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Nume / Prenume
Telefon
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Data naşterii
Sex

CAUNII , Angelica, Rodica
+40-256-284004
angelacaunii@yahoo.com, caunii.angelica@umft.ro
Căsătorită, 2 copii
Română
04.02.1973
Feminin

Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Din septembrie 2014 până în prezent
Șef Lucrări
În cadrul disciplinei de Analiza medicamentului şi Chimia mediului şi alimentului, Legislație,
Management și Marketing farmaceutic:
➢ Pregătire, organizare şi susţinere cursuri, lucrări practice, seminarii şi examene
corespunzătoare disciplinei pentru studenţii români şi francezi, precum și pentru
studenții Colegiului de Asistenţă de farmacie, astfel: Chimia Factorilor de Mediu,
Igienă, Nutriție; Chimie des facteurs de l’environnement, Higiene, Nutrition; Legislație,
Management și Marketing Farmaceutic, Analiza medicamentului, Istoria
Farmaciei,,Histoire de la pharmacie; Consilierea farmaceutică a pacientului
➢ Pregătire, organizare şi susţinere cursuri, seminarii şi examene corespunzătoare
disciplinei masterale ˝Estetica Produsului Dermato-cosmetic, din cadrul programului
masteral Formularea și Evaluarea Produsului Dermato-cosmetic
➢ coordonare lucrări de licenţă
➢ coordonare lucrări de disertație în cadrul programului masteral Formularea și
Evaluarea Produsului Dermato-cosmetic
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Facultatea de Farmacie, P-ţa Eftimie
Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, Romania
Din martie 2002 până în septembrie 2014
Asistent universitar
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Principalele activităţi şi responsabilităţi În cadrul disciplinei de Analiza medicamentului şi Chimia mediului şi alimentului:
➢ susţinerea lucrărilor practice de Analiza medicamentului anul V, semestrul I studenţi
români şi francezi;
➢ susţinerea lucrărilor practice de Chimia mediului şi alimentului anul III, semestrul II
studenţi români şi francezi;
➢ coordonare lucrari de licenţă.
În perioada 2011-2014, în cadrul disciplinei de Marketing, Management şi Legislaţie
Farmaceutică:
➢ organizare şi susţinere cursuri, seminarii şi examene de Marketing şi Management
anul V studenţi români şi francezi,
➢ organizare şi susţinere cursuri şi examene de Legislaţie şi Deontologie profesională
anul III, semestrul I Colegiu Asistenţi de farmacie;
➢ coordonare lucrari de licenţă.
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
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Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Facultatea de Farmacie, P-ţa Eftimie
Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, Romania.
Din martie 2010 până în noiembrie 2014
Farmacist specialist / primar, Key Account Manager / Product Manager
Activitate de management al relaţiilor cu clienţii mari în reprezentanţa de medicamente:
Formarea şi întreţinerea relaţiilor cu clienţii majori ai companiei, - unităţi sanitare,
importatori şi distribuitori de medicamente;
- Implementarea unor schimbări majore în relaţiile existente în vederea creşterii şi
maturizării imaginii brandului reprezentat, pe piaţa medicamentului din zona de vest
a României;
- Crearea şi implementarea unui nou cod de relaţionare cu partenerii din mediul
extern companiei acţionând totodata conform legislaţiei actuale;
- Crearea şi dezvoltarea a diverse proiecte pilot.
S.C.Bionorica - România SRL, Str. Scoala Floreasca, Nr. 21, sector 1 Bucureşti, România
pentru BIONORICA AG GERMANIA
Din octombrie2008 până înseptembrie 2009
Director general
Activitate management organizaţional de top in domeniul industriei alimentare:
Formare şi coordonare echipă de conducere cu specificitate în activitatea de
producţie alimentară, cu exercitarea unui management de criză în vederea
reorganizarii business-ului;
- Implementarea unor schimbari majore în cultura organizaţională în vederea
redresării activităţii companiei;
- Creerea şi implementarea unui business-plan pentru obţinerea cooperării
partenerilor din mediul extern companiei pe baza unui cash-flow viabil, şi a
profitabilizării companiei care avea pierderi lunare semnificative în ultimii 2 ani;
- Obţinerea reorganizării companiei conform legislaţiei actuale şi relansarea activitaţii.
S.C.Trim-Line SRL, Calea Torontalului Parcul Industrial Tehnologic Timişoara, România

Din ianuarie 2003 până în august 2008
Director regional

Pentru mai multe informaţii accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
© Comunitatea Europeană, 2003 20060628

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activitate middle management în reţea de farmacii:
organizaţional- alegerea şi coordonarea întregului personal (media 150 angajaţi) şi
a întregii activitaţi din zona arondată;
- regulatory affaire- relaţionare cu instituţiile de stat la nivel judeţean (Case de
Asigurari de Sanatate Judeţene, Instituţii de Sanatate Publica, Colegii Farmaceutice
), şi la nivelul Ministerului Sănătăţii - în contextul activitaţilor de deschideri de noi
farmacii şi de reavizare a celor existente;
- dezvoltare afacere – deschidere a 25 locaţii în 9 judeţe din Transilvania şi vestul ţării
cu activitate de retail farmaceutic; coordonarea procesului de maturare a businessului pentru farmaciile deschise, relocarea farmaciilor în funcţie de modificarile
demografice;
resurse umane- cu rezultate excepţionale în formarea şi mentenanţa echipelor de
specialişti pentru vanzare de tip retail în domeniul farmaceutic.

Numele şi adresa angajatorului S.C. Help Net Farma SA, Str. G. Constantinescu Nr. 2, Sector 2,Bucureşti, România
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Numele şi adresa angajatorului
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Principalele activităţi şi responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Din martie 2002 până în ianuarie 2003
Farmacist şef
Coordonarea activităţii farmaciei, monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor personalului din
subordine, asigurarea aprovizionării farmaciei cu medicamente, centralizarea reţetelor,
asigurarea colaborării cu medicii prescriptori, consilierea pacienţilor, formarea personalului din
subordine în vederea fidelizării pacienţilor, evaluarea personalului din subordine.
S.C. Help Net Farma SA, Str. G. Constantinescu Nr. 2, Sector 2,Bucureşti, România
Din iulie 2000 până în martie 2002
Farmacist rezident
Prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor în farmacia publică; acordarea
de informaţii şi consultanţă privind medicamentele eliberate.
S.C. Help Net Farma SA, Str. G. Constantinescu Nr. 2, Sector 2,Bucureşti, România

Din septembrie 1998 până în iulie 2000
Farmacist
Prepararea, controlul, depozitarea şi eliberarea medicamentelor în farmacia publică; acordarea
de informaţii şi consultanţă privind medicamentele eliberate.
S.C. Farmacia Medica SRL , Str. Liviu Rebreanu, Timişoara, România

Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare

Perioada
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Din noiembrie 2010 până în decembrie 2010
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE program de specializare pentru MANAGER DE PROIECT
PROCOMUNITA SIBIU sub autorităţile naţionale responsabile: Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale; Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; Ministerul Educaţiei,
Cercetării şi Inovării
Din decembrie 2005 până în noiembrie 2010
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Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ /
furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ
/ furnizorului de formare
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DOCTOR ÎN ŞTIINŢE FARMACEUTICE – în baza Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării,
Tineretului şi Sportului nr. 4387 din 06.iunie 2011, ca urmare a susţinerii la data de 05 noiembrie
2010 a tezei de doctorat cu titlul „Aditivi alimentari – antioxidanţi. Alimente funcţionale cu
componente bioactive antioxidante” sub coordonarea d-nei Prof. Univ. Dr. Rodica Cuciureanu
Universitatea de Medicina şi Farmacie „ GR. T. Popa”, Str. Universitatii Nr. 16, Iaşi, România
01.08.2019 – până în prezent
Desfășurare pregătire a 2-a specializare FARMACIST SPECIALIST în specialitatea
Farmacie Clinică
Ministerul Sănătății și Familiei, Direcția Generală Resurse Umane, Formare Profesională,
Concursuri și Examene
03.12.2008
FARMACIST PRIMAR în specialitatea Farmacie Generală
Ministerul Sănătății și Familiei, Direcția Generală Resurse Umane, Formare Profesională,
Concursuri și Examene
Din octombrie 2006 până în iulie 2008
DIPLOMA DE MASTER IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
Universitatea de Vest –Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Timişoara

Din ianuarie 2007 până în octombrie 2008
CERTIFICAT PROFESIONAL ÎN MANAGEMENT
CODEX România pentru Open Busines Univesity Anglia

Din martie până în iulie 2003
CERTIFICAT DE ABSOLVIRE Curs Postuniversitar de Perfecţionare în specializarea
MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL
Universitatea de Vest –Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrarea Afacerilor Timişoara

Martie 2002
FARMACIST SPECIALIST în specialitatea Farmacie Generală
Ministerul Sănătății și Familiei Direcția Generală Resurse Umane, Formare Profesională,
Concursuri și Examene
Din octombrie 1992 până septembrie 1998
LICENŢIAT ÎN FARMACIE , prin diploma de licenţă nr. 712/15.01.1999
Universitatea de Medicină şi Farmacie Victor Babes din Timişoara licentiata la Universitatea de
Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucuresti
Din Octombrie 1991 până în iunie 1996
LICENŢIAT ÎN CHIMIE, prin diploma de licenţă nr. 231/06.03.1997
Universitatea de Vest, Facultatea de Chimie-Biologie–Geografie, Specializarea Chimie,
Timişoara , România
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Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e)

Română

Limba(i) străină(e) cunoscute
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba engleză
Limba franceză

Intelegere
Abilităţi de ascultare

Vorbire

Abilităţi de citire

Interacţiune

Scriere
Exprimare

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

A2

Utilizator
elementar

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
experimentat

C1

Utilizator
independent

A2

Utilizator
elementar

Utilizator
B2 independe
nt

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale

Personalitate intens proactivă cu idei inovatoare şi originale şi un puternic simţ al urgenţei;
Capacitate de a construi şi a valorifica relaţiile pentru a obţine rezultate de înaltă calitate
profesională şi morală;
Aptitudini de a comunica fluent şi entuziast, cu influenţă, ferm, convingător şi direct;
Abilitate înaltă de a muncii în echipă şi a motiva echipa, acordând atenţie punctelor de vedere
ale celorlalţi membrii;
Adaptabilă la schimbări, flexibilă, cu răspuns pozitiv la presiunea generată de probleme noi , cu
ritm de lucru rapid şi concentrată pe finalizare;
Cu interes în dezvoltarea colaboratorilor, cu capacităţi de delegare a autorităţii dar păstrare a
responsabilităţii.

Competenţe şi cunoştinţe de O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ si a majorităţii programelor de gestiune din
utilizare a calculatorului retail-ul farmaceutic
Permis de conducere
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Categoria B
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Informaţii suplimentare Premiul UEFISCDI: PN-III-P1-1.1-PRECISI-2018-26319, pentru articolul „Evaluation of thermal
stability and kinetic of degradation for levodopa in non-isothermal conditions” autorii: Ledeții
A, Caunii A, et al JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2018
Premiul UEFISCDI: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2018-26544, pentru articolul „Preformulation
studies for nortriptyline Solid-state compatibility with pharmaceutical excipients” autorii:
Ledeții I, Caunii A, et al JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, 2018
Pemiul UEFISCDI: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2017-19360, pentru articolul „Compatibility study
between antiparkinsonian drug Levodopa and excipients by FTIR spectroscopy, X-ray diffraction
and thermal analysis” autorii: Ledeții I, Caunii A, et al JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND
CALORIMETRY, 2017
Premiul UEFISCDI: PN-III-P1-1.1- PRECISI-2017-19875, pentru articolul „Evaluation of solidstate thermal stability of donepezil in binary mixtures with excipients using instrumental
technique” autorii: Ledeții I, Caunii A, et al JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND
CALORIMETRY, 2017
Premiul UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-1741, pentru articolul ”Reverse phase
chromatographic behaviour of major components in Capsicum Annuum extract”, autorii
Butnariu M, Caunii A, Putnoky S, Chemistry Central Journal 2012,
Premiul UEFISCDI: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-2445, pentru articolul ”Study on the stability
and antioxidant effect of the Allium ursinum watery extract” autorii Putnoky S, Caunii A,
Butnariu M, Chemistry Central Journal 2013,
Membră în Proiectul de Cercetare CEEX-Modul I-10, Studiul bioactivităţii sinergice a
alimentelor funcţionale antioxidante în reversibilitatea sindromului metabolic MET-ANTIOX 20052008; director proiect: Prof. Univ. Dr. Simona Drăgan; publicații rezultate: teza de doctorat,
monografia: Angela Caunii, Aplicarea mixului de marketing la crearea alimentelor funcţionale,
Ed. Eurobit, Timişoara, recunoscută CNCSIS, ISBN 978-973-620-778-5, 276 pg., 2011
Membră în Proiectul de Cercetare PN II 61-008, Tehnologii inovative de producere a unor
alimente funcţionale de origine vegetală cu impact asupra sănătăţii umane, PHYTOMED, 20072010 director proiect Prof. Univ. Dr. Carmen Socaciu, Partener P1: Universitatea de Medicina si
Farmacie “Victor Babes” Timisoara, responsabil proiect Conf. Dr. Simona DRAGAN; teza de
doctorat, monografia: Angela Caunii, Aplicarea mixului de marketing la crearea alimentelor
funcţionale, Ed. Eurobit, Timişoara, recunoscută CNCSIS, ISBN 978-973-620-778-5, 276 pg.,
2011
Responsabil în Proiectul de Cercetare III-C5-PCFI-2017/2018-04 Potentialul antiinflamator,
chemopreventiv si antitumoral in cancerul mamar al unor extracte vegetale standardizate din
melissa officinalis l. in nanoformulari cu ciclodextrine acronim ROINEXTRAMAM Director proiect
Conf. Univ. Dr. Ștefana Avram; publicații rezultate - Caunii Angela (prim autor); Oprean Camelia;
Cristea Mirabela; et al.: Effects of ursolic and oleanolic on SK-MEL-2 melanoma cells: In vitro and
in vivo assays; TOXICOLOGY MECHANISMS AND METHODS 2018, 28 (2 ), 148-156; ISSN:
1019-6439, eISSN: 1791-2423, FI=3.333/2017
Membră a Colegiului Farmaciştilor din România, iar din 2011 pana în prezent, membru în
Consiliul de Conducere a Colegiului Farmaciştilor din România filiala Timiş
Membră a Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România
Pregătire profesională postuniversitară continuă din 2002 până în prezent susţinută prin
participarea anuală la cursuri de formare continuă
Univ. Dr. Zoltan Szabadai - UMF „Victor Babeș” Timișoara
Referinţe Prof.
Prof. Univ. Dr. Rodica Cuciureanu - UMF „Gr.T. Popa” Iași

Prof. Univ. Dr. Simona Drăgan - UMF „Victor Babeș” Timișoara
Prof.Univ. Habil. Monica Butnariu - USAMVB „Regele Mihai I al României” Timișoara
Prof.Univ. emerit Carmen Socaciu - USAMV Cluj Napoca

Timisoara, 04.01.2022
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