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Curriculum Vitae 

INFORMAŢII PERSONALE  
Nume BALDEA CORINA ALEXANDRINA 
Adresă  
Telefon  
Fax  
E-mail  
Naţionalitate Română 
Data naşterii                                                     

 
EXPERIENŢĂ 

PROFESIONALĂ 
 

Perioada 
Funcţia sau postul ocupat 

Tipul activităţii sau sectorul de 
activitate 

Numele şi adresa angajatorului 
 

Principalele activităţi şi 
responsabilităţi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Numele şi adresa angajatorului 

 
 

 

 
 
 

 
Octombrie 2006 – prezent 
Asistent universitar 
Învăţământ superior, cercetare ştiinţifică 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia 
Mediului; str. General Magheru nr.26 410048 Oradea. 

 activitate didactică şi de cercetare ştinţifică 

 titularul disciplinelor:  

 activitate didactică şi de cercetare: Biologie 
Celulara. Microbiologie alimentara 

- predare lucrări practice studenţilor nivel cursuri de 
zi 

- participare la şedinţele colectivului catedrei 
- publicare lucrări ştiinţifice în reviste de specialitate 
- prezentare lucrări ştiinţifice la conferinţe şi 

simpozioane de profil 
- publicarea caietului de seminar 
 

 
Martie 2004-octombrie 2006 
Preparator universitar 
Învăţămînt superior, cercetare ştiinţifică 

 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Protecţia 
Mediului; str. General Magheru nr.26 410048 Oradea 
activitate didactică şi de cercetare 

 
Perioada 

Funcţia sau postul ocupat 
Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 
Numele şi adresa angajatorului 

 
Principalele activităţi şi 

responsabilităţi 
 

 
octombrie 2004- prezent 
farmacist 
SANATATE 
 
SC ANTAL FARM SRL 
 
Activitate farmacist - specialist 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Specializarea 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Specializarea 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Specializarea 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 
Perioada 

Calificarea/diploma obţinută 
Specializarea 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ/furnizorului de 

formare 
 

Perioada 
Calificarea/diploma obţinută 

Specializarea 
Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ/furnizorului de 
formare 

 

 
 
 
 
Octombrie 2004 – octombrie 2010 
Diploma de doctor 
Medicina 
Universitatea din Oradea 
 
 
Octombrie 2006 - Iunie 2007 
Diplomă de master 
Formarea Profesorilor 
Universitatea din Oradea; Departamentul pentru 
pregătirea şi perfecţionarea personalului didactic 
 
Octombrie 2005-iunie 2007 
Diploma de master 
Management european de sanatate publica 
Universitatea din Oradea Facultatea de Medicina si 
Farmacie 

 
 
Octombrie 1998- septembrie 2003 
Diplomă de licenţă 
Farmacie 
Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si 
Farmacie 
 
 
15 septembrie 1982-iunie 1986 
Diplomă de bacalaureat 
Farmacie 
Liceul Sanitar Sibiu 

 
 
APTITUDINI ŞI COMPETENŢE 
PERSONALE 1 

 

Limba maternă Română 
Limbi străine cunoscute 

 
 

Engleză : (citit : bine; scris: mediu; vorbit: bine) 
Franceză: (citit: bine; scris: bine; vorbit: bine) 
 
 

Aptitudini şi competenţe 
artistice2 

 

Aptitudini şi competenţe sociale3 - spiritul de echipă 
                                                 
1
 dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o 

diplomă 
4, 5, 6, 7, 8 

Descrieţi aceste aptitudini şi indicaţi contextul în care le-aţi obţinut 
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 - membru în asociaţii profesionale din ţară 
- colaborare cu instituţii partenere locale şi 

naţionale 
- o bună capacitate de comunicare – obţinută ca 

urmare a experienţei cu elevii, studenţii, 
 

Aptitudini şi competenţe 
organizatorice4 

- coordonat practica de specialitate 
coordonat firme de exerciţiu 

 
Aptitudini şi competenţe tehnice7 

 
Utilizarea calculatorului 

Permis de conducere Categorie B 
  

 
 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE Membru al Colegiului Farmacistilor Bihor 

Atestat socioprofesional pentru farmacist sef 

  
  
 
 
 
 
 
 
    Data:                                                                                         Semnătura: 
04.04.2018   

                                                                                                                                                                    
 

 


