Curriculum vitae
Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume Savoiu-Balint, Germaine
Adresa Str. Horia,nr.92, Timisoara
Telefon (40 – 356) 434119

Mobil: (40 – 074)6168877

E-mail savoiugema@yahoo.com, savoiugema@umft.ro
Cetăţenia Română
Data naşterii 19.02.1958
Sex Feminin

Experienţa profesională
Perioada Septembrie 2018-prezent
Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar
Principalele activităţi şi
Susţinerea cursului şi a lucrarilor practice de Anatomie, Fiziologie,Fiziopatologie,
responsabilităţi
anul I (sem. II) si II (sem. I şi II)
Numele şi adresa angajatorului
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara
Tipul activităţii sau sectorul de Facultatea de Farmacie – P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, Timişoara, România
activitate Activitate didactică şi de cercetare

Perioada Martie 2009 - 2018
Funcţia sau postul ocupat Şef de lucrări
Principalele activităţi şi Facultatea de Farmacie din Timişoara, Disciplina de Anatomie, Fiziologie,
responsabilităţi Fiziopatologie
• susţinerea cursului şi a seminariilor de Anatomie, Fiziologie,Fiziopatologie, anul II
(sem. I şi II).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara
Facultatea de Farmacie – P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, Timişoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate
Perioada

2009-2012

Funcţia sau postul ocupat Lector la Master- Specializarea Farmacie- Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş”, Timişoara, Facultatea de Farmacie. „Managementul
farmacoterapiei la persoanele varstnice”.
Tipul activităţii
Activitate didactică

Perioada

Din martie 2000 pană în martie 2009

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar

1

Principalele activităţi şi Facultatea de Farmacie din Timişoara, Disciplina de Fiziopatologie
responsabilităţi • susţinerea lucrarilor practice de Fiziopatologie, anul III, Facultatea de Medicina
(sem. I si II).
Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara
Facultatea de Medicina – P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, Timişoara, România
Tipul activităţii sau sectorul de Activitate didactică şi de cercetare
activitate

Perioada Din aprilie 1986 pană martie 2000.
Funcţia sau postul ocupat Biolog, colectivul de cercetare, disciplina de Fiziopatologie
Principalele activităţi şi Cercetare
responsabilităţi
Numele şi adresa angajatorului

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara
Facultatea de Medicina – P-ţa Eftimie Murgu, nr.2, Timişoara, România

Tipul activităţii sau sectorul de Activitate de cercetare stiintifica
activitate
Perioada Din octombrie 1985 pana in aprilie 1986
Functia sau postul ocupat Biolog, laborator clinic Spitalul Municipal Bicaz
Tipul activităţii sau sectorul de
activitate

Medicina de laborator

Numele si adresa angajatorului Spitalul Municipal Bicaz

Educaţie şi formare
Perioada Din octombrie 2010 – iunie 2011
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master- Specializarea Farmacie- Universitatea de Medicină şi Farmacie
“Victor Babeş”, Timişoara, Facultatea de Farmacie (Ministerul Educatiei, Cercetarii,
Tineretului si Sportului, Seria A Nr. 00299419). Titlul: „Managementul
farmacoterapiei la persoanele varstnice”.
Domenii principale studiate /
competenţe dobândite Disciplinele de specialitate preclinice si clinice prevazute in curicula
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Facultatea de
învăţământ / furnizorului de formare Farmacie .
Nivelul de clasificare a formei de ISCED 6
învăţământ / formare
Perioada Din octombrie 2003 pană în ianuarie 2009
Calificarea / diploma obţinută Doctor în Medicina (Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr.3030/ 13.01.2009)
Domenii principale studiate / Domemiul Fiziologie normala si Patologica, disciplina Fiziologie si Fiziopatologie,
competenţe dobândite titlul tezei de doctorat ”Markeri fiziologici si biochimici ai disfunctiei endoteliale si
aterogenezei ”
Numele şi tipul instituţiei de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de ISCED 6
învăţământ / formare
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Perioada Septembrie 1980 pana in iunie 1984
Calificarea / diploma obţinută Biolog
Domenii principale studiate /
Biologie
competenţe dobândite
Numele şi tipul instituţiei de
Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca
învăţământ / furnizorului de formare
Nivelul de clasificare a formei de ISCED 5
învăţământ / formare
Participare la cursuri postuniversitare-- in cadrul Centrului de Educatie Medicala
Continua Timisoara :
•

„Fiziologia normală şi patologică a endoteliului arterial”, Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş”, Timişoara, Disciplina de
Fiziopatologie, 30-02.06. 2007
„Regenerative medicine era stem”, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Fiziologie şi Imunologie, 15-24.11.
2007
„Impactul ecologic asupra sănătăţii omului”, Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Biologie generală, 30 02.06. 2007
„Actualităţi în fiziopatologia ischemiei-reperfuziei miocardice, rolul central
al mitocondriilor în cardioprotecţie”, Universitatea de Medicină şi Farmacie
„Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Fiziopatologie, 30-02.06. 2007
„Cardiac Rehabilitation in Europe-course”, Universitatea de Medicină şi
Farmacie „Victor Babeş” Timişoara, Disciplina de Cardiologie, 27.01.2006

•
•
•
•

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscute Engleză, Franceză
Autoevaluare
Nivel european (*)

Comprehensiune
Abilităţi de
ascultare

Abilităţi de
citire

Vorbit
Interacţiune

Scris
Exprimare

Engleză

B1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
B2
B1
A2
B1
independent
independent
independent
elementar

Utilizator
independent

Franceză

C1

Utilizator
Utilizator
Utilizator
Utilizator
C1
C1
C1
C1
independent
independent
independent
elementar

Utilizator
independent

(*) Cadrului european de referinţă pentru limbi

Competente şi abilităţi sociale Aptitudini de comunicare, de muncă în echipă, flexibilă în relaţiile interumane.
Lucrez foarte bine individual, fără a fi însă o individualistă pentru că, din experienţele
anterioare am realizat că munca în echipă îţi poate oferi multe satisfacţii, şi de cele
mai multe ori, lucrând singur, pierzi perspectiva de ansamblu a rezolvării unei
probleme.
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Aptitudini organizatorice Sunt o persoană dinamică, motivată şi organizată, întotdeauna dornică să învăţ mai
multe. Îmi place munca de echipă, sunt un bun organizator atât în viaţa profesională,
cât şi în viaţa personală.

Coordonator sau membru in echipa de cercetare a proiectelor/granturi de
dezvoltare- cercetare :
•
Programul Parteneriate în cercetarea fundamentală inovativă a UMFVBT,
Grant UMFVBT PIII-C5-PCFI-2017/2018: ”Rolul vitaminei D în modularea funcției
vasculare și mitocondriale la nivelul țesutului adipos pe model animal și la om” acronim VASC-ADIPO-MIT, 2017-2018. – RESPONSABIL PARTENER
•
Strategii cardioprotectoare la reperfuzie-mitocondria ca multipla ţintă
terapeutică, Parteneriate tip PC, Nr.contract 42122/2008, 2008 – 2011, 138300 2009,
Muntean D, Germaine Săvoiu-Balint – Membra in echipa de proiect
•
Proiect: SYNTANTITUM “Sinteza unor compusi cu potential activitate
antitumorala prin reactii de derivatizare si caracterizarea acestora prin tehnici hifenate.
Evaluarea activitatii antiangiogenice, antineoplazice si antiinflamatoare”. 2014-1015.
Programul Parteneriate in cercetarea fundamentala inovativa UMFT, III-C1-PCFI2014-2015 – Membra in echipa de proiect
•
Tehnologii inovative de producere a unor alimente funcţionale de origine
vegetală cu impact asupra sănătăţii umane, PC, nr. contract 610008/18 .09.
2007,Coordonator de proiect: Universitatea Babeş-Bolyai – Cluj-Napoca, 2009, 69500
2009, Germaine Săvoiu-Balint
•
A pan- European research network for Complementary and Alternative
Medicine, nr. contract 241951, Fp7-Health-2009-3.1-3, 2009, Simona Drăgan (MG –
UMF VB T) Germaine Săvoiu-Balint – Membra in echipa de proiect
•
Grantul de cercetare CNCSIS tip A: Beneficiul recuperarii cardiace
comprehensive a pacientilor cu by-pass aorto - coronarian asupra disfunctiei
endoteliale - studiu corelativ cu polimorfismul NO sintetazei endoteliale. NR. contract
27690/14.03.2005 – Membra in echipa de proiect
•
Scientific research contract between U.S.A.M.V.B Veterinary Medicine
Faculty from Timisoara and BIOMIN GmbH from Herzogenburg Austria „Evaluation
of the effect of different Ca-P levels on blood parameters and the farrowing process”,
10 mai 2008 – Membra in echipa de proiect
•
Scientific research contract between U.S.A.M.V.B Veterinary Medicine
Faculty from Timisoara and BIOMIN GmbH from Herzogenburg Austria „Evaluation
of Natural Growth promoters (acidifiers) alone and in combination in weaned piglets”,
10 mai 2008 – Membra in echipa de proiect
•
Scientific research contract between U.S.A.M.V.B Veterinary Medicine
Faculty from Timisoara and AGROMED AUSTRIA GmbH „Feeding trials to test the
feed additive Opticell in sows and post-weaning piglets fodder”, 27 martie 2007 –
Membra in echipa de proiect
•
Scientific research contract between U.S.A.M.V.B Veterinary Medicine
Faculty from Timisoara and BIOMIN GmbH from Herzogenburg Austria „Feeding
trials to test different feed additives in cases of Brachyspira dysentery in fattening
pigs”, 10 mai 2006 – Membra in echipa de proiect

Lector la cursuri postuniversitare
•

19-21.03.2010: Markeri functionali si biochimici ai disfunctiei endoteliale la
pacientii cu bboala coronariana

•

05-07.11.2010: Metode experimentale de evaluare a functiei endoteliului
vascular
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•
•
•
•
•

03-05.06.2011: Markeri biochimici ai disfunctiei endoteliale si
aterosclerozei
17-19.11.2011: Stresul oxidativ si implicatiile patologice
17-19.01.2013: Rolul endoteliului in mentinerea integritatii structurale si
functionale a peretelui vascular
03-05.04.2014: Markeri biochimici ai disfunctiei endoteliale
28-30.01.2016: Markeri biochimici ai disfunctiei endoteliale la pacientii cu
boala coronariana

Activitate de cercetare stiintifica
• articole in extenso publicate în reviste cotate ISI sau BDI: 34
- articole în reviste internationale cotate ISI: ca prim autor, co-autor
- 33 articole în reviste BDI: 8 ca prim autor, 25 co-autor
• 22 studii publicate în rezumat în reviste de specialitate cotate ISI si in
reviste/volumele unor manifestări ştiinţifice cu ISBN/ISSN
• 56 studii publicate în rezumat în volumele unor manifestari stiintifice internationale
si nationale

Activitate didactica
- 10 Carti domeniul Anatomie, Fiziologie si Fiziopatologie
- 4 capitole carti edituri internationale

Competenţe şi cunoştinţe de O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and
utilizare a calculatorului PowerPoint™).

in :
Informaţii suplimentare Membra
Societatea Română de Ştiinţe Fiziologice afiliată Societăţii Europene de Fiziologie
Societatea Naţională de Fiziopatologie
Societatea Naţională de Igienă şi Sănătate Publică
Societatea Naţională de Biofizică
Societatea Naţională de Biologie Celulară
Societatea Nationala de Imunologie

Anexe Lista lucrări publicate
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