
EXPERIENȚA PROFESIONALĂ

EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ

Ana-Maria
Neculai

01/02/2020 – ÎN CURS – Constanta, România 

01/01/2015 – 01/06/2018 – Constanta, România 

Organizarea si coordonarea activitatii farmaciei din punct de vedere functional si
administrativ.

01/09/2014 – 01/01/2015 – Constanta, România 

-     consilierea pacientilor pentru asigurarea obtinerii beneficiului maxim al
tratamentului prescris;

-     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 deontologie profesionala;

-     receptia produselor farmaceutice: urmarirea termenelor de valabilitate ,
cantitatilor , loturilor conform facturilor fiscale si aranjarea lor in farmacie;

-     realizarea de comenzi catre furnizori si mentinerea unor stocuri optime de
produse;

-     pastrarea evidentei produselor toxice si stupefiante;

-     verificarea retetelor ptr. CNAS;

01/10/2013 – ÎN CURS – Constanta, România 

01/02/2013 – 30/10/2013 – Constanta, România 

Farmacist rezident, specializare: Laborator farmaceutic 
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andrei" Constanta 

Farmacist sef 
S.C. ASLAVITA FARM S.R.L. 

Farmacist 
Catena Stefan cel Mare, nr 118 

Farmacist 
S.C. ANTO FARM MED. S.R.L. 

Operator PC 
S.C. ANTO FARM MED. S.R.L. 

01/10/2019 – ÎN CURS 

01/10/2014 – ÎN CURS 

Student masterand 
Universitatea Ovidius, Master: Managementul calitatii produselor de consum si a
mediului 



COMPETENȚE LINGVISTICE
LIMBĂ(I) MATERNĂ(E):  Romana 

Engleza 

Comprehensiune
orală
B2

Citit
B2

Exprimare scrisă
B2

Conversație
B2

Scris
B2

COMPETENȚE DIGITALE
Navigare Internet Utilizare buna a programelor de comunicare(mail messenger
skype) Social Media Microsoft Office (Excel PowerPoint Word) - nivel intermediar M
icrosoft PowerPoint Microsoft Word Microsoft office word Microsoft Word Microsoft
Excel Power Point Zoom 

PUBLICAȚII

09/2008 – 09/2013 

09/2004 – 09/2008 

Student doctorand 
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila din Bucuresti , domeniul:
Farmacie 

Farmacist, Sef promotie 
Universitatea Ovidius Constanta, FacultateaDe Farmacie, Specializare: Farmacie 

Licentiat 
Colegiul National Mircea cel Batran Constanta, profil Matematica-Informatica 

2015 https://www.researchgate.net/publication/
304268512_CONSIDERATIONS_ON_NATURAL_COMPOUNDS_WITH_INDOLE_RI
NG_FROM_ENVIRONMENTAL_FOUND_IN_THE_HUMAN_BODY 

2015 https://www.researchgate.net/publication/
283025436_Studies_on_natural_compounds_with_glycozides_with_indole_rin
g 

1. Neculai Ana-Maria, Sîrbu R., Tomescu A., Paris S., Eremia C.-L.,
(2015b). Considerations on natural compounds with indole ring from
environmental found in the human body, 15th Internation
Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, (Conferinţă
cotată ISI) 18-24 June, Bulgaria, Vol. I, ISBN 978-619-7105-42-1, p.
367-373. 

2. Neculai Ana-Maria, Cadar E., Paris S., Negreanu-Pîrjol B.-S., Sîrbu R.
(2015). Studies on natural compounds with glycozides with indole ring,
15th Internation Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015,
(Conferinţă cotată ISI) 18-24 June, Bulgaria, Vol. I, ISBN
978-619-7105-42-1, p. 561-566. 



PROIECTE

COMPETENȚE DE COMUNICARE ȘI INTERPERSONALE

2015 – 2016 

Modul de valorificare/diseminare a rezultatelor a vizat:

publicarea unor extrase sau rezultate parţiale din rapoartele de cercetare,
eventual, sub forma unor articole/comunicări ştiinţifice în reviste de
specialitate, volume ale congreselor şi simpozioanelor internaţionale; 
elaborarea unui ghid metodologic pentru atitudinea faţă de aspectele
prezentate mai sus; 
publicarea unor monografii, tratate, materiale de uz didactic (manuale,
culegeri de studii de caz), perfecţionarea conţinutului unor programe de
perfecţionare continuă şi educaţie medicală continuă a medicilor specialişti
chirurgi;
participarea la sesiuni de comunicări ştiinţifice, simpozioane, mese
rotunde, workshop-uri în ţară şi în străinătate. 

19/10/2015 – 21/10/2015 

Lucrări realizate în cadrul proiectului de cercetare “Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/187/1.5/S/155631/2015, prezentate
la manifestări științifice

19/10/2015 – 21/10/2015 

Lucrări realizate în cadrul proiectului de cercetare “Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/187/1.5/S/155631/2015, prezentate
la manifestări științifice

19/10/2015 – 21/10/2015 

Lucrări realizate în cadrul proiectului de cercetare “Programe doctorale şi
postdoctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/187/1.5/S/155631/2015, prezentate
la manifestări științifice

Proiect individual de cercetare doctorala In cadrul proiectului ‘Cercetare
doctorala de top cu finantare europeana TOP-DOC ‘ , contract POSDRU /
187/1.5/S/156040

◦ 

◦ 

◦ 

◦ 

Synthesis and characterization of some Indole compounds with
physioloical importance

Identification of toxic compounds in the tehnology of processing Coffee

Obtaining of new pharmaceutical formulation based on collagen
hydrogels and algae from marine resources

-     abilitati de comunicare;

-     colaborare excelenta in cadrul colectivului;

-     rezistenta la stres, disponibilitate la program prelungit;

-     putere de convingere in relatiile cu alte persoane;

-     disponibilitatea de a asmila idei inovatoare;

Competente şi abilităţi sociale 


