
 
 
CURRICULUM 
VITAE 
EUROPASS  
INFORMAŢII 
PERSONALE 

 

Nume / Prenume IOAN ALEXANDRU SĂRĂCIN  
  
  
  
Sex Masculin  
  
Naționalitatea Română 
  
EXPERIENŢA 
PROFESIONALĂ  

Perioada 2011 - prezent 
Funcția și locul ocupat • Farmacist (octombrie 2011 - mai 2012) - SC SENSIBLU 

SRL, CARACAL (România) 
• Farmacist manager (mai 2012 – septembrie 2012) - SC 

SENSIBLU SRL, CARACAL (România) 
• Farmacist –(octombrie 2012- martie 2013) - SC SENSIBLU 

SRL, CRAIOVA (România) 
• Vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor Filiala Dolj (2015- 

present) 
• Farmacist manager (martie 2013 – prezent) - SC SENSIBLU 

SRL, CRAIOVA (România) 
 

Numele și adresa 
angajatoruluI • SC SENSIBLU SRL – str. Ciobanului, nr.133, Mogosoaia, 

judetul Ilfov 
• Colegiul Farmaciștilor Filiala Dolj - Craiova, str. Calea 

bucurești, bl.T6 parter. 
Tipul activității sau sectorul 

de activitate • Activitatea de farmacist 
• Activitatea managerială 
• Tutore studenți ai UMF alfați în, practică 



• Evaluare personal 
 
Educație și formare  

Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obținută  

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

2003 - 2006  
Diplomă bacalaureat  
Profil: Științe ale naturii, Filiera Teoretică, Real 
 
 
 
Colegiul Național Elena Cuza Craiova 

Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obținută  

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

2006 - 2011 
Farmacist/Diplomă Licență  
 
 
 
 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova – Faculatea de 
Farmacie  

Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obținută  

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

2015 - 2017 
Titlul de Master în domeniul Ingineria Mediului  
Programul de studii Ingineria și managementul sistemelor biotehnice 
 
 
 
Universitatea Polithenica Bucuresti, Bucuresti (România) 
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 

Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obținută  

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

2019 - 2020 
Antreprenor / Certificat Calificare 
Managementul Afacerilor/ Structurare plan afaceri 
 
 
Universitatea Polithenica Bucuresti, Bucuresti (România) 
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 
Proiect: Burse pentru educația antreprenorială în rândul doctoranzilor 
și cercetătorilor postdoctorat  (BeAntreprenor!) Cod mysmis: 124539 



Perioada  
 

Calificarea / diploma 
obținută  

Disciplinele principale 
studiate / competențe 

profesionale dobândite 
  

Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorului de 

formare 

2016 - prezent 
Doctorand 
Domeniul: Inginerie Mecanică 
 
 
Universitatea Polithenica Bucuresti, Bucuresti (România) 
Facultatea de Ingineria Sistemelor Biotehnice 
Școala Doctorală Ingineria Sistemelor Biotehnice 

 
Aptitudini şi competenţe 

personale  
Limba(i) maternă(e)  

 Română 
Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e)  
 

Engleză, Franceză 

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE 
Nivel european (*)  

 Ascultare Citire 
Participare 

la 
conversaţie 

Discurs oral 
Exprimare 
scrisă  
 

Engleză 
C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat C1 Utilizator 
experimentat C1 Utilizator 

experimentat 

Franceză B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent B2 Utilizator 

independent B2 Utilizator 
independent 

 (*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi 
Străine  
 

 
Competențe și abilități 

sociale  
 

Am capacitate de adaptare la medii multiculturale, obținută în 
farmacie și documentare precum și în training-urile managerile 
susținute. Am o bună capacitate de comunicare obținută ca 
urmare a experienței de farmacist manager și formare de personal. 

Competențe și aptitudini 
organizatorice  

 

Experiență bună în domeniul managementului proiectelor dobândită 
în urma absolvirii unui curs de manager de proiect și funcție pe care o 
îndeplinesc în farmacie, cea de manager. 

Competențe și aptitudini 
tehnice  

 

Modelarea matematică , simularea și optimizarea proceselor 
frezelor dentare fiind unul dintre primii autori de lucrări în acest 
domeniu din țară. Achiziția și prelucrarea datelor experimentale . 

Competențe și aptitudini de 
utilizare a calculatorului  

 

Stăpânesc foarte bine pachetul Microsoft Office. Am baze elementare 
ale softului de proiectare asistată și analiză asistată SolidWorks.  
Cunoștințe de bază în administrarea rețelelor de calculatoare. 
Cunoștințe de bază de HTML. Bune cunoștințe de editare foto 

Competențe și aptitudini Am urmat timp de 1 an cursuri de dans. 



artistice  
 

Alte competențe și aptitudini  
 Sunt practicant de pescuit sportiv. 

Permis(e) de conducere  
 

Dețin permis de conducere auto, Categoriile:AM, B1, B  
 

 
Informaţii suplimentare  

 
• Membru din anul 2021 al Societatii Inginerilor Mecanici 

Agricoli din Romania - SIMAR  
• Membru din anul 2021 al Societatii Inginerilor de 

Automobile din Romania - SIMAR  
• Membru din 2011 al Colegiului Farmacistilor din 

România Filiala Dolj 
 

Publicații  
 

Articole publicate în reviste și conferințe ISI -8 
Articole publicate în reviste și conferințe BDI -10 
 

Prezentări Lucrări publicate, prezentate și susținute la conferințe naționale ți 
internaționale - 4 
 

 

 

Iulie 2021            Ioan Alexandru SĂRĂCIN 


