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Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor universității pentru ocuparea 

unui post didactic vacant pe durata determinată 

 

Subsemnata Dr. Farmacist primar Gabriela Antoaneta VLĂSCEANU, am absolvit Facultatea 

de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” - Bucureşti în anul 1994. 

 

1. Dețin diploma de licență în domeniul FARMACIE, specializarea Farmacie Generală, forma de 

învățământ la zi, seria N, nr. 011676, obținută la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 

Davila” București. Am obținut media generală de licență 9.83 și media la examenul de licență 10. 

 

2. Dețin diploma de doctor în domeniul FARMACIE, seria P, nr. 0001186, obținută la 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, Ordinul MECT de confirmare 

nr. 4887 din data de 25.07.2008. 

 

3. Titlul profesional de Farmacist primar, l-am obținut prin Ordinul de confirmare în specialitatea 

Farmacie generală, emis de MS cu nr. 3238/31.03.2011 (media generală 9.37). 

 

Primul loc de muncă a fost reprezentanţa farmaceutică Eli Lilly (Suisse) SA.(1.09.1994-

31.08.1997), transformată în Eli Lilly and Company România (1.09.1997- 4.06.2006) 

 

Din 5.06.2006 am început colaborarea cu compania Hofigal Export Import SA Bucureşti în 

calitate de Consilier Terapii noi, din anul 2007 până la data de 31 ianuarie 2018 am deţinut 

funcţia de Manager Cercetare-Dezvoltare, iar din 1 februarie 2018 până în prezent (ianuarie 2019) 

sunt Manager Cercetare-Dezvoltare & Relații cu Autoritățile (CD & RA) la compania sus-

amintită. 

 

Îmi desfăşor activitatea de cercetare în domeniul fito-alimentar, urmare a perfecţionării mele  

postuniversitare în ştiinţa şi ingineria alimentelor prin: 

 masterat în domeniul Controlul şi expertiza alimentelor (2005-2007, UGAL- FSIA, Diplomă 

seria G, nr. 0042186) 

 doctorat în domeniul Ştiinţa şi ingineria alimentelor (2007-2010, UGAL – FSIA, Diplomă seria 

H, nr. 0005704). 
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Din profilul compartimentului pe care îl coordonez: CERCETARE – DEZVOLTARE & 

RELAȚII CU AUTORITĂȚILE / Domeniul Documentare şi Cercetări fito-alimentare, reies 

principalele direcţii de cercetare pe care mi-am canalizat activitatea şi pe care le voi aprofunda ca 

direcţii de dezvoltare a carierei universitare. 

 

În prezent îmi desfăşor activitatea didactică în domeniul Farmacologie (generală, specială, 

clinică), în calitate de Șef de lucrări (februarie 2018 – prezent) la Facultatea de Asistență 

Medicală generală a Universității Bioterra din București, urmare a perfecţionării mele universitare 

în ştiinţe farmaceutice prin: 

 licenţă în domeniul Farmacie generală (1989-1994, UMF Bucureşti - Facultate Farmacie, 

diplomă seria N, nr. 011676) 

 doctorat în domeniul Farmacie (2006-2009, UMF Bucureşti - Facultatea de Farmacie, diplomă 

seria P, nr. 0001186). 

 masterat în domeniul Biostatistică (2007-2009, Universitate Bucureşti – Farmacie, UMF, 

diplomă seria G, nr. 0120530). 

 

Evaluarea îndeplinirii standardelor universității de către candidat: 

 

Am publicat 9 articole în reviste cotate ISI (reviste pentru care Thomson Reuters calculează și 

publică factorul de impact în „Journal Citation Reports”) în calitate de autor principal, după cum 

urmează (autor/autorii, titlul articolului, titlul revistei, an, ISSN, factorul de impact): 

 

1. VLĂSCEANU G.A., MANEA ST., APOSTOL L., 2018, INBREAD project, example of 

international research cooperation in plant biotechnology, Google Academic, 2018/8/30, 

Journal of Biotechnology, Volume: 280, pag. S85-S86, Editor: Elsevier, F.I./2015 = 1,881 

 

2. IVOPOL M., VLĂSCEANU G.A.*, MANEA ȘT., DUNE A., POPA M.,  MĂRUŢESCU 

L.,  IONESCU D., IVOPOL G., CRIŞAN I., CHIFIRIUC C., 2018, “Investigarea in vitro a 

unor uleiuri esențiale ca potențiali agenți antimicrobieni”, Al XVII-lea Congres Naţional 

de Farmacie”, 26-28 septembrie 2018, București, Program, pag. 65, 

www.congresfarmacie2018.ro, Proceeding of the Romanian National Congress of 

Pharmacy, 17
th

 edition, “21
st
 Century Pharmacy – between intelligent specialization  and 

social responsibility” E-book, F.I./2007 = 1.507   

 

3.   WEISONG MU, XIU JUAN WANG, L. B. VLAD, JIANYING FENG, VLĂSCEANU G.A., 

2015 “Cluster Evaluation for Grape and Wine Industry in China”, JEPE(16) no.2, (2015), 

pag. 795-808, ISSN: 1311-5065, F.I./2015 = 0.734 

 

http://scholar.google.com/scholar?cluster=1339268528248010965&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=1339268528248010965&hl=en&oi=scholarr
http://www.congresfarmacie2018.ro/
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4. BÎRA A., VLĂSCEANU G.A.*, MANEA ŞT, IONESCU D., NEGRU G., MAROSY Z., 

2014, "Bio-fertilisers for medicinal and aromatic plants in culture”, JEPE B.E.N.A.  

Volume 15 issue 1, pag. 85-92, ISSN: 1311-5065, F.I./2014 = 0.838 

 

5. DINU M., VLĂSCEANU G.A.*, DUNE A., ROTARU G., 2012, "Researches concerning 

the growth of nutritive value of the bread products through the Spirulina adding”, Abstract 

Book of International  Workshop “Environmental – Nutrition – Health Relationship in the 

frame of EU Policy”, Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor - Universitatea “Dunarea 

de Jos” Galati, 6-7 ianuarie 2009, pag.94 (reg. No 1467 A/2009), JEPE 13, No.2, (2012), 

pag. 660-665, ISSN: 1311-5065, F.I./2012 = 0.259 

 

6. VLĂSCEANU G.A., BULANCEA M., MANEA St., 2012, "Arguments for the use of  

medicinal wines by pacients with X metabolic syndrom”, Abstract Book of International  

Workshop “Environmental – Nutrition – Health Relationship in the frame of EU Policy”, 

Facultatea de Stiinta si Ingineria Alimentelor - Universitatea “Dunarea de Jos” Galati, 6-7 

ianuarie 2009, pag.98 (reg. No 1467 B/2009), JEPE 13, No.2 A, 2012, pag. 1148-1159, 

ISSN: 1311-5065,  F.I./2012 = 0.259 

 

7. VLĂSCEANU G.A., MANEA ST., DUNE A., MOCANU D., 2011, "Microbial 

contamination verification of nesterile products based on wine and medicinal plants”, 
Journal of Environmental protection and Ecology (reg.no.1546/07.09), JEPE 12, no.1/2011, 

p. 346-353, ISSN: 1311-5065,  F.I./2011 = 0.102 

 

8. VLĂSCEANU G.A., 2007, The pharmaceutical marketing mix and the distribution 

channels specific helth social assurance system in Romania”, Revista “Farmacia”, nr.2, 

Martie-Aprilie 2007, pag. 229-237, (251 p.), ISSN 0014-8237, F.I./2007 = 0.951 

 

9. VLĂSCEANU G.A., 2007,“The STAR concept, constitutive element and tool for the 

evaluation of the Performing Management process”, Revista “Farmacia”, nr.2, Martie-

Aprilie 2007, pag. 237-244, (251 p.), ISSN 0014-8237, F.I./2007 = 0.951 

 

  

*Notă: Autorul sau autorii principali ai unei publicații se consideră a fi oricare dintre următorii: 

a. Primul autor 

b. Autorul corespondent (VLĂSCEANU G.A.*) 

c. Alți autori, a căror contribuție este indicată explicit în cadrul publicației a fi egală cu 

contribuția primului autor sau a autorului corespondent 

d. Ultimul autor 
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Am publicat 2 articole în reviste cotate ISI (reviste pentru care Thomson Reuters calculează și 

publică factorul de impact în „Journal Citation Reports”) în calitate de co-autor, după cum 

urmează (autorii, titlul articolului, titlul revistei, an, ISSN, factorul de impact): 

 

1. BELC N., APOSTOL L., VLĂSCEANU G.A., MOȘOIU C., VLĂDUȚ V., MARTINEZ 

S.A., 2019, “Valorisation as functional ingredients of some subproducts from dietary 

supplement processing”, Romanian Biotechnological Letters, under proceeding ISBN 1224-

5984, Simpozion Internațional ISB-INMA-TEH 2018, 1-3 noiembrie 2018, București, 

F.I./2007 = 0.404 

 

2. ŢIPLEA G., MAROSZ Z., VLĂSCEANU G., 2017, “Using of magnetic and homopolar 

generator for wating the medicinal plants cultivation”, JEPE BENA volume 18 isues 1, 

pag. 110-116, ISSN: 1311-5065, F.I./2017 = 0.774 

 

Factorul cumulat de impact pentru articolele publicate de mine în calitate de autor principal în 

reviste cotate ISI (reviste pentru care Thomson Reuters calculează și publică factorul de impact în 

„Journal Citation Reports”) este de 7.482, în calitate de co-autor 1.178, total: 8.66 

 

Indicele Hirsch (h5-index) pentru conform Google Scholar pentru Journal of Environmental 

Protection and Ecology (JEPE)/2017 este 10. Consider că este îndeplinit standardul privind 

indicele Hirsch pe site-ul ISI Web of Science, Thomson Reuters ISI Web of Knowledge 

(InCITES Journal Citation Reports - Science Edition) 

 

Articole/studii  publicate ( 11 ISI, 42 BDI) – ataşată, 4_Lista de lucrări, studii în volumele unor 

manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale recunoscute, altele decât ISI și BDI (28) - 

ataşată, listă lucrări din domeniul de referinţă 

 

Citări în cărţi apărute în edituri naţionale recunoscute CNCSIS (2) 

 

1. MAROSY ZOLTÁN ISTVÁN, „Managementul strategic al activităţilor de inovare. 

Studii de fezabilitate”, CNCSIS 323, 2012, pag. 19 (Marketingul inovării) 

 

2. JACQUELINE B. MARCUS, „Unleashing the Power of Umami”, Food Technology, 

Volume 63, no. 11, 2012 (references IORDĂCHESCU G., VLĂSCEANU G et al) 
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Alte date considerate relevante de către candidat (dacă este cazul): 

 

Am publicat 2 cărţi în edituri naţionale recunoscute CNCSIS: 

1. Carte „Pedagogia şi psihologia educaţiei. Psihopedagogia adolescenţilor” (2017), 

ISBN978-606-26-0680-0, Editura ProUniversitaria 

2. Carte „Note de curs - Farmacologie clinică” (2019), ISBN 978-606-652-209-0, Editura 

Mustang, Bucureşti 

 

Alte 2 cărţi au fost tipărite la în edituri naţionale, cu ISBN: 

3. Carte „Introducere în medicina vibraţională”(2012/2013), ISBN978-606-8180-06-9, 

Editura Dao Psi, București 

4. Carte „Note de curs – Principii de educaţie” (2018), ISBN 978-606-762-095-5, Editura 

Rawex Coms, Bucureşti 

 

Realizate 6 reviste, în calitate de Coordonator / Redactor şef) 

1. Revista “Hofigal – Natură şi sănătate”, ISSN:1842-3310, Fundaţia Heron, 2006-2019  

 

2. “Proceedings of the First Congress of the International Federation of Apitherapy 

and of the VII-th. Congress of the Romanian Apitherapy Society”, ISBN: 978-606-

11-4237-8, Editura Sitech Craiova, 2014  

 

3. Coordonator “Proceedings of the IX-th. Congress of the Romanian Apitherapy 

Society”, ISSN: 978-606-762-072-6, Editura Rawex Coms, 2016  

 

4. Coordonator “Proceedings of the X-th. Congress of the Romanian Apitherapy Society”, 

ISSN: 978-606-762-072-6, Ed. Rawex Coms, 2017 

 

5. Coordonator “Proceedings of ApiQuality & ApiMedica - the XI-th. Congress of the 

Romanian Apitherapy Society”, ISSN: 978-606-762-072-6, Ed. Rawex Coms, 2018 

 

6. “Revista Română de Api-Fito-AromaTerapie”, ISSN: 2457-6484, Editura Rawex Coms 

Bucureşti, 2015-2019 
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Brevete de invenţie (2) - cereri de brevet / 2015 

1. Cerere de brevet ICECHIM - OSIM, A/00923/27.11.2015. – „Compoziţie biostimulantă 

pe bază de siliciu pentru aplicare foliară” – coautor 

 

2. Cerere de brevet Hofigal - OSIM, A/00930/27.11.2015.– „Procedeu de creştere a 

producţiei de compuşi bioactivi în culturi de plante nutraceutice” – coautor 

 

 Consider că aplicarea cumulativă a mai multor specializări, metode şi mijloace devine astăzi o 

necesitate, dar şi o caracteristică a cercetării moderne şi dezvoltării carierei universitare, cu largi 

posibilităţi de a beneficia de pe urma arsenalului cuprinzător şi variat de resurse vegetale, surse de 

informare, metode şi aparatură de laborator performante, asigurate de progresele tehnicii şi ştiinţei 

contemporane. 

 

Pentru viitoarea mea activitate îmi propun să aplic noi strategii de cercetare şi direcţii de 

dezvoltare a carierei  universitare rezultate din îmbinarea unui complex de metode, procedee şi 

mijloace bine selectate şi armonizate legislativ.  

 

Pot să lucrez normal în stare de tensiune, pot rezolva eficient problemele, am un comportament 

echilibrat şi echidistant faţă de colegi, de aceea îmi voi continua activitatea de cercetare, 

didactică, publicistică şi managerială şi mă voi implica în continuare în programele de cercetare 

din planul naţional şi în cele care prevăd formarea şi coordonarea consorţiilor internaţionale, cu 

mulţi parteneri de cercetare şi industriali, fiind adaptabilă la schimbări şi scheme de lucru, având  

abilităţi organizatorice şi de planificare ca şi excelente raporturi cu supervizorii şi colegii de 

muncă.  

Candidat, 

VLĂSCEANU Gabriela Antoaneta 


