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INFORMAŢII  PERSONALE

KELEMEN Hajnal

KELEMEN Hajnal
Tîrgu  Mureş,  Str. Berlin, Nr. 26.
+40 747 248 349
hajnal.kelemen@umftgm.ro
kelemen_h@yahoo.com
Sexul:
Data  naşterii:
Locul  naşterii:
Cetățenia:

LOCUL  DE  MUNCĂ/  
DOMENIU
OCUPAȚIONAL

Feminin
22 septembrie 1960
Miercurea  Nirajului,  Jud.  Mureş
Română

Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  din  Tîrgu  Mureş
Facultatea de Farmacie
Disciplina  Chimie  Farmaceutică
Str. Gheorghe Marinescu, Nr. 38,  Cod  poștal  540139,  Tîrgu  Mureş,  Jud.  Mureş,  România
Cadru  didactic,  cu  funcția  de  Conferenţiar  universitar

EXPERIENŢA  
PROFESIONALĂ
28.02.2005  până  în  prezent

04.03.1997 – 27.02.2005

Conferențiar  universitar
Disciplina Chimie Farmaceutică,  
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  din  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Str.  Gheorghe  Marinescu,  Nr.  38,  Cod  poștal  540139,  Tîrgu  Mureş,  Jud.  Mureş,  România
Tel: +40 265 215 551/int 167; Fax: +40 265 210 407
Activități  și  responsabilități  principale:
1.  Activități  didactice  și de cercetare
▪ Organizarea  cursurilor  și  evaluarea  studenților  anului  III  și  IV  la  disciplina  Chimie  
Farmaceutică
▪ Organizarea  cursurilor  și  evaluarea  studenților  anului  II  Asistență  de  farmacie  la  disciplina  
Chimie  Farmaceutică
▪ Organizarea  și  pregătirea  lucrărilor  practice  la  disciplina  Chimie  Farmaceutică
▪ Editarea  materialelor  didactice  pentru  curs  și  lucrări  practice
▪ Coordonarea a 69 lucrări  de  licență  pentru  studenții  de  la  Farmacie  
▪ Membru în Comisii de redactare teste pentru examenul de admitere
▪ Moderator,  membru  în  comisii  științifice  de  evaluare  la  diverse  manifestări  științifice
▪ Activități  de  cercetare  științifică:  domeniu  Sănătate/Științe  farmaceutice
▪ Membră  în  Comitetul  ştiinţific  al  Simpozionului  internaţional  de  Chimie,  Tîrgu  Mureş,  aprilie  
2009
▪ Membră    în  Comitetul  de  Organizare  la  al  XIV-lea  Congres  Naţional  de  Farmacie  2010
▪ Membră  în  Comitetul  de  Organizare  la  al The 15th International Symposium and Summer
School on Bioanalysis 13-18 July 2015
2.  Activități  de  conducere/membru  în  comisii,  consilii
▪ Șef  de  disciplină la  disciplina  Chimie  Farmaceutică  (Hotărârea  Biroului  Senatului  
Universității  Nr.  1370  din  14.02.2011)
▪ Membră  în  Comisia  de  lucru  pentru  recunoașterea  creditelor  ECTS  Fac de Farmacie
▪ Membră  în  Comisia  de  lucru  Comisia de consiliere  şi  orientare  în  carieră/  Fac  de  Farmacie
▪ Membru în Comisii de redactare teste pentru examenul de admitere
▪ Membră  în  comisii  constituite  pentru  susținerea  unui  examen  sau  referat  din  cadrul  
doctoratului
▪ Membră  în  comisii  de  admitere  la  doctorat  
▪ Membru în Consiliul DSFS
Tipul sau sectorul de activitate: Educație  și  cercetare
Șef  de  lucrări
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25.04.2002 – 01.10.2006

KELEMEN Hajnal

Disciplina  Chimie  Farmaceutică (Chimioterapie), Decizia Nr. 122/88/24.03.1997
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  din  Tîrgu  Mureş,  Facultatea de Farmacie
Farmacist diriginte
Farmacia  comunitară  S.C.  VOLSCENS  PRODIMPEX  S.R.L.  Reghin
Activități  și  responsabilități  principale:
▪ Management farmaceutic

05.10.1992 – 03.03.1997
01.12.1988 – 05.10.1992

Tipul sau sectorul de activitate: Management
Asistent universitar
Disciplina  Chimie  Farmaceutică,  Comunicare Nr. 258/169/06.10.1992
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  din  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Farmacist
Dispoziția  Ministerului  Sănătății  Nr.  6964/12.11.1988
Laboratorul Galenic în cadrul S.C. Farmaceutica Aesculap S.A. (în prezent S.C. Aesculap
Prod  S.R.L.)  Tîrgu  Mureş
Activități  și  responsabilități  principale:
▪ Prepararea comprimatelor
▪ Cercetarea  formulărilor  noi  de  comprimate

01.12.1985 – 30.11.1988

Tipul sau sectorul de activitate: Producție și  cercetare
Farmacist stagiar
Decizia Nr. 1233 / 03.12.1985
Oficiul  Farmaceutic  Tîrgu  Mureş,  Farmacia  nr.  1  Tîrgu  Mureş
Activități  și  responsabilități  principale:
▪ Activitate de eliberare produse farmaceutice, produse tehnico-medicale, elaborarea
formelor  farmaceutice,  consilierea  pacienților  etc.
Tipul sau sectorul de activitate: Servicii  în  sănătate

EDUCAŢIE  ŞI  FORMARE
01.10.2010 – 15.06.2011

1996-2001

2001

1996

1993-1996

1980-1985

Specializare prin curs postuniversitar pentru competențe  psiho-pedagogice
Absolvire curs de Pedagogie în cadrul Departamentului pentru  Pregătirea  Personalului  
Didactic,  Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Certificat Seria C Nr.
0074957, eliberat în 19.03.2013
Doctor în farmacie
Nivelul 8 EQF
Doctorand  la  Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  din  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  
Farmacie
Teza de doctorat: „Forme  farmaceutice  rectale  cu  benzodiazepine”, domeniul tehnologie
farmaceutică,  Coordonator  ştiinţific:  Prof.  Dr.  Popovici  Adriana,  2002,  confirmarea  titlului  
ştiinţific  de  doctor  în  domeniul  farmacie
Ordinul  Ministerului  Educaţiei  şi  Cercetării  nr.  4198/29.07.2002
Diploma de Doctor seria C Nr. 0004318, eliberată  în  30.09.2002
Farmacist primar în specialitatea laborator farmaceutic
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Farmacist primar, Specialitatea laborator farmaceutic
Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  și  Familiei  Nr. 538/07.08.2001
Farmacist specialist
Nivelul 7 EQF
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Farmacist specialist, Specialitatea laborator farmaceutic
Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  Nr. 2707/18.12.1996
Farmacist rezident
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Farmacist rezident în specialitatea laborator farmaceutic
Ordinul  Ministerului  Sănătăţii  Nr. 1681/1993
Licențiat  în  farmacie
Nivelul 6 EQF
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1977-1979
1975-1977

KELEMEN Hajnal

Institutul de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie
Diploma  de  Licență  în Farmacie Seria  B,  Nr.  249,  eliberată  în 19.11.1985
Absovire liceu
Nivelul 5 EQF
Liceul  industrial  „Oltul”  Sfîntu  Gheorghe,  jud.  Covasna
Diploma de Bacalaureat Seria A1, Nr. 101173,  eliberată  în  30.06.1979
Studii liceale
Liceul Real Uman Miercurea-Nirajului,  jud.  Mureş

COMPETENΤE  PERSONALE
Limba(i)  maternă(e)
Alte  limbi  străine  cunoscute

Engleză
Franceză

Competenţe  organizaţionale/
manageriale

Maghiară,  Română
ΙNΤELEGERE  

VORBIRE
SCRIERE
Participare la
Ascultare
Citire
Discurs oral
conversaţie
B1
B2
B1
B1
B2
B1
B1
B1
B1
B1
Niveluri: A1/A2: Utilizator elementar - B1/B2: Utilizator independent - C1/C2: Utilizator
experimentat
▪ Abilităţi  organizatorice  şi  manageriale;;  coordonarea  activităţii  specifice  dintr-o societate
comercială  cu  profil  farmaceutic,  ca  diriginte  de  farmacie  şi  coordonarea  activităţii  
specifice  la  Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Tîrgu  Mureş,  Facultatea  de  Farmacie,  
ca  şef  de  disciplină  la  Chimie Farmaceutică.

Competenţă  digitală

AUTOEVALUARE
Procesarea
informaţiei

Comunicare

Creare de
conţinut

Securitate

Rezolvarea
de probleme

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
experimentat

Utilizator
independent

Utilizator
independent

O  bună  cunoaștere  a  instrumentelor  Microsoft  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint),  
aplicației  de  editare  formule  chimice  (ISIS  Draw),  aplicații  de  grafică  pe  calculator  
(PhotoShop, Fotor), necesare pentru crearea suporturilor didactice pentru activitatea de
predare și  cercetare  științifică
Cursuri post-universitare  şi  
specializări

▪ 2012,  Curs  de  formare  profesională  continuă  organizat  în  cadrul  Proiectului  „Formarea  la  timpul  prezent  pentru  viitor”,  contract  POSDRU/19/1.3/G/26336
Universitatea  ”Petru  Maior”  din  Tîrgu  Mureș
▪ 2-20 noiembrie 2009, Curs  postuniversitar  ”Noutăţi  în  domeniul  chimioterapiei  
antibacteriene  şi  antimicotice”  (coordonator  curs)
UMF  Tîrgu  Mureş,  Disciplina  de  Chimie  farmaceutică,  Facultatea  de  Farmacie,  
coordonator conf.dr. Kelemen Hajnal
▪ 25 aprile - 16 mai 2009, Curs postuniversitar “Actualităţi  ale  farmacologiei  şi  toxicologiei  în  
practica  medicală  şi  farmaceutică”
▪ UMF  Tîrgu  Mureş,  Disciplina  de  Farmacologie.
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KELEMEN Hajnal

Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Semmelweis  Budapesta,  Ungaria  (Chimie  Farmaceutică)    
Bursă  de  studiu  a  Academiei  Maghiare  de  Ştiinţă  DOMUS:1997,  2000,  2010,2013,  2014,  2016

Burse în  instituții  din  
străinătate

Universitatea  din  Debreţin,  Ungaria,  Bursă  de  studiu  CEEPUS  în  cadrul  programului  Tempus  2005
Universitatea de Medicină  Pécs, Ungaria (Institutul  de  Bioanalitică,  Bursă  de  studiu  CEEPUS  în  
cadrul programului Tempus, 2007
Universitatea  N.  Testemițeanu,  Chișinău,  Rep.  Moldova, Bursă  de  studiu  CEEPUS  în  cadrul  
programului Tempus, 2014
Program Erasmus
Universitatea de  Medicină  şi  Farmacie  Debrecen, Ungaria, 2012, 2017
Universitatea  de  Medicină  Pécs, Ungaria, 2013
Universitatea  de  Medicină  şi  Farmacie  Semmelweis  Budapesta,  Ungaria,  2014,  2015,  2016
Afilieri

▪ Societatea  de  Ştiinţe  Farmaceutice  din  România
▪ Societatea de Ştiinţe  Farmaceutice  din  Ungaria
▪ Societatea Muzeului Ardelean
▪ Corporaţia  doctorilor  al  Academiei  Maghiare  de  Ştiinţă
Comitetul  Academic  din  Cluj,  secţia  Farmacie

Informații  
suplimentare

Permis de conducere

Lista publicatiilor: 7 cărți   autor principal, 3 capitole in carti, 9 suporturi de curs /LP pentru studenti,
55 articole in extenso (30 in reviste ISI / BDI), 60 lucrari comunicate cu volume de rezumate
Indice Hirsch 3
Proiecte: cele mai semnificative:
1. Studiul complecsilor de tip antimicotic –ciclodextrina in vederea optimizarii
biodisponibilitatii si stabilitatii fizico-chimice a substantelor active, Contract
10228/20.07.2016 UMF  Tg.  Mureș  - Andofarm SRL, – Director.
2. Instalatie pentru obtinerea prin levitatie in atmosfera inerta a aliajelor bio-compatibile
usoare de inalta puritate – BIOLEV - PTE 14/2016 – Responsabil  UMF  Tg.  Mureș.
3. Studii privind stabilitatea fizico-chimică  a  albendazolului  în  suspensie  orală.  Elaborarea  și  
validarea  metodei  de  determinare  cantitativă  a  albendazolului  din  suspensie
Nr. Contract: 9136 / 23.09.2004
Autoritatea  contractantă:  SC  VIM  SPECTRUM  SRL
Perioada de derulare: 2004 - Responsabil UMF Tg. Mureș

Categoria B

Semnătura:
Conf. dr. Kelemen Hajnal

Tîrgu  Mureș,  31.08.2017

©  Uniunea  Europeană,  2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 4 / 4

