
  
 

 

 

 

Curriculum vitae Europass   
  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Răvoiu Anca 

Adresă Galati, Str. Energiei nr. 3, Bl. 10B, Ap. 63 

Telefon 0743078617 

E-mail anca_r08@yahoo.com 
ravoiu.anca@ugal.ro 
 

Naţionalitate Romana 

Data naşterii 25.08.1990 

Sex Feminin 

  

Locul de muncă vizat   Doctorand  - Universitatea Dunarea de Jos din Galati 

 
Experienţa profesională 

 

 

Perioada

            Functia sau postul ocupat

         Activitati si responsabilitati 

                      principale

 Numele si adresa angajatorului 
 

   2014- prezent 

 
   Farmacist 

 
   Prepararea medicamentelor magistrale si a elaborarilor; 
   Receptia cantitativ – calitativa a medicamentelor intrate in unitate; 
   Eliberarea medicamentelor pe baza de reteta si la cerere, cu obligatia de a informa       
pacientul despre modul de administrare, despre eventuale riscuri si contraindicatii; 
   Pregatirea studentilor aflati in practica; 
   Aprovizionarea locului de munca cu produse farmaceutice; 
   Documentare permanenta cu privire la produsele farmaceutice nou aparute precum 
si a legislatiei in vigoare. 
 
MYOSOTIS.SRL, Galati 
 
Sanatate 



 

                                        Perioada 

  

            Functia sau postul ocupat 

 

         Activitati si responsabilitati             

                      principale 

 

    Numele si adresa angajatorului 

 

 

 

  03.2012 - 12.2013 

 

Asistent pentru persoanele cu dizabilitati 

 

Comunicare si integrarea persoanelor cu dizabilitati in societate;  

Ajutor in cadrul Universitatii Dunarea de Jos Galati 

 

Program POSTDRU/86/1.2/S/63951 „Dezvoltarea si implementarea unui program 

pilot integrat pentru cresterea accesului la invatamantul superior pentru persoanele 

cu dizabilitati”. 

  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 2009 - 2014 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist 

  

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea „Dunarea de Jos” - Facultatea de Medicina si Farmacie  - Galati 
Specializare: Farmacie 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Romana 

  

Limbi străine cunoscute  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european   Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Engleza  Avansat  Mediu Mediu  Mediu  Mediu 

Germana  Mediu  Mediu Incepator  Incepator  Incepator 

  

  

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicare, interrelationare, munca in echipa, perseverenta, creativitate 

  

Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Abilitati de lucru cu calculatorul: Windows, Ms Office, Navigare pe internet 
 



Permis de conducere 
 

 
 
              Informatii suplimentare 

 
                                            

Proiecte  

Categoria B 
 
 
 
 
 

    
 8.08.2013-19.08.2013 am participat la proiectul din cadrul „Youth in action 
Programe” cu tema „Exploring our history – sharping our future!”, care s-a desfasurat 
in Berlin, Germania 
 
 30.08.2013-9.09.2013 am participat la proiectul din cadrul „Youth in action 
Programe” cu tema „Express yourself”, care s-a desfasurat in Sepolno Krainskie, 
Polonia 
 
 28.10.2013-4.11.2013 am participat la proiectul din cadrul „Youth in action 
Programe” cu tema „Join the kitchen of flavors to a bit of knowledge”, care s-a 
desfasurat in Santarem, Portugalia 
 
 24.03.2014-19.08.2014 am participat la proiectul din cadrul „Youth in action 
Programe” cu tema „Art with no barriers”, care s-a desfasurat in Rabas, Franta. 
 
 18.07.2015-25.07.2015 am participat la proiectul din cadrul „Erasmus + exchange” 
cu tema „Every human has rights”, care s-a desfasurat in Agros, Cipru. 

Participari sesiuni stiintifice  1. Studii fitochimice si utilizarea farmaceutica a principiilor active din specia 
Valeriana officinalis, sustinut in 2014, indrumator S. L. Farmacist Robu Silvia; 

2. Interactiuni chimice la asocierea piroxicamului cu cefaclor, sustinut in 2013, 
indrumator Prof. Dr. Farm. Chiriac Alexandru 

3. Factori care influenteaza toxicitatea substantelor, sustinut in 2012, indrumator 
Prof. Dr. Farm. Chiriac Alexandru 

4. Substante psihotrope care modifica activitatea psihica, sustinut in 2011, 
indrumator Prof. Dr. Farm. Chiriac Alexandru 

 

  

 


