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Curriculum vitae  
Europass  

 

Informaţii personale  

Nume / Prenume HEGHEŞ Alina 
  

Locul de muncă vizat / 
Domeniul ocupaţional 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

  

Experienţa profesională  
 

Perioada 2018 – prezent 

Funcţia sau postul ocupat Conferentiar universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea orelor de curs şi lucrări practice aferente postului didactic, asistarea la susţinerea 
examenelor precum şi coordonarea lucrărilor de licenţă  
Efectuarea orelor de curs şi seminar, precum si coordonarea lucrarilor de licenta la disciplina 
Legislația EU privind OTC-urile 
Coordonarea rezidentiatului la specializarea Farmacie clinica  

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie, str. Eftimie Murgu, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate 
 
                                                   
                                                  Perioada 
                          Funcţia sau postul ocupat 
         Activităţi şi responsabilităţi principale 
 
                 Numele şi adresa angajatorului 
Tipul activităţii sau sectorul de activitate 

Coordonarea activităţilor didactice cu studenţii din programul de licenţă, cât şi cele de cercetare 
ştiinţifică în calitate de membru în echipă (expert tehnic) 
 
2014 – 2018 
Sef de lucrari 
Efectuarea orelor de curs şi lucrări practice aferente postului didactic, asistarea la susţinerea 
examenelor precum şi coordonarea lucrărilor de licenţă 
U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie, str. Eftimie Murgu, nr. 2 
Coordonarea activităţilor didactice cu studenţii din programul de licenţă, cât şi cele de cercetare 
ştiinţifică în calitate de membru în echipă (expert tehnic) 
 

Perioada 2000 – 2013 

Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea orelor de curs şi lucrări practice aferente postului didactic, asistarea la susţinerea 
examenelor precum şi coordonarea lucrărilor de licenţă  

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie, str. Eftimie Murgu, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonarea activităţilor didactice cu studenţii din programul de licenţă, cât şi cele de cercetare 
ştiinţifică în calitate de membru în echipă (expert tehnic) 

Perioada 1997 – 1999 

Funcţia sau postul ocupat Preparator universitar 

Activităţi şi responsabilităţi principale Efectuarea lucrărilor practice aferente postului didactic şi asistarea la susţinerea examenelor 

Numele şi adresa angajatorului U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie, str. Eftimie Murgu, nr. 2 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Coordonarea activităţilor didactice cu studenţii din programul de licenţă, cât şi cele de cercetare 
ştiinţifică în calitate de membru în echipă (expert tehnic) 

  

Educaţie şi formare  

Perioada 1997 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Doctor 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie farmaceutică / Modelarea moleculară a compuşilor cu activitate antibacteriană şi antivirală. 
Studiul relaţiilor calitative dintre structura chimică a compuşilor antibacterieni / antivirali şi activitatea lor 
biologică.Analiza QSAR a compuşilor quinolonici cu activitate antibacteriană şi antivirală (în special prin 
utilizarea parametrului MTD). Evaluarea şi proiectarea teoretică de noi compuşi de tip derivaţi quinolonici 
cu activitate biologiocă prezisă. 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Doctor în domeniul Farmacie 

Perioada 2008 – prezent 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist primar 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacologie, Tehnologie farmaceutică, Biochimie, Chimie farmaceutică /  
Asistat actul medical spitalicesc în administrarea unor anumite forme farmaceutice 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Farmacist primar în specialitatea Farmacie clinică 

Perioada 1999 – 2008 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist specialist 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacologie, Tehnologie farmaceutică, Biochimie, Chimie farmaceutică / 
Consilierea bolnavilor în farmacii cu circuit închis şi deschis, privitor la modul de administrare şi 
posibile efecte adverse ale medicamentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Farmacist specialist 

Perioada 1997 – 1999 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist rezident 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Farmacognozie, Patologie, Farmacologie, Tehnologie farmaceutică, Biochimie, Chimie farmaceutică / 
Efectuarea de analize de laborator pe baza cărora să emită recomandări privind administrarea unor 
forme farmaceutice, precum şi asocierea acestora cu evitarea posibilelor interacţiuni. 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Farmacist rezident 

Perioada 2012 – 2013 

Calificarea / diploma obţinută Masterat / Diplomă de Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Anatomie şi Patologie din geriatrie, Farmacologie, Farmacognozie, Tehnică farmaceutică, Chimie 
farmaceutică / Consilierea persoanelor vârstnice privitor la modul de administrare şi posibilele 
interacţiuni ale medicamentelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada 2000 – 2001 

Calificarea / diploma obţinută Masterat / Diplomă de Studii Aprofundate 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Metodă de cartare a genelor, Stresul fiziologic în culturile in vitro, Tehnologia transferului de gene la 
plante /  
Activităţi de laborator privind multiplicarea in vitro a plantelor şi manipularea genetică la diferite specii 
agricole şi horticole 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de 
Horticultură, Specializarea Biotehnologii şi inginerie genetică la plante 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Studii postuniversitare 

Perioada 1998 – 2000 

Calificarea / diploma obţinută Student / Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Genetică şi Evoluţionism, Anatomie comparată, Microbiologie, Histologie şi Embriologie, Zoologia 
nevertebratelor, Fiziologia plantelor / 
Activităţi didactice şi de laborator în domeniul biologiei 
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Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Facultatea de 
Agricultură, Specializarea Biologie – Ştiinţe Agricole 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat în Biologie – Ştiinţe Agricole 

Perioada 1991 – 1996 

Calificarea / diploma obţinută Student / Diplomă de Licenţă 

Disciplinele principale studiate / 
competenţe profesionale dobândite 

Chimie Farmaceutică, Tehnică farmaceutică, Farmacodinamie / 
Activităţi de laborator privind prepararea / fabricarea medicamentelor precum şi asigurarea condiţiilor 
de calitate şi conservare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

U.M.F. „Victor Babeş” Timişoara, Facultatea de Farmacie 

Nivelul în clasificarea naţională sau 
internaţională 

Licenţiat în Farmacie 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)  

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 
conversaţie 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba franceză  
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B2 

Utilizator 
independent 

B1 
Utilizator 

independent 
B1 

Utilizator 
independent 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale  Comunicare la nivelul mediului universitar şi la nivelul oricărui mediu; 

 Calităţi şi aptitudini de a stabili şi cultiva cu uşurinţă relaţii personale şi de a fi un interlocutor 
agreabil; 

 Cunoştinţe de cultură generală, capacitatea de relaţionare şi stăpânirea de sine; 

 Spontaneitate în acţiune şi adaptabilitate la situaţii noi;  

 Capacitatea de lucru în echipă, disponibilitate de a lucra peste orele de program, responsibilitate, 
sinceritate şi seriozitate. 

  

Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

 Coordonarea activităţilor studenţilor la lucrările practice şi la lucrările de licenţă.  

Aceste aptitudini au fost dobândite pe parcursul modulului pedagogic, efectuat în timpul programului 
de studii de licenţă şi în timpul celor 15 ani de activitate în cadrul Facultăţii de Farmacie 

  

Competenţe şi aptitudini tehnice  Utilizare anumitor tipuri de echipamente tehnice şi aparatură de laborator. 
  

Competenţe şi aptitudini de utilizare 
a calculatorului 

 Utilizarea computerului (Programul Word, Excel, PowerPoint, Visio) şi Internetul 

  

Competenţe şi aptitudini artistice - 
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competenţe şi aptitudini  Activitatea didactică şi cea de cercetare desfăşurată la Disciplina de Tehnologie Farmaceutică din 
cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara  
poate fi structurată astfel: 

-cărţi publicate: 2; 

-lucrări publicate în străinătate:5; 

-lucrări publicate în volume cotate ISI: 12; 

-lucrări publicate în volume cotate BDI: 20; 

-lucrări publicate în ţară (cotate B, B+ şi C):20; 

-articole în reviste de specialitate: 16; 

-membru în echipa de cercetare a contractului HURO/0801/143 din cadrul Programului de 
Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013; 

 Certificat de participare la Prima conferinta nationala de chimioterapie antimicrobianA, antifungica si 
antivirala, Iasi septembrie 1999 

 Certificat de participare la Cursul de farmacovigilenta desfasurat in cadrul programului Phare privind 
„ Armonizarea legislatiei in sectorul farmaceutic” Cluj –Napoca aprilie 2000 

 Certificat de participare la Simpozionul „Actualitati in practica farmaceutica” la Oradea- Băile Felix, 
2-3 noiembrie 2001 

 Diploma de participare la al – XII- lea Congres Naţional de Farmacie, cu participare internaţională, 
Bucureşti, 17 – 19 octombrie 2002 

 Certificat de participare la a-II-a Conferinţă Naţională Antifungică şi Antivirală, Iaşi, 13-15 noiembrie, 
2002 

 Diploma de participare la Tim Medica „Medicina Mileniului III” Timisoara 21-23 noiembrie 2002 

 Diploma de participare la Simpozionul cu tema Noi strategii terapeutice – de la teorie la practica 
medicală, Zilele U.M.F. Craiova  ediţia a XXXIV –a, 4 – 5 iunie 2004 

 Diploma de participare la Simpozionului Farmaceutica Marisiensis, Tg. Mureş, 7-9 octombrie 2004 

 Certificat de participare la a-III-a Conferinţă Naţională de Chimioterapie Antibacteriană, Antifungică 
şi Antivirală, Iaşi, 3-5 noiembrie, 2004 

 Diploma de participare la Simpozionul „Farmacia astăzi între promovare şi cercetare”, Timişoara, 26 
– 28 mai 2005 

 Diploma de participare la Simpozionul 10 ani de învăţământ farmaceutic universitar craiovean, 
Craiova (1996-2006)  18-20 mai      2006 

 Diploma nr.102 care atesta participarea la al- VII-lea Congres Naţional de Farmacologie, 
Terapeutică şi Toxicologie Clinică, Timişoara,  24-27 mai, 2006 

 Diploma de participare la al – XIII- lea Congres Naţional de Farmacie, cu participare internaţională, 
Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2006 

 Diploma de participare la Simpozionul Naţional de Farmacie „Farmacia astăzi între promovare şi 
cercetare”editia a II- a, Timişoara,  24-26 septembrie 2008 

 Diploma de participare la Simpozionul Naţional „Medicamentul de la concepere pina la 
utilizare”editia a II- a, Iasi,  20-22 mai 2009 

 Certificat de participare la Conferinta Aniversara „Doua veacuri de homeopatie” Buzias, 9-11 aprilie 
2010. 

 Certificat de participare la al – XIV- lea Congres Naţional de Farmacie, cu participare internaţională, 
Târgu-Mures, 13-16 octombrie 2010 

 Diploma de participare la Simpozionul Naţional de Farmacie „Actualităti si perspective în cercetarea 
farmaceutică”, Craiova, 26-28 septembrie 2012 

 Certificat de participare la al – XV- lea Congres Naţional de Farmacie din Romania, cu participare 
internaţională, Iasi, 24-27 septembrie 2014 

 Membru în societăţi (asociaţii) ştiinţifice şi profesionale: 

-Colegiul Farmaciştilor din România; 

-Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România; 

-Societatea Română de Studiu al Chimioterapicelor; 

-Asociaţia pentru Cercetare Multidisciplinară din Zona de Vest a României. 
  

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

Informaţii suplimentare Daniel Ioan Hadaruga, Dan Ciubotariu, Nicoleta Gabriela Hadaruga, Doina Ghiran 
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Anexe Lucrari reprezentative 
1. Heghes, A; Soica, CM; Ardelean, S; Ambrus, R; Muntean, D; Galuscan, A; Dragos, D; 

Ionescu, D; Borcan, F. Influence of emulsifiers on the characteristics of polyurethane 
structures used as drug carrier. CHEM CENT J 7, Article Number: 66 DOI: 10.1186/1752-
153X-7-66 Published: APR 10 2013, FI=3.28/2011 

 
2. Alina Hegheş, Nicoleta G. Hădărugă,Adriana-Violeta Fuliaş, Geza N. Bandur,Daniel 

I.Hădărugă& Cristina-Adriana  Dehelean. Capsicum annuum extracts/β-cyclodextrin 
complexes: Thermal analyses—Karl Fischer water titration correlations and antioxidant 
activity, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2015, DOI 10.1007/s10973-014-4229-x, 
IF=1.781 

 
3. Florina Stoica, Daniela Ionescu, Alina Hegheș, Cristina Trandafirescu, Nicoleta Andreescu, 

Anca Tudor, Sebastian Olariu, Alina, Stanciu, mihaela Galea, Maria Puiu. Vascular 
endothelial growth factor gene polymorphism-susceptibility predictor for severe retinopathy of 
prematurity? Rev Chimie, 2016, vol. 67, no. 12, 2522-2525  ISSN 0034-7752. 1,232 

 
4. Alina Hegheş, Mirela Nicolov, Adina Octavia Duse, Dan dragoș, Zoltan Zsabadai, Sorin 

Bolintineanu, Daniela Marti, Hartman perdok method applied to A2BSi2O7 and AB2O6 types 
of microcrystals and the concept of fractional charges, Revista de Chimie, 2017, vol. 68, nr. 4, 
742-744 ISSN 0034-7752, 1,232 

 
5. Adina Octavia Duse, Delia Berceanu Văduva, Mirela Nicolov, Cristina Trandafirescu, Marcel 

Berceanu Văduva, Mariana Cevei, Alina Hegheș. Biostatistical analysis and possible 
forecasting of relationship between uric acid and specific laboratory test in cases of gouty 
arthritis. Rev Chimie, 2017, vol. 68, no. 6, 1332-1339 ISSN 0034-7752. 1,232 

6. Marius Mioc, Sorin Avram, Andrei Branco Tomescu, Daniela Veronica Chiriac, Alina Hegheș, 
Mirela Voicu, Adrian Voicu,Cosmin Cătu, Ludovic Kurunczi. Docking study of 3-mercapto-
1,2,4, -triazole derivates as inhibitors for VEGFR and EGFR. Rev Chimie, 2017, vol. 68, no. 3, 
500-124  ISSN 0034-7752. 1,232 

 
7. Iulia Pînzariu, Alina Hegheș, Daniela Marit, Cristina Dehelean, Dorina Coricovac, Alina 

Moacă, Mihaela Moatar, Dorin Camen. Therapeutically potential of Medicago sativa extracts. 
Chemical and in vitro assessments. Rev Chimie, 2018, vol. 69, no. 1, 121-124  ISSN 0034-
77521,232 
 

8. Alina Andreea Tischer (Tucuina), Delia Berceanu Vaduva, Nicolae Balica, Alina Heghes, 
Adelina Cheveresan, MIirela Voicu, Delia Horhat, Horatiu Cristian Manea, Marioara Poenaru. 
Antimicrobial Activity of Biosynthesized Silver Nanoparticles Compared to Standard Antibiotics 
Used in ORL Infections. Revista de Chimie ,70( 7 ), 2019, 2571-2573. FI=1.755/2019. 

 
9. Flavia Bociort, Carmen Nicoleta Crisan, Razvan Dragoi, Alina Heghes, Camelia Szuhanek, 

Matilda Radulescu, Delia Berceanu Vaduva, Alina Tischer, Andrei Motoc. Green and 
Synthetic Metallic Nanoparticles - Obtaining, Char-acterization and Biological Evaluation in 
Association with Lupeol. Revista de Chimie, 71 (5), 2020, 299-304. 

 
10. Bogdan Sorop, Vlad Laurentiu David, Alina Heghes, Delia Berceanu Vaduva, Lavinia Balan, 

Maria Sorop Florea, Doru Anastasiu. Folates and anti-folates – chemical perspectives, in vitro 
and in ovo assessments. Revista de Chimie, 71 (7), 2020, 481-490. 
 

 
 
 
 
 

 
 
  Timişoara, 2022.03.04        Semnătura,  


