
 Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE CORNEL CHIRI Ă Ț

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

27/02/2017–Prezent Profesor universitar (Decizia 947/27.02.2017)
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (România) 

Activită i cu studen ii:ț ț

- curs de Farmacologie generală (anul III) - sus inere iț ș  evaluare;

- curs de Farmacologie i farmacoterapia sistemului nervos central (anul IV) - sus inere iș ț ș  evaluare;

- curs op ional de Farmacologie (anul II,ț  Facultatea de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică 
Bucure ti) -ș  sus inere iț ș  evaluare;

- cursuri de Farmacie Clinică (anul V) - sus inere iț ș  evaluare;

- cursul opţional de Farmacodinamie fundamentală (curs introductiv, transmisia colinergică, 
gabaergică, glutamatergică) - sus inere iț ș  evaluare.

Activită i cu reziden ii:ț ț

- stagiul de Farmacoterapie II (Farmacie clinică - anul II) - sus inere iț ș  evaluare;

-  stagiul de Farmacologie experimentală (Laborator Farmaceutic - anul I) - sus inere i evaluare.ț ș

Activită i cu doctoranzii:ț

- responsabil al cursului doctoral opţional „Bioetica cercetării ştiinţifice pe animale de laborator” 
organizat în cadrul pregătirii din anul I a doctoranzilor UMF „Carol Davila”; Evaluarea doctoranzilor.

01/10/2013–27/02/2017 Conferentiar universitar (Decizia 20981/1.10.2013)
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (România) 

01/10/2006–01/10/2013 ef de lucrări (Decizia 11117/1.10.2006)Ș

Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (România) 

01/10/2003–01/10/2006 Asistent universitar (Decizia 10428/1.10.2003)
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (România) 

01/10/2001–01/10/2003 Preparator universitar (Decizia 12512/1.10.2001)
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti (România) 

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

2001–2011 Doctor în Ştiinţe Medicale - Domeniul Farmacie, cf. Ord. MS nr. 
4387/06.06.2011

Nivelul 8 CEC
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Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu nr. 37, Sector 1, 
cod poştal 020022, www.umfcd.ro, Bucure ti (România) ș

2014–2015 Master în Farmacie – Farmacovigilen ă: Monitorizarea siguran ei ț ț

medicamentelor – cf. Diploma seria M nr. 0091277 elib. de 
Ministerul Educa iei i Cercetării tiin ificeț ș Ș ț

Nivelul 7 CEC

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Ha ieganu”, Cluj-Napoca (România) ț

01/07/2015–30/06/2016 Farmacist specialist Farmacie clinică Nivelul 7 CEC 

Ministerul Sănătă ii/UMF "Carol Davila" Bucure ti, Bucure ti (România) ț ș ș

2008 Farmacist primar, Farmacie Generală - cf. Ord. MS nr. 1971/2008 Nivelul 7 CEC 

Ministerul Sănătăţii, Bucure ti (România) ș

2002–2003 Farmacist specialist, Farmacie Generală - cf. Ord. MS nr. 
1190/2003

Nivelul 7 CEC 

Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Bucure ti (România) ș

2000–2001 Farmacist stagiar
Spitalul Clinic de Urgenţă, Calea Floreasca nr. 8, Sector 1, cod poştal 014461, Bucure ti ș
(România) 

1995–2000 Farmacist Nivelul 6 CEC

“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

1991–1995 Diploma de bacalaureat Nivelul 5 CEC 

Liceul teoretic “Mihai Viteazul”, Bucure ti (România) ș

2019 Certificat de participare
DIA - EMA

Clinical Trial Regulation Information Day for CEE Countries

2012 Diplomă de absolvire "Afaceri reglementare în domeniul 
farmaceutic"
“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

2009 Diplomă de absolvire "Medicamente antipsihotice"
“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

2006 Certificat de absolvire
Centrul pentru Implementarea Managementului Performant (CIMP, Bucureşti) în cadrul 
Programului pentru Excelenţa în Cercetare, Modulul II – “Formarea şi îmbunătăţirea 
managementului în cercetare”, Contract de Finanţare nr. 6158/26.09.2006, Bucure ti ș
(România) 

2005 Diplomă de absolvire "Consilierea pacientului în farmacia de 
comunitate""
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“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

2004 Diploma de absolvire "Hipnotice-sedative"
“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

2003 Diploma de absolvire "Medicamente antihipertensive"
“UMF “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

2002 Atestat de participare "Aspecte fundamentale în tehnicile 
cromatografice
“UMF “Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Farmacie, Bucure ti (România) ș

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română 

Limbile străine ÎN ELEGEREȚ VORBIRE SCRIERE

Ascultare Citire Participare la
conversaţie Discurs oral

engleză B2 C1 B2 B2 C1

franceză B1 B1 B1 B1 B1

Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar - B1 i B2: Utilizator independent - C1 i C2: Utilizator experimentatș ș ș

Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine - Grila de auto-evaluare 

Competenţe de comunicare - integrare cu uşurinţă în colective de cercetare institu ionaleț

- abilitate de comunicare cu persoane din alte instituţii ex. INCDCF, USAMV

- abilită i de conferen iere – dobândite de-a lungul a 19ț ț  de ani de activitate academică, didactică: 
cursuri, prelegeri, comunicări / conferin e tiin ificeț ș ț

- atent la nevoile altora, creativitate, responsabilitate, promptitudine; ambiţie, punctualitate

Competenţe
organizaţionale/manageriale

- Membru în Biroul Catedrei F4, 2008-2012;

- Membru fondator al Asocia iei Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie Bucure ti (ACDFFB);ț ș

- Trezorier al ACDFFB, 2012-prezent;

- Trezorier al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România (SSFR) – Filiala Bucureşti, 2007-
prezent;

- Co-pre edinte al Comitetului de organizare al Conferin ei Na ionale de Farmacie Clinică – ed. I, 17-ș ț ț

18 iun. 2016; ed. a II-a, 15-17 iun. 2017; ed. a III-a, 19-21 sep. 2019, Bucure tiș

- Membru în Comitetul de organizare al colii de vară “Învă ământ farmaceutic pentru viitor”, 9-11 Ș ț

iunie 2016, Bucure tiș

- Membru în Secretariatul celui de-al XII-lea Congres Naţional de Farmacie, 17-19 oct. 2002, 
Bucureşti;

- Secretar al Secţiei de Farmacologie şi Farmacie clinică din cadrul celui de-al XII-lea Congres 
Naţional de Farmacie, 17-19 oct. 2002, Bucureşti;

- Membru în colectivul de organizare al Simpozionului aniversar, dedicat Acad. Prof. Dr. Doc. Dumitru 
Dobrescu cu ocazia împlinirii vârstei de 85 ani, 30 martie 2012;

- Membru în Comitetul tiin ific al Conferin ei Na ionale de Farmacie, 15-17 nov. 2018; 14-16ș ț ț ț  nov. 
2019, Bucure ti;ș

- Membru în Comitetul tiin ific al Congresului Naţional de Farmacie, ed. a XVI-a, 28 sept. - 1 oct. ș ț

2016, Bucure ti; ed. a XVII-a, 26-29 septembrie 2018, Bucure ti;ș ș

- Membru în Comitetul tiin ific al Conferin ei tiin ifice cu participare interna ională “Farmacia etică: ș ț ț ș ț ț

istorie, realită i i perspective”, 19-21 apr. 2018, Chi inău;ț ș ș

21/3/20  © Uniunea Europeană, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 43

http://europass.cedefop.europa.eu/ro/resources/european-language-levels-cefr
Dana Marineci

Dana Marineci



 Curriculum vitae  CORNEL CHIRI ĂȚ

- Membru în Comitetul tiin ific al Conferin ei Na ionale de Farmacie Clinică – ed. I, 17-18 iun. 2016; ș ț ț ț

ed. a II-a, 15-17 iun. 2017; ed. a III-a, 19-21 sep. 2019, Bucure ti;ș

- Membru în Comitetul tiin ific al celui de-al II-lea Congres al Asocia iei Studen ilor Farmaci ti din ș ț ț ț ș

Republica Moldova “Medicamentul i farmacistul: actualită i i perspective”, 14-17 nov.ș ț ș  2019, 
Chi inău;ș

- Membru în Comitetul tiin ific al Primului Congres al Asocia iei Studen ilor Farmaci ti din Republica ș ț ț ț ș

Moldova “Inovarea i creativitatea în practica i cercetarea farmaceutică”, 4-7 mai 2017, Chi inău;ș ș ș

- Membru în Comitetul tiin ific al Congresului Na ional de Toxicologie – ed. I, 16-18 oct.ș ț ț   2015, 
Bucure tiș

- Membru în Comitetul tiin ific al Simpozionului interna ional de comunicări tiin ifice “Dr. Mioara ș ț ț ș ț

Mincu” – Tradi ional i modern în medicină i farmacie, ed. 1 - 28 mai 2015, ed. a 2-a - 18 mai 2016 ț ș ș

Bucure tiș

- Membru în comitetul de organizare al concursului “Aptitudini clinice” desfăşurat în cadrul Sesiunilor 
Ştiinţifice Studenţeşti (2011-2019) şi al galei Farmacist Junior (2013)

- Gestionar al mijloacelor fixe şi de mică valoare ale disciplinei (din 2003) şi al substanţelor chimice 
(din 2004);

Competenţe dobândite la locul de
muncă

Experienţă didactică acumulată în urma activităţilor de predare de curs i de lucrări practice cu ș

studen ii anilor III, IV, V;ț

Experienţă de cercetare în domeniul Farmacologiei experimentale i Farmaciei clinice:ș

-  screening farmacologic pentru decelarea unor efecte farmacodinamice sau metabolice ale 
substanţelor de sinteză sau ale principiilor active din plante;

- dezvoltarea unor noi modele experimentale;

- implementarea reglementărilor în vigoare privind bioetica în cercetarea farmacologică 
experimentală;

- cercetarea toxicită ii acute i subacute, prin metode adecvate pentru reducerea la minimum posibil a ț ș

numărului de animale utilizate;

-  cercetare de farmacie clinică în spital i în farmacia de comunitate.ș

 

Competen ele digitaleț AUTOEVALUARE

Procesarea
informaţiei Comunicare Creare de

conţinut Securitate Rezolvarea de
probleme

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Utilizator
independent

Competen ele digitale - Grilă de auto-evaluareț  

- programele Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);

- programe de statistică: GraphPad, Statistica;

- programul de editare Quark.

Permis de conducere B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Afilieri Membru în:

▪ Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România

▪ Asociaţia Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie Bucureşti

▪ Colegiul Farmaciştilor din România

▪ Societatea Română de Istoria Farmaciei

▪ Societatea Interna ională de Istoria Farmacieiț
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Conferinţe Participări la conferin e interna ionale: 11ț ț

Participări la conferin e na ionale: 39ț ț

(a se vedea Anexa nr. 6)

Distincţii Premii/distinc ii/certificate de excelen ă: 15ț ț

(a se vedea Anexa nr. 7)

Proiecte Director de proiect: 1

Responsabil de proiect: 1

Membru în echipa de cercetare: 20

(a se vedea Anexa nr. 4)

 

Prezentări Lucrări prezentate la manifestări tiin ifice: 132ș ț

I. Prezentate la manifestări interna ionale: 20ț

- cu rezumat în reviste cotate ISI - 6

- in extenso, în volume cu ISBN/ISSN - 3

- cu rezumat în volume cu ISBN/ISSN - 7

- cu rezumat în volume fără ISBN/ISSN - 1

- fără volum de rezumate - 3

II. Prezentate la manifestări na ionale: 112ț

- in extenso în volume recunoscute CNCSIS - 7

- cu rezumat în volume cu ISBN/ISSN - 102

- cu rezumat în volume fără ISBN/ISSN - 1

- fără volum de rezumate - 2

(a se vedea Anexa nr. 3)

 

Sus inere de prezentări/conferin eț ț  la invita ie: 15ț

(a se vedea Anexa nr. 8)

Publicaţii Căr i/tratate i capitole în căr i de specialitateț ș ț

- capitol în edituri interna ionale - 1 (prim autor); 1 (coautor)ț

- căr i/tratate în edituri na ionale - 1 (prim autor); 6 (coautor)ț ț

- Agenda Medicală - Edi ia de buzunar - 14ț  edi ii: 2007-2020ț  (prim autor / coautor / autor colaborator)

- Memomed - 8 edi ii: 2013-2020ț  (autor colaborator)

(a se vedea Anexa nr. 1)

 

Articole în reviste

- cotate ISI - 40

- indexate Pubmed sau alte BDI - 23

- alte reviste - 9

(a se vedea Anexa nr. 2)

Certificări Brevete de inven ie - 2ț

(a se vedea Anexa nr. 5)
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Coordonare cerc tiin ificș ț

studen escț
Lucrări de diplomă coordonate - 54

(a se vedea Anexa nr. 9)

 

 

Lucrări la sesiuni studen e ti - 19 (11 premiate)ț ș

(a se vedea Anexa nr. 10)

Participări în comisii de
specialitate

Comisii pentru acordarea de granturi Erasmus - 2

Comisii de avansare pe post didactic sau de cercetare - 20

Comisii de ob inere a gradelor profesionale - 20ț

Comisii de elaborare de subiecte pentru examene - 5

Comisii pentru ocuparea de posturi în spital - 20

Comisii de admitere la facultate - 15

Comisii de admitere la doctorat - 3

Comisii de licen ă - 14ț

(A se vedea Anexa nr. 11)

Alte activită iț Recenzor pentru revista Farmacia; Revista de Chimie

Profesor invitat - Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” Chişinău, 
Republica Moldova

Proiecte educa ionale i de formare continuă: 5ț ș

- În calitate de coordonator de program: 2

Curs e-learning, cu titlul: Importan a antiinflamatoarelor nesteroidiene în managementul durerii acute ț

– aprilie 2012 / aprilie 2013 (înscri i cca 800 farmaci ti)ș ș

Curs e–learning, cu titlul: Terapia onicomicozelor 2016/2017

- În calitate de membru: 3

Curs pentru obţinerea acreditării ANM: “Persoană calificată”, Modulul Farmacologie (4 serii: 2007-
2008; 2008-2009; 2014-2015; 2015-2016; 2016-2017; 2017-2018;2018-2019)

Curs e–learning, cu titlul “Infecţii respiratorii”, octombrie 2012 / mai 2013 (înscrişi 1165 farmacişti);

Curs e–learning, cu titlul: Eficientizarea activităţii farmacistului în farmacia de comunitate 2014/2015 
(înscrişi > 1200 farmacişti).

Citări în reviste cotate ISI - 115 (conform ISI Web of Science - 13.06.2019)

h-index: 7 (conform ISI Web of Science - 16.03.2020)

Biografie în „Enciclopedia personalită ilor din România”, Ed. a IV-a, Edit. Who is Who, Zug, Elve ia, ț ț

2009, p.292

Documente conexe: Anexa_1_carti_tratate.pdf, Anexa_2_articole.pdf, Anexa_3_comunicari.pdf,
Anexa_4_proiecte.pdf, Anexa_5_brevete.pdf, Anexa_6_manifestari_stiintifice.pdf,

Anexa_7_premii_distinctii.pdf, Anexa_8_prezentari_invitatie.pdf, Anexa_9_lucrari_licenta.pdf,
Anexa_10_coordonare_lucrari_sesiuni_studentesti.pdf, Anexa_11_comisii.pdf

ANEXE

▪ Anexa_1_carti_tratate.pdf 

▪ Anexa_2_articole.pdf 

▪ Anexa_3_comunicari.pdf 

▪ Anexa_4_proiecte.pdf 

▪ Anexa_5_brevete.pdf 

▪ Anexa_6_manifestari_stiintifice.pdf 
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