Engleză  Engleză 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale În perioada 1998-2002, în calitate de director al Direcţiei Farmaceutice a Ministerului Sănătăţii şi de 
preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului am desfăşurat activităţi de construcţie legislativă. 
Am elaborat proiectul OG nr.125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei 
Naţionale a Medicamentului şi proiectul OUG nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz 
uman, prima lege a medicamentului din România. De asemenea, ca preşedinte al Agenţiei Naţionale 
a Medicamentului am elaborat proiecte de hotărâri ale Consiliului Ştiinţific al ANM care au adoptat în 
România aproximativ 30 de directive europeene privind calitatea, eficacitatea şi siguranţa 
medicamentelor. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Am desfăşurat activităţi de management în calitate de director al Direcţiei Farmaceutice a Ministerului 
Sănătăţii, de preşedinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului, de şef de catedră şi de prorector. 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice În calitate de farmacolog, în procesul de formare de la terminarea facultăţii până la obţinerea gradului 
de profesor conducător de doctorat şi în continuare am dobândit competenţe în evaluarea non clinică 
a medicamentelor. 
 
În calitate de medic primar de farmacologie clinică deţin competeţe în evaluarea clinică a 
medicamentelor. 

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

M-am preocupat de utilizarea calculatorului încă din perioada studenţiei, când nu se inventase încă 
tastatura şi se lucra cu programe pe bază de cartele perforate. Lucrarea mea de diplomă de la 
absolvirea facultăţii viza utilizarea calculatorului în medicină. 

  

Competenţe şi aptitudini artistice  
  

Alte competenţe şi aptitudini  
  

Permis(e) de conducere Nu deţin permis de conducere auto 
  

Informaţii suplimentare  
  

Anexe  
 
 
 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro

