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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale 
 

Nume / Prenume CRIVINEANU MARIA 

Adresă Calea 13 Septembrie 210, bl. V40, ap. 3, sect. 5, Bucureşti 

Telefon 0722.996.550   

Fax - 

E-mail maria_crivineanu@yahoo.com 
  

Naţionalitate Română 
  

Data naşterii 18.12.1953 
  

Sex F 
  

  

Experienţa profesională  
  

Perioada Decembrie 1983 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar: 1983-1991 
Şef lucrări: 1991-1999 
Conferenţiar universitar: 1999-2001 
Profesor universitar 2001-prezent 

Activităţi şi responsabilităţi principale Activităţi didactice de curs şi lucrări practice la disciplinele Farmacologie, Farmacie, Biologie vegetală; 
activităţi didactice in cadrul studiilor de Master  si Studii Postuniversitare; activităţi de cercetare 
ştiinţifica; publicarea unor materiale de specialitate. 

Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicina Veterinara Bucureşti - Facultatea de Medicina 
Veterinara  

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ, cercetare 

  

Perioada Ianuarie 1980 – decembrie 1983 

Funcţia sau postul ocupat Medic Veterinar - Sef ferma zootehnica 

Activităţi şi responsabilităţi principale Desfăşurarea activităţilor de management in cadrul fermei zootehnice 

Numele şi adresa angajatorului CAP Floreşti, jud. Giurgiu 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management veterinar, asistenţă veterinară 

  

Perioada Octombrie 1978 – ianuarie 1980 

Funcţia sau postul ocupat Medic veterinar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Asistenţă sanitară veterinară în fermă; controlul de calitate a spermei recoltate in vederea congelării 

Numele şi adresa angajatorului Semtest Baloteşti, jud. Ilfov - Întreprinderea de testare a reproducătorilor si producerea de material 
seminal congelat 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Asistenţă veterinară 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1989-1999 

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicină Veterinară 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicina Veterinara Bucureşti - Facultatea de Medicina 
Veterinara 
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Perioada Septembrie 1973 – septembrie 1978 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic veterinar 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agronomice si Medicina Veterinara Bucureşti - Facultatea de Medicina 
Veterinara 

  

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba maternă Română 
  

Limba străină cunoscută  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză   Bine  Bine  Bine  Bine  Bine 

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

  

Domenii de competenţă Farmacologie, farmacie, fitofarmaceutică, farmacovigilenţă, terapeutică, imunofarmacologie, 
farmacotoxicologie, reziduuri medicamentoase. 

 

 

Tematica cercetării  studii cu privire la eficacitatea unor preparate medicamentoase cu acţiune antibacteriană şi 
antiparazitară; 

 observaţii anatomo-clinice în unele parazitoze şi cercetarea aspectelor legate de 
farmacoterapia acestora; 

 testarea şi evaluarea eficacităţii unor preparate antiparazitare şi antibacteriene noi introduse în 
practica veterinară; 

 determinarea activităţii specifice a unor produse imunomodulatoare; 

 studii de farmacovigilenţă privind unele preparate folosite în practica veterinară; 

 testarea unor noi scheme terapeutice, atât în unele boli bacteriene, cât şi în unele parazitoze; 

 cercetări cu privire la farmacodinamia şi farmacoterapia unor preparate fitofarmaceutice; 

 obţinerea unor extracte vegetale şi folosirea lor în terapia unor afecţiuni parazitare; 

 obţinerea unor extracte vegetale şi utilizarea lor ca terapie adjuvantă în boli neoplazice la 
animale în scopul reducerii stresului oxidativ şi a chimiorezistenţei tumorale. 

  

Specializări, instruiri - Specializare în cadrul proiectului PHARE R006.11 Franţa-România – „Training of trainers” – 16-20 
iunie 2003 la National School of Veterinary Services – Marcy l’Etoile – France 
- Curs – Program de instruire siguranţa alimentelor „Romanian Lectures for Food Safety Inspectors” - 
Olanda, 2006. 

 

 

Apartenenţa la societăţi ştiinţifice 
sau profesionale 

- Membră a Colegiului Naţional al Medicilor Veterinari din România  
- Membră a Asociaţiei Generale a Medicilor Veterinari din România  
- Membră a Comisiei pentru avizare, testare, înregistrare a produselor de uz veterinar 
- Membră a unor comisii: Comisia de licenţă, Comisii de examene şi/sau referate doctoranzi, Comisii 
de doctorat – referent oficial, Comisii de promovare cadre didactice 

  

Distincţii, premii - Premiul Academiei Române Ion Ionescu de la Brad: 1998 pentru monografia “Toxicologie sanitară 
veterinară” 
- Premiul şi medalia “Pentru progresul medicinii veterinare” în anul 1997 pentru cartea “Toxicologie 
sanitară veterinară” 
- Premiul şi medalia “Pentru progresul medicinii veterinare” în anul 1997 pentru cartea “Farmacoterapie 
veterinară” 
- Premiul Academiei Române în anul 2004 pentru „Tratatul de Medicină Veterinară” – volumul I 

  

Publicaţii semnificative   Crivineanu Maria, Manuella Militaru, Denisa Ioana Udeanu, V. Nicorescu, Camelia Papuc, 
Corina Ana Ioniţă, Elena Rotaru, 2014. Study on thiamphenicol – induced side effects in 
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hamsters. Farmacia, 62(5), pp. 971-981, Print ISSN 0014-8237, Electronic ISSN 2065-0019. 

 Crivineanu, Maria, 2012. Tratat de farmacologie veterinară. Ed. Printech, Bucureşti, ISBN 978-
606-521-864-2. 

 Crivineanu, Maria, Nicorescu, V., 2012. Bazele farmacologiei veterinare. Ed. Printech, 
Bucureşti, ISBN 978-606-521-853-6. 

 Crivineanu, Maria, Papuc, Camelia, Crînganu, D., Nicorescu, V., Predescu, Corina, Nicorescu, 
Isabela, 2011. The influence of vegetal polyphenolic extracts on adverse reactions induced by 
anticancer chemotherapy in dog. Lucrări Ştiinţifice Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină 
Veterinară Ion Ionescu de la Brad Iaşi Seria Medicină Veterinară, 54(3), pp. 307-312, ISSN 
1454-7406. 

 Crivineanu, Maria, Papuc, Camelia, Crînganu, D., Durdun, Corina, Nicorescu, V., Nicorescu, 
Isabela, 2010. The effect of polyphenolic extracts upon some haematological and biochemical 
blood parameters in rats with ascitogenous hepatic tumors. Scientific Works C Series 
Veterinary Medicine, LVI (3-4), pp. 58-63, ISSN 1222-5304. 

 Crivineanu, Maria, Nicorescu, V., Goran, G., Papuc, Camelia, 2009. The depletion of 
enrofloxacin residues in pork meat. Bulletin of UASVM Cluj-Napoca – Veterinary Medicine, 
66(1), pp. 366-372, ISSN 1843-5270. 

 Crivineanu, Maria – Farmacologie veterinară. Ed. Printech, Bucureşti, 2008, ISBN 978-973-
718-938-7. 

  

Proiecte  de cercetare 
reprezentative 

 Conservanţi naturali pentru produse din carne în vederea obţinerii unor alimente funcţionale şi 
sigure pentru menţinerea sănătăţii consumatorilor (NATCONSERV). Contract PCCA nr. 
149/2014, director proiect: Prof. Camelia Papuc. Expert, 2014-2016. 

 Reducerea chimiorezistentei tumorilor si a toxicitatii citostaticelor prin utilizarea unei terapii 
adjuvante cu extracte polifenolice vegetale. Contract C.N.C.S.I.S. P.N. II tip IDEI, cod ID_1304, 
contract 1064/2009. Director proiect, 2009-2011. 

 Cercetari transdisciplinare privind esentialitatea si nivelele de suplimentare ale borului in hrana 
puilor de carne si a tineretului porcin – SUPLIBOR. Contract PN II tip P4, nr. 52-148/2008, 
responsabil proiect: Prof. Camelia Papuc. Expert, 2008-2011. 

 Reducerea nivelului de microelemente minerale din dejecţiile de porc prin înlocuirea 
premixurilor chimice cu aditivi fitogenici  si preparate enzimatice, cale de promovare a 
agriculturii sustenabile – FITOMIN. Contract PN II tip P4, nr. 51-025/2007, responsabil proiect: 
Prof. Camelia Papuc. Expert, 2007-2010. 

 Stresul oxidativ în intoxicaţia experimentală cu cupru la oaie. Efectul protector al unor nutrienţi 
esenţiali cu potenţial antioxidant. Grant C.N.C.S.I.S, tema nr. 2, cod 1297, contract nr. 12 
GR/14.05.2007, director proiect: Prof. Victor Crivineanu. Expert, 2007-2009. 

 Cercetări privind chimiorezistenţa unor specii parazite la animale faţă de chimioterapicele 
antihelmintice şi căi de combatere a acesteia, inclusiv prin mijloace fitoterapeutice. Grant 
C.N.C.S.I.S, tema nr. 2, cod 1108, contract nr. 30GR/17.05.2006. Director proiect, 2006-2008. 

 Incidenţa unor poluanţi chimici în produse de origine animală şi importanţa acestora privind 
siguranţa alimentară. Grant C.N.C.S.I.S., tema nr 8, cod 837, contract nr. 33378 / 29.06.2004, 
director proiect: Prof. Constantin Savu. Expert, 2004-2006. 

 Evaluarea raportului “eficienţă-risc” in corticoterapia la animalele de companie. Grant 
C.N.C.S.I.S., tema nr. 6, cod 1667, contract nr. 40534/05.11.2003; director proiect: Prof. Victor 
Crivineanu. Expert, 2003-2005. 

 Cercetări fiziologice şi biochimice privind secreţia pancreatică exocrină. Efectul unor factori 
umorali şi nervoşi. Grant C.N.C.S.I.S., tema nr. 41, cod 88, director proiect: Prof. Nicolae 
Dojana. Expert, 2002-2004. 

 Evaluarea biodisponibilităţii şi a eficacităţii terapeutice a unor produse antiparazitare la animale. 
Grant C.N.C.S.I.S., tema nr. 30, cod 701, contract nr. 33605/2002, director proiect: Prof. Liviu 
Mitrea. Expert, 2002-2004. 

  

 
 
 
 

 04.09.2017        Prof univ. Dr. Maria Crivineanu 


