
PROF. DR. FARM. NICULINA MITREA 
PROFESOR DE BIOCHIMIE, UMF CAROL DAVILA BUCUREȘTI 

CURRICULUM VITAE 

Data și locul naşterii: 12/02/1943, Ploiești 

Nr. telefon mobil: 0741450411 

Adresa e-mail: nina.mitrea@gmail.com 

Cariera profesională:  

• 1968 –licențiată, ca șefă de promoție a IMF “Carol Davila”, Bucureşti, Facultatea de Farmacie 

• 1968-1970 – intern în farmacie; farmacist specialist, farmacist primar 

• 1972 – prezent – preparator, asistent, șef lucrări, conferențiar, profesor la Disciplina de Biochimie, 

Facultatea de Farmacie București 

• 1980 – Doctor în Științe Farmaceutice, specialitatea Biochimie 

• 1991-2011 - Șef de Catedră, membru în Consiliul Profesoral al Facultății de Farmacie, în Consiliul 

de Etică al Universității 

•   Membru corespondent al Academiei de Științe Medicale 

• 1996 – prezent – conducător de doctorat:14 teze finalizate, 4 în derulare 

- o teză de Doctorat European, cotutelă România-Franța 

Monografii, cărți, capitol de cărți și articole științifice: 

• 14 cărți: 12 publicate în edituri naționale, 2 publicate în edituri internaționale 

• peste 200 articole științifice, 30 indexate ISI/PubMed; 50 citări în baze de date internaționale 

• 3 brevete de invenție, 7 contracte de cercetare 

Activităţi în societăţi profesional- ştiinţifice naţionale şi internaţionale 

• Secretar General al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România, din 1992-prezent 

• Redactor-șef al Revistei FARMACIA (IF 1,162/2015), premiat pentru calitate editorială la Geneva 

(2013) cu International Gold Star Award for Quality 

• membru fondator – Asociaţia Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie- Bucureşti 

• membru în 9 societăți academic-profesionale 

Premii: 11 premii și medalii naționale și internaționale 

Prezenţe în Who’s Who şi enciclopedii – 4 aprecieri  

Alte mențiuni importante: 

• Expert-evaluator în numeroase Comisii ştiinţifice naţionale : CNCSIS, ANSTI, CNATDCU, ANM. 

• Elaborarea şi introducerea în planul de învăţământ- Facultatea de Farmacie din anul 2001 a unui 

nou curs pentru studenţii din anul V: “Medicamente Biologice”  

• Propunerea a 4 cursuri post-universitare de perfecţionare 

• Susţinere de prelegeri în calitate de profesor invitat în cadrul Programului de Educaţie Continuă 

Farmaceutică, în aproape toate oraşele  din România. 

• Coordonator stagii internaționale de pregătire practică a studenţilor în cadrul IAESTE  

• Activitate de organizator a numeroase manifestări ştiinţifice interne şi cu participare internaţională. 


