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Curriculum vitae  

Europass  

 
  

 

 

 

Informații personale 

 

Nume / Prenume IONESCU VASILE ALIN 

Adresă(e)  

Telefon(oane) 0724002408   

Fax(uri)  

E-mail(uri) ionescu.alin@umft.ro 
  

Naționalitate(-tăți) român 
  

Data nașterii  
  

Sex M 
  

  

 

 

Experiența profesională  
  

Perioada 2019-prezent 

Funcția sau postul ocupat Asistent universitar , Disciplina Medicina Familiei, UMF „Victor Babeș” Timișoara  

Activități și responsabilități 

principale 

Activități didactice specifice 

Perioada 2018-2020 

Funcția sau postul ocupat Medic specialist Medicină de Familie 

Activități și responsabilități 

principale 

Consultații medicale de evaluare și stabilirea eligibilității la donarea de sânge 

Numele și adresa angajatorului Centrul Regional de Transfuzie Sangvină Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Servicii de sănătate 

Perioada 2017-prezent  

Funcția sau postul ocupat Managing partner 
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Activități și responsabilități 
principale 

- stabilirea și punerea în aplicare a obiectivelor, politicilor și procedurilor operaționale 
din cadrul centrului medical  

- stabilirea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare a centrului medical   

- selectarea, instruirea și supravegherea întregului personal al centrului medical  

- planificarea și coordonarea sarcinilor zilnice ale personalului  

- evaluarea performanței personalului din cadrul centrului medical 

- rezolvarea problemelor, atât administrative, cât și operaționale (inclusiv întreținerea 

- sistemelor informatice și aplicațiilor software instalate) 

- gestionarea și menținerea bugetelor, precum  și emiterea  facturilor 

- statistica și analiză datelor 

- asigurarea legăturii între centrul medical și instituțiilor : CAS, Ministerul Sănătății  

- menținerea și actualizarea site-ului 

- instruirea  personalului  medical pentru a asigura si furniza servicii medicale de 

calitate pacienților  

- alte probleme administrative 

 

Numele și adresa angajatorului Centrul Medical Dr. Sandesc, Moșnița Noua, jud. Timiș 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Servicii de sănătate 

Perioada 2013-2016 

Funcția sau postul ocupat Medic rezident Medicină de Familie 

Activități și responsabilități 

principale 

Activitate clinica și cercetare  

Numele și adresa angajatorului Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Servicii de sănătate  

Perioada 2012-2016 

Funcția sau postul ocupat Manager general  

Activități și responsabilități 

principale 
- stabilirea și punerea în aplicare a obiectivelor, politicilor și procedurilor operaționale 

din cadrul centrului medical  

- stabilirea și punerea în aplicare a planurilor de dezvoltare a centrului medical   

- selectarea, instruirea și supravegherea întregului personal al centrului medical  

- planificarea și coordonarea sarcinilor zilnice ale personalului  

- evaluarea performanței personalului din cadrul centrului medical 

- rezolvarea problemelor, atât administrative, cât și operaționale (inclusiv întreținerea 

- sistemelor informatice și aplicațiilor software instalate) 

- gestionarea și menținerea bugetelor, precum  și emiterea  facturilor 

- statistica și analiză datelor 

- coordonarea studiilor medicale desfășurate in cadrul centrului medical 

- asigurarea legăturii între centrul medical și instituțiilor : CAS, Ministerul Sănătății  

- menținerea și actualizarea site-ului 

- instruirea  personalului  medical pentru a asigura si furniza servicii medicale de 

calitate pacienților  

- alte probleme administrative 

Numele și adresa angajatorului Centrul Medical Cardinal Med , Timișoara  

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Servicii de sănătate  

Perioada 2008-2010 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant medical senior  
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Activități și responsabilități 
principale 

- promovarea produselor companiei farmaceutice în zonele desemnate: Timiș, Caras-
Severin  

- identificarea liderilor de opinie care ar putea influența în mod favorabil promovarea 

brandului produselor farmaceutice: stabilirea unor relații de colaborare cu acești lideri 

pentru a obține un avantaj competitiv; 

- facilitarea unei bune colaborări cu farmaciile din zonele desemnate;  

- stabilirea unei bune relații de colaborare cu reprezentanții regionali ai companiilor de 

distribuție a medicamentelor ; 

- elaborarea unui plan de business regional,  

- identificarea unor oportunități-cheie pentru produsele comercializate; 

- gestionarea bugetului si elaborarea unui plan de acțiune pentru realizarea targetului 

de vânzări 

Numele și adresa angajatorului Astra Zeneca, Timișoara, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Promovare medicamente 

Perioada 2006-2008 

Funcția sau postul ocupat Reprezentant medical 

Activități şi responsabilităţi 

principale 
- promovarea produselor companiei în zonele desemnate: București, Ilfov 

- stabilirea unor relații bune cu lideri de opinie, clienții și reprezentanții companiilor de 

distribuție; 

- atingerea obiectivelor și țintelor de vânzări; 

- furnizarea informațiilor relevante și identificarea oportunităților despre piața 

produselor medicamentoase care pot fi folosite pentru a dezvolta strategia de 

marketing pe termen lung. 

- colectarea  informațiilor cheie care ar putea contribui la dezvoltarea zonei desemnate 

Numele şi adresa angajatorului GlaxoSmithKline, București, Romania 

Tipul activității sau sectorul de 

activitate 

Promovare medicamente  

Perioada 2005-2006 

Funcţia sau postul ocupat Reprezentant medical 

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 
- menținerea și dezvoltarea relațiilor cu medicii din zona desemnata în vederea atingerii 

obiectivelor companiei: promovarea medicamentelor, lansarea de noi medicamente, 

zone acoperite: București, Giurgiu 

- organizarea de prezentări și conferințe / simpozioane in conformitate cu  teme 

sugerate de departamentul de marketing 

- asigurarea unei bune comunicări cu forță de vânzări 

- colectarea informațiilor cheie care ar putea contribui la dezvoltarea business-ului 

Numele şi adresa angajatorului Pharco Pharmaceuticals, București, Romania 

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

Promovare medicamente  

 

 
 

Educaţie şi formare 

 

Perioada 1998-2005 

Calificarea / diploma obţinută Diploma licență 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Medicină  

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București 
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Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

superior 

Perioada 1994-1998 

Calificarea / diploma obţinută Diploma bacalaureat 

Domenii principale studiate / 

competenţe dobândite 

Biologie - Chimie 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

Colegiul Traian , Drobeta Turnu Severin 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

mediu 

 

Aptitudini şi competenţe 

personale 
- Abilități de organizare și managementul  timpului de lucru 

- Abilități de comunicare interpersonală 
- Abilități de negociere 

- Gândire strategică și analitică 

- Îndeplinirea cerințelor și respectarea termenelor limită 

- peste 10 ani de experiență în administrarea și managementul  unor centre 

medicale  

- Peste cinci ani experiență de lucru în domeniul farmaceutic - promovare 
medicamente 

- Experiență dovedită în a lucra eficient cu alte persoane, poziții în care 
comunicarea este importantă și munca în echipă este esențială 

- Experiență în organizarea de prezentări, simpozioane și congrese cu un 

număr mare de participanți (medici, farmaciști, asistenți medicali, asistenți 

de farmacie) 
 

Apartenenţa la organisme 

profesionale 

Asistent universitar UMF „Victor Babeș”, membru Colegiul Medicilor Timiș 

 
   

Limba(i) maternă(e) Română  
  

Limba(i) străină(e) 

cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

  Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs oral Exprimare scrisă 

Limba engleza   B2   B2  B2  B2  B2 

Limba franceza    B2  B2  B2  B2  B2 

Limba germana    B1  B1  B1  B1  B1 

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

  

Competenţe şi abilităţi sociale - Manager SSM-medical staff  -  INCDPM ”Alexandru Darabont” 

- Communications & Presentation Skills -  GlaxoSmithKline 

- Territory&Business Management -  GlaxoSmithKline 

- High Impact Presentations  -  GlaxoSmithKline                       
- Professional Selling Skills  -  Achieve Global 

- Territory&Client Management -  Expand  Health 

- Time Management  -  Quipa 

- People Management -  TMI 
 

Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Utilizare PC - nivel avansat 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/ro
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Alte competențe și aptitudini A. Granturi 

 

 B. Premii 

 

Premierea rezultatelor cercetarii - Articole, UEFISCDI Competitia 2021  

 

        
             

34  
PN-III-P1-1.1- 

PRECISI-2021- 

63712  
2021-09-23 

00:25:36  
Intravenous iron infusion as an 

alternative to minimize blood 

transfusion in peri- operative patients  
Scientific 

Reports  6,000.00  11  Articl

e  
Ionescu  Ali

n  

UNIVERSITATEA DE 

MEDICINA SI FARMACIE " 

VICTOR BABES " 

TIMISOARA  
545.45  Admi

s  
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 C. Lista a 10 lucrări reprezentative 

1. Intravenous iron infusion as an alternative to minimize blood transfusion in peri-

operative patients  

Alin Ionescu, Abhinav Sharma, Nilima Rajpal Kundnani, Alexandra Mihăilescu, Vlad 

Laurențiu David, Ovidiu Bedreag, Dorel Săndesc, Anca Raluca Dinu, Mihai Alexandru 

Săndesc, Nicolae Albulescu,Răzvan Gabriel Drăgoi 

Springer Nature , Scientific Reports ISSN 2045-2322 (online), 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-75535-2, 

FI 3.99 

 

2. A 3 years follow up of a remarkable trilogy- thrombophilia, thrombosis and pulmonary 

embolism 

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu, Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan  

Revista romana de flebologie anul X vol. X nr. 1 2019 , ISSN: 1583-3240, pag. 5 

 

3. Complicated pulmonary embolism after vein surgery and ineffective 

thromboprophylaxis -a case report and follow-up 

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu, Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan  

Revista romana de flebologie anul X vol. X nr. 1 2019 , ISSN: 1583-3240, pag. 12 

 

4. A case of complicated bilateral pulmonary embolism in a young thrombophilia patient 

– follow up after DOAC therapy  

Nicolae Albulescu, Adrian Apostol, Iuliana-Roxana Albulescu, Daniela Cipu, Aida Iancu, 

Vlad-Sabin Ivan, Roxana Buzas, Alin Ionescu, Stela Iurciuc, Mihaela-Viviana Ivan 

Revista romana de flebologie anul X vol. X nr. 1 2019 , ISSN: 1583-3240, pag. 20 

 

5.Benefits of prescribing low-dose digoxin in atrial fibrillation 

Ciprian Ilie Rosca, Nilima Rajpal Kundnani, Anca Tudor, Maria-Silvia Rosca, Violeta-Ariana 

Nicoras, Gabriela Otiman, Elena Ciurariu, Alin Ionescu, Morariu Stelian, Abhinav 

Sharma, Claudia Borza, Daniel Florin Lighezan  

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/20587384211051955 

International Journal of Immunopathology and Pharmacology, ISSN : 3946320 

 DOI: 10.1177/20587384211051955 

 

FI: 3,03 
 

6.Docosahexaenoic Acid and Eicosapentaenoic Acid Intakes Modulate the 

Association of FADS2 Gene Polymorphism rs526126 with Plasma Free 

Docosahexaenoic Acid Levels in Overweight Children  

Alexandra Mihailescu, Vlad Serafim, Corina Paul, Nicoleta Andreescu, Diana-

Andreea Tiugan, Paul Tutac, Iulian Velea, Cristian G. Zimbru, Costela Lacrimioara 

Serban, Adina Iuliana Ion, Alin Ionescu, Maria Puiu and Mihai Dinu Niculescu.  

 https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/9845/pdf 

Appl. Sci. 2021, 11, 9845. https://doi.org/10.3390/app11219845  

FI : 2,679 

 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-75535-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rosca+CI&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Kundnani+NR&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Tudor+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rosca+MS&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicoras+VA&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nicoras+VA&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Otiman+G&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ciurariu+E&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ionescu+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Sharma+A&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Borza+C&cauthor_id=34724841
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Lighezan+DF&cauthor_id=34724841
https://doi.org/10.1177/20587384211051955
https://www.mdpi.com/2076-3417/11/21/9845/pdf
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D. Conferinte  

CONFERINȚĂ MEDICINA STILULUI DE VIATA LA VÂRSTA COPILĂRIEI  

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "VICTOR BABEȘ" 

TIMIȘOARA CENTRUL DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ  

11-12 IUNIE 2021  

Organizator, speaker  

 

Permis(e) de conducere Categoria B 
  

  

Anexe  

 

 

 

 

 

 

Data           Semnatura 


