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UN OMAGIU PIOS 

ctitorilor Facultdfii de Farmacie din 
Tirgu Mure1 precum Ji tuturor co laboratorifor 
de-a lungul celor peste 60 de ani de existenfd. 

Volum dedicat tuturor generapilor de absolvenfi 
ai Facultafii de Farmacie din Tirgu MureJ, 

fondata in 1948. 

KEGYELETTELJES MEGEMLÉKEZÉSÜL 

a Marosvdsdrhelyi Gyógyszerészeti Kar 
jeles alapítóinak, valamint a több mint 60 éves 

Kar eddigi összes munkatdrsdnak. 
Ajdnljúk e kötetet az 1948-ben alapított 

Marosvdsdrhelyi Gyógyszerészeti Kar összes 
végzettjének. 



Volumul prezent apare eu sprijinul Gedeon Richter Romania. 

Jelen kötet kiadását a Gedeon Richter Románia támogatta. 
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RETROSPECTIVÁ 

A_ _t_recut peste un deceni u de la aparifia volumului nostru semicentenar eu prezentatea 

rezultatelor obfinute in cei 56 de ani de la infiinprea Facultiífii de Farmacie din Tirgu 

(FFTgM) in 1948; ~i ne sunt inci vii amintitile acelei munci asidue, de echipa, 

retultatul fiind un material reprezentand o miírturie istori ci a trecutului Faculcltii noas

tre. Entuziasmul nostru de atunci era justificat, ne aflam ind. i:n perioada creativií, plinií 

de av:int de dupa relansarea actividiiii facultirii noastre. 

Poate fi o intrebare poetica, daci s-a piístrat acest entuziasm febril? Raspunsui alir

mativ nu poate fi pus la índoiali. Evocarea periodidi a trecutului propriu, in condirii 

festive, reprezintii deopotrivi un impuls pentru viitor §Í o posibilitate de autoanalizií 

eriti ci. 

Perioada evocati in vol um ul nostru semicentenar a fost destul de agi tadi: evenimen

tul miirer al ínceputului, aerivitatea asidui aducitoare a prestigiului, pericolul ~ocant 

al dezfiin~irii forpte, urmat ín final de decerriul rend1terii Faculti~ii, un adev.'irat nou 

inceput. Avánd entuziasmul inceputului (1948), efortul cornun de creare a valorilor s-a 

lovi t curand de bariera suspici unilor ~i a "a!teptiírilor diri jate". Ín pofida acestui dirnat 

genera~iile de aur, ctitorii Faculti~ii noastre au merite incontestabile ín fundamentMea 

unui ínvitimint de calitate, caracterizat prin exigenti ~i seriozitate. Da, ~coala de far

macie din Tirgu Mure~ ~i-a creat faimi, acit ín tari, cit ~i peste hotare. FFTgM a fast 

a 3-a facultate independenti, consacrati, absolvenrii cireia fiind foarte bine primiti §Í 

apreciafi peste tot. Diploma de farmacist obrinutií la Tirgu Mure~ a reprezentat o foarte 

buna scrisoare de recomandare. Totodara FFTgM in sens universal datoritií limbii de 

predare, mai mulri ani a fast a doua Facultate de Farmacie independentií. A fast fa

cultatea harnici a unei universit:lti (pe atunci "institu~ie"), revista ~tiin~ifici a acesteia 

(Orvosi Szemle- Revista Medicala) figuránd in evidenra bazelo r de date internaJ:ionale, 

fiind recenzati de reviste de peste hotare prestigioase, eu mai bine de jumiitate de secol 

din urmi. 

lnaint~ii no~trii ~i-au desfa~urat aerivitatea eumulti abnegarie, de~i nu íntotdeauna 

au avut parte de recunod1terea cuvenitii, talentuilo r care producea valori nefiind riispla

tit eu un binerneritat grad didactic superior. ln privin~a obtinerii gradului §tiin~ific s-a 

evidenfiat ~coala de cercetare a piantelor medicinale, activitate pentru care s-a creat ~i 

infrastructura institufionala necesarii. 
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Distin~ii profesori ~i colaboratari ai Faculdfii de-a lungul deceniilor de existenfii 

au colabarat la elaborarea editiilor VII-X ale Farmacopeei Romilne, respectiv au facut 

parte din colegiul de redaqie/comitetul jtiinfific al r~istei nafionale de specialitate, 

Farmacia, :incepind eu primul numir. . 
In mod regretabil, ín pefida dezvoltarii dinarnice, valorilor profesionale recunoscu

te, o intervenfie dictatoriala (1986-1989) era sa distruga toate rezultateledin primele 

patrn decenii. A fast meritul unni manunchi de cadre didactice, care printr-o luptií 

insistenti au creat premisele continu~rii. Ín asemenea conditii a: debutat al5:..:lea·dece...: 

niu din istaria ~colii noastre de farmacie, cind pe haza traditiilor s-au laurit conditiile 

nai, ca dupa a 39-a (1990) generafie de farmaci~ti- din cauza íntreruperii arrtericare a 

activitifilor- din 1994, sa urmeze alte 17 generafiL A urmat o perioada noua, dificila, 

un deceni u de ren~tere a Facultiitii, asemenea piísirii Phoenix. Dar bucuria ~i entuzias: 

mul- ln pofida unor mici reserrtimen te, n-au lipsit nici de data aceasta. Eforturile un ui 

num:lr minim de cadre didactice, pe l~ngii suprasolicitarea in aerivitatea didactica reín

ceputi, au cuprins ~i atragetea ~i formarea unei generatii tinere. ln paraleL-s-a acordat 

mtilci atentie si rendintelor modernizirii. Ín asemenea conditii,-luind ín calcui §Í cerin-
' ' ' ' 

fele ~i curerrtele globalizarii profesionale, luptii.nd uneori ~i eu ispitele lipsite de empatie, 

era cazul, ca ínvitimántul renelscur si-§i giseasci orientarea sa justa §Í sanatoasa. 

In condifiile nai, prin largirea posibilitafilor de obTinere a titlului ~tiinJ:ific, noua 

generatie de cadre didactice, s-a marurizar treptat, trecánd printr-o adevirati "probi de 

fac". Poate acesta a fast rezultatul cel mai no tabi! al deceniului ~ase. Din acest punct 

de vedere a ínsemnat mulr ~i largirea domeniHor de doctorat ln cadrul Facultiífii, pe 

l:lngi farmacognozíe §i farmacologie §Í la chimie farmaceutici, chimie fizidi, analiza 

meclicamentului. Pe lii.nga consolidarea bazei de cadre didactice s-au realizar progrese 

insemnate si ín domeni ul infrastructurH ínvitim:lntului (reconditíonarea §Í dotarea la

boratoarel~r, salii or de curs, dotarea disciplinelor eu tehnica de calcui ~i informatizarea 

acestora, ínfiinprea laboratorului·de licenf<l). 
ln aceasti pericaela s-a produs aderarea Rom:lniei -la--Unilinea Eliropeani §i iriipllClt 

la Convenfia pentru elaborarea Farmacopei Eu~opene. Acest proces a presupu~ o serie 

de schirubiri ln concepfii, 1n extinderea rela1;iilor;· ln adaptarea la no i cerinte. In urma 

deschidedi íncepute eu anul 1990, speciali~tilor Facultiífii noastre le-au fast oferite nai 

posibilititi prin participarea lor la numeroase manifestari §tiintific~ internationale. S-au 

dezvoltat noi relatii ln cadrul progranÍelor universitare internationale. Dintre acestea se 

evidenfiaza prograrnul CEEPUS, care a deschis posibilitií~i deosebire de mobilitate ~i 
colahorate doctoranzilor no§tri í:n cad~ul uniersititilor striíine parteriere, í:n urma acestor 

!O 

colahoriri obtinindu-se rezultate valoroase publicate ulterior ín reviste de specialirate 

bine cotate. Ín cadrul unor conventii de colaborare interuniversitare cadrele didactice, 

-doctoranzii §i studentii no§trii benefidaza de m~bilitate §i schírnhuri eu Facultifile de 

Farmacie ale Uníversidtii din Szegedrespectiv Universit<lfii Semmelweis din BUdápesta 

(Ungaria). Srudenfii no~trii participa din ce ín ce mai mulr ín mobilitiífile asigurate de 

prograrnul Erasmus. 

Numirul absolvenfilor FFTgM ín anul 2010 a depa~it cifra de 2100 (2149). In 

tiltiinul-deceniu a erescut cönsiderabil numirul studentilor, astfel numirul absolventi

lor din perioada 1999-2010 reprezintií 30% (671) din, numirul total al absolventil~r. 
Incluzii.nd aici anul2010, 56 de generatii de farmacisri au absaivit ín cadrul FacuÍratii 

de Farmacie din Tirgu Mure§, care apo{ incaddndu-~e ín aerivitatea de cercetare, pr~
duqie, asigurare a calit<lfii, sau in farmacii publice sau de spital, ne-~u adus cinste prin 

aerivitatea lor atát ín pra cát §Í peste hotare, ín diferite tiri eufopene sau de pe alte 

continente. 

O acievirari piatri deincercare penn·u noua etapadin istoria Facult<lfii a reprezen

tat organizarea a celui de al XlV-lea Congres Nafional de Farmacie dÍn Tírgu Mure~ 
(2010). De asemenea ín acest an ne af!am la a 4-editie a Conferirrtei Nationale a Docto

ranzilor eu participare internationala. Sesiunile §tii~tifice anuale ~e cad~elor didactice si 

ale cercurilo r studente§ti au luat amploare reprezentánd manifestiri importante in via;a 

Universitifii, respectiv Faculcltii noastre. 

ln ul tim ul deceni u s-a infiintat un nou program de studi u, asistenta de farmacie, eu 

o durata de 3 ani. ln prindpi u sunt 1ndeplinite §Í condifiile pentru 1nfiintarea seqiei de 

ínvaramint eu predare in Iimba engleza. 

$ase decenii-o viati de om. $coala- dupa sperantele noastre- va avea via ti eterna. 

Prestigiul dobandit, trecutul c valoros ne o b liga. Aceastií motivatie si bilantul ,perioclic 

autoanaliza, necesitatea de a arunca o privire citre viitor este sc~pui urma:it §i de aces: 

vol um. 

prof dr. Gyéresi Arpád 
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VISSZATEKINTÉS 

Több mint egy évtizeddel ezelőtt készült kötetünk az 1948-ban alapított Marosvásárhe

lyi Gyógyszerészeti Kar (MVGyK) félévszázados működéséről. Eleven emlékem még az 

a csapatmunka, mely ezt a kortörténetinek is nevezhető emlékkönyvet eredményezte. 

Volt miért lelkesedni, hiszen akkor az újrakezdés kreatív, lendületes tevékenységének 

boldog tudatában voltunk. 

Költői lehet a kérdés, maradt-e még ez a láz? A:z. igenlő válasz nem lehet kérdéses. 

Hajtóerő és tanulság is a saját történelem időnkénti elemzése, ünnepi felidézése. Az_ 
előző kötetünkben megidézett időszakról elmondható, hogy viharos félévszázad volt: az 

indulás magasztossága, a tekintélyt hozó swrgos tevékenység, a sokkoló hatású, erősza

kos felszámolás veszélye, majd az újjászületés és megújulás évtizede. 

A:z. indulás (1948) lelkesítő ereje, az összefogás gyümölcsöző értékteremtése hama

rosan a gyanakvás és az erőszakos "iránymutatás" vonalas elvárásaival ütközött. A szak

mai képzés színvonalának és igényességének biztosítása az iskolateremtő nemzedékek 

elévülhetetlen érdeme. Igen, ez az iskola hírnevet vívott ki az országban és a világban 

egyaránt. A MVGyK Romániában a harmadik- önálló- karként létesült, végzettjeit az 

országban mindenütt előszeretettel fogadták. Nagyon jó ajánlólevél volt a Marosvásár

helyen szerzett gyógyszerész oklevél. A:z. MVGyK ugyanakkor az anyanyelven való okra

tás intézményeként - egyetemes értelemben - a második önálló kar volt évekig. Olyan 

egyetem szorgalmas kara volt, melynek folyóiratát (Orvosi Szemle- Revista Medicala) 

nemzetközi adatbázisok tartották nyilván és rangos kiilföldi folyóiratok idézték - már 

jó félévszázaddal ezelőtt. 

Áldozatos munkát végeztek elődeink bár sorsukat nem mindig jutalmazta ezért elis

merés, értékteremtő tehetségüket nem mindig tükrözte jól megérdemelt oktatói foko

zat. A tudományos fokozat szerzése tekintetébe.n országos és nemzetközi hírnévre tett 

szert a gyógynövény-kutatás, saját háttérintéznlények létesítésével is megtámogatva a 

gyümölcsöző kutatómunkát. 

Jeles tanárelődeink és a Kar mindenkori munkatársai tevékenyen részt vettek a Ro

mán Gyógyszerkönyvek VII. -X. kiadásainak szerkesztésében, valamint a hazai szakfo

lyóirat- Farmada- szerkesztő biwttságában, annak első számától. 

Sajnálatos módon, a dinamikus fejlődés, a felmutatott és hallgatólagosan elismert 

szakmai értékek dacára, egy erőszakos beavatkozás (1986-1989) csaknem tönkretette 

!2 

az előző 40 év eredményeit. Ezen megrázkódtatás után, maroknyi oktató harca tette 

lehetővé a folytatást: Igen, ezzel indult az iskolánk ötödik évtizede, amikor is az addigi 

hagyományok talaján kellett újat teremteni ahhoz, hogy a 39. (1990) gyógyszerész

generációt - a korábbi megszakitás miatt - 1994-től további 17 követhesse. Nehéz, 

új korszak volt ez az évtized, a Főnix-madárként újjászületett Karon. A lelkesedés, az 

öröm - minden ellenérzés dacára- most sem hiánywtt. A maroknyi oktatói állomány 

erőfeszítései a mértéken felüli oktatási feladatok mellett, a fiatal, tehetséges utánpótlás 

nevelését is biztosítaniuk kellett. És ezzel párhuzamosan a szemlélet, az oktatás korsze

ríisítésére is fokozottan figyelni kellett. A folyamatos megújulás, a szakmai globalizáció 

követelményei és irányzatai, a humánumtól időnként elrugaszkodott csábírások mellett 
kellett az oktatás józan szemléletét, irányát keresni és megtalálni. 

A tudományos fokozatszerzés lehetőségeinek bővülése nyomán a feladatokhoz fo

kozatosan felnövő új oktatói nemzedék igazi tűzkeresztségen esett' át. Ez a hatodik év

tized egyik legfontosabb hozadéka. E szempontból fontos, hogy jelentősen szélesedett 

a doktori képzés kari választéka, a gyógynövényismeret (farmakognózia), farmakológia 

mellett a gyógyszerészeti kérrúa, fizikai kémia és gyógyszeranalízis területein is szerezhe
tő gyógyszerészdoktori cím. 

A szakemberi bázis megerősödése mellett az egyetemi infrastruktúra (laborok, elő
adótermek felújítása és felszerelése, számítógépek, műszerlabor) is bíztató fejlődésnek 
indult. 

Ebben az évtizedben történt meg Románia csatlakozása az Európai Unióhoz, és 

ennek keretében az Európai Gyógyszerkönyvi Egyezményhez. Mindez új szemlélet, 

kapcsolat- és követelményrendszer lehetőségét hozta és megvalósitását szorgalmaz

ta. A:z. 1990-es nyitás eredményeként szakembereink számos nemzetközi rendezvény 

részrvevőiként szereztek újabb elismerést a Karnak Kapcsolatok épültek ki nemzetközi 

egyetemi prograrnak keretében. Ezek közül is kiemelkedik a CEEPUS program, mely 

a legnagyobb lehetőségeket biztosította doktorandusaink számára, lehetővé téve, hogy 

több külföldi egyetem okratóival kapcsolatba kerüljenek, az együttműködések nyomán 

színvonalas eredményeket mutassanak fel és rangos tudományos folyóiratokban közöl

hessenek Együttműködési egyezmények részrvevőiként oktatóink, doktorandusaink, 

hallgatóink kapcsolatban állnak a Szegedi Egyetem, a Semmelweis Egyetem Gyógy

szerésztudományi Karaival. Hallgatóink is egyre inkább élnek az ERASMUS program 
biztosította külfóldi részképzési lehetőségekkel. 

A MVGyK-on végzettek száma 2010-el bezárólag meghaladta a 2100-at (2149). Az 

utóbbi évtized alatt jelentősen megnőtt a hallgatói létszám, így ebben az időszakban 
(1999-2010) végzett az összes abswlvensek 30%-a (671). Eleddig 56 gyógyszerész ge-
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neráció hagyta el az Egyetem kapuit, sikeresen helytállva a gyógyszertervezés, gyártás, 

minőségvizsgálat, forgalmazás és a klasszikus gyógyszertári tevékenység területein, euró-

pai országokban és más kontinenseken is. , 
A Kar megújult életének sikeres próbaköve volt a 20 l O októberében első ízben Ma

rosvásárhelyen rendezett XIY. Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus. Immár 4 éve meg' 

rendezzük a doktoranduswk tudományos tanácskozását, nemzetközi részvétellel. Az 

évente sorra kerülő tudományos diákltöri konferenciák igen jelentős eseményt jelente

nek az Egyetem és a Kar életében is. 
Az utóbbi évtizedben indult d a 3 éves gyógyszerész asszisztensképzés is. Lényegében 

adort a lehetőség az angol nyelvű képzés beindítására is. 
Hat évtized- egy emberi élet. Az iskola- reményeink szerint- örök. A megszerzett 

hírnév, az értékes múlt továbbra is kötelez. Ezért kell időnként mérleget készíteni, ö~
vizsgálatot végezni és próbálni a jövőbe nézni. Ezt swlgálja a jelen kötet is. 
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dr. Gyéresi Arpdd 
egyetemi tanár 

RETROSPECTION 

Qver a decade has passed since the appearance of our fiftieth anniversary volume pre

'~,enting results obtained in the )O years since the establishment of the Faculty ofPhar

•· · macyofTirgu Murq (FPhTgM) in 1948, and the memories of the hard team work, 

·from which resulted a representing material of the histodc past of four Faculty, are still 

vivid in our mind. Our enthusiasm was justified then, when we were still in a creative, 

full of mamerrtum mood follawing the revival of the academic activity in o ur Faculty. 

It may be a poetic question, whether we maimained or not that feverish excitement? 

An aflirmative answer cannot be questioned. Periodic evocation of the ciwn past, in festíve 

conditions, is also a boost for the future and an opportunity for eritical self-analysis. 

The period mentioned in our fiftieth anniversary volume was quite agitated: start

ing with the great event of the beginning, the hard work which brought prestige and 

fame, the shock forced dissolution of the activity followed by the rebirth decade, a true 

new beginning. Taking in consideration the early enthusiasm (1948), the joint effort 

of creating true values was hit by the barrier of suspiciaus and "directed expectations". 

Despite this climate, the gold generations, the founders of our Faculty have the unde

niable merits in funding a education with high standards charactedzed by seriousness 

and exactingness. Yes, the School of Pharmacy from Tirgu Murq has established farne 

and recognition in our country and all over the world. The diploma of phar~acist 
obtained in Tirgu Mure§ was and still is a very good lerter of recommendation. Also, 

due to the teaching language·FPhTgM was for several years the second indepenclent 

Faculty of Pharmacy. It was the hardworking Faculty of the University (then narned 

"institution"), its scientific magazine (Orvosi Szemle- Revista Medicala) appearing in 

the international database records, being reviewed by prestigious overseas journals, wi th 

more than half a century aga. 

Our predecessors have warked hard wi th great devotion, though not always enjoyed 

the recognition they deserve, nor their talem that prodneed values was deservedly re

warded with a higher educational degree. Regarding the scientific degree highlighted 

the school of medicinal plants, an activity for which the necessary institutional infra

structure has been created. 

The distinguished teachers and employees of the Faculty over the decades of exis

tence have collaborated in developing editions VII-X of the Romaniarr Pharmacopoeia, 
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and were part of the editorial board/scientific committee of rbe specialized national 

scientific journal, Farmacia, starting from its first number. 

Regrettably, despite the dynamic development, rbsacknowledged professiorral value 

of the institution, a dictatarial intervendon (1986-1989) was set to destroy ali rbe 

resulrs of the first four decades. The credit goes to a handfui of teachers, who by a 

persistem struggle have created rbe premises for furrber continuation of rbe activity. In 

such conditions started rbe S'h decade in rbe history of our school of pharmacy, when 

based on traditions new conditions were created, so after rbe 39"' (1990) generation of 

pharmacists- because of earlier disruption of activities- from 1994 anorber 17 genera

tions followed. 

A new difficult period followed, a decade of revival of rbe Faculty, a period when o ur 

Faculty reborn from i ts own ashes just like a Phoenix bird. But rbe joy and enrbusias!" 

-in spi te of small resenttnents- had not been ladring at ali. The effarts of a small num

ber of teachers, which besides teaching overloading inclucled attracting and training a 

younger generation, were remarkable. In parallel, we paid attention and applied to the 

modernization trends. ln such circumstances, taking into account-the requirements and 

occupational trends of globalization, lighting temptations sometimes ladting empathy, 

it was appropriate rbat the reborn education system to !ind its fiúr and healthy orienta

tion. 

In rbe new conditions by expanding rbe passibiliries of obtaining scientific tide, 

rbe new generation of teachers has grown gradually, passing through a real "trial of 

fire". Maybe this was rbe most notable result of rbe six-decade. From this point of 

view a very important step forward was the wiclening of rbe PhD domains in additiorr 

to pharmacognosy and pharmacology to pharmaceutical chemistry, physical ebernistry 

and drug analysis. ln additiorr to rbe conscilidation of rbe teaching staff, significant 

progress was made in modernizing the educational infrastructure (recoriditioning and 

equipping laboratories, classrooms, computerizadon of departmenrs, establishment of 

a license laboratory). 

During rbis period Romania joined the European Union and therelOre rbe Con

vendon for rbe elahoration of rbe European Pharmacopoeia. This process involved a 

series of changes in conceprs, to expand relationships in order to adapt to the new 

requiremenrs. Since 1990, our Faculty professionals have been offered new oppottuni

ties rbrough rbeir participadon to numerous international scientific meetings. We have 

developed new academic prograrns induding here our partner universities from abroad. 

Arrrong rbese stands rbe CEEPUS program, whicb has opened great oppottunities for 
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mobility and collaboration for our PhD students wirb foreign partners, from these 

collaborations valuable results were obtained which were subsequendy published in 

rated scientific journals. In the context of inter-university collaboration agree

menrs reacbers, PhD students and srudents benefit from mobility and exchanges"With 

the Faculties of Pharmacy of rbe University of Szeged and Semmelweis University in 

.:L•·····<Buciapoest (Hungary). Students also participate more and more in rbe mobility program 

0.\•pnovi<ied by Erasmus. 

The number of graduates of FPhTgM exceeded 2100 in 2010 (2149). In the !ast 

decade rbe number of students graduates has gready increased, rbe graduates from rbe 

period 1999-2010 represeming 30% (671) from the total number of graduates. Indud

ing 20 l O, 56 generations of pharmacists graduated in rbe Faculry of Pharmacy from 

Tirgu Mures. Our graduates warking in research, production, quality assurance, or 

pharmacies, have brought us fume and made us proud through their activity borb in 

our country and ab road. 

A true milestone fu r this new period in rbe history of rbe Faculry was the organiza

tion of rbe XIV National Congress ofPharmacy ofTargu Mures (2010). Alsorbis year 

we are at the 4"' edition of the National Conference of PhD students with international 

participation. The Annual Scientific Sessions of the teachers and students have gained 

momentum representing important events in rbe life of our Faculry. 

ln the !ast decade a new program of study has been established, for pharmacy assis

tants, with duration of rbree years. ln principle, the conditions are met to estabiisb the 

Department of education in English. 

Six decades - a lifetime. School - we hope - will have etemal life. The prestige 

gained, our valuable past, campels us. The usefulness of assessment, introspection, rbe 

need to take a look in rbe past before thinking to rbe future is the aim and the motiva

tion of rbis volume. 

prof dr. Gyéresi Árpád 
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PERSPECTIVÁ 

Cládim prezentul avánd trecutul ca temelie ~i visám la viitor consolidánd prezentuL 

Triiim o epod. a devenirii, ín nelnceÍ:atií curgere, cind ceea ce ieri e.ia evident, asthi 

devine problematic. Intr-o astfel de perioadá se ínscrie ~i ultimul deceniu al existen~ei 

Facultiítii de Farmacie a Universitiítii de Medicini si Farmacie din Tí:rgu Mure~ a dírei 
' ' ' 

misiune s-a complicat nu numai eu exigen~ele pe care le cere ln vitamintul superio r azi, 

dar si eu nedumeririle omului de stiinti. 
' ' ' 

Promovarea unui standard ridicat al calititii ínviplmántului ~i cercetirii, eu atirtge-

rea unor valeute de excelend si eu extinderea domeniilo r deja abordate, au constirult ~i 
constituie obi:ctive ale uno~ ~roiecte menite si ereeze p unti de continuitate eu trecut~l, 
clar si si lauseze ancore ditre viitor. 

Arrgajari ín ameliorarea calitativií continuii a praeeselor de ínviipre ~i predare, prin

tr-o refleqie permanenta asupra activitiitilor didactice, printr-Un efort de cercetare sus

tinut, prin solidaritatea cadrelor didactice ~i a srudentilor ln cautar~a solutiilo r creative, 

pentru educatia prezentului ~i viitorului, Facultatea de Farmacie a re~it ln ultimii zece 

ani sa faci dovada performan~elor puse in slujbastrategiilor de dezvoltare durabila. 

Intr-un moment al bilanturilor se impune un act de reflectare la ceea ce s-a realizar 

~i la perspectivele viitorului. 
Tot ceea ce s-a realizar a avut ca linie generala continuitatea ln direqie ascendentii, 

pastrandu-se un echilibru intre tradi}ie ~i progres. 

ln ultimul deceniu Facultatea de Farmacie a Universita}ii de Medicina ~i Farmacie 

din Tirgu Mure~ a pus accent pe aqiunea de imbunatii~ire a procesului de ínvatamant 

avánd la haza continuarea tuturor elemeutelor reformei deja initiate ~i deschiderea un or 

noi paliere de inovare in scopul armonizarii la standarde europene. 

Planurile de inva}amánt aufost armonizate eu Directivele Uniunii Europeneatit ín 

ceea ce prive~te ponderea disciplinelor, cit ~i a structurii disciplindor l an de studiu l 

ore pe sapramána. 
Au fost acreditate ARACIS cele douá programe de studi u ale facultájii: Farmacie ~i 

Asistenta de Farmacie. 
Pro~ovarea conceptului de ini}iativa antreprenoriala ín cercetare, orientarca catre 

excelen}i a cercetirii prin aplicarea normdor de bunii praerica de cercetare ~i de bunií 

_ practicií de laborator in acord eu reglementiírile interna}ionale, implicarea in aerivitatea 
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de cercetare atát ale cadrelor didactice, cit ~i a doctorarizilor, studentilor au constituit 

strategii ale cercetarii ·~riintifiCe ín anii din urma. 

Numarul total de studen}i ln aceastii perioada a fost intr-o continuií ~i constanta 

cre~tere (anii l-V ín anul 1999 - 243 studen~i, ín 20 l O - 567 studen~i) ei benefidind 

nu numai de servicii educa}ionale, ci ~i de un cadru fntitutional modern care le ofer:l 

~nsa si se dezvolte ~i sa se expri~e ~a cum l~i doresc. Dezvoltarea carierei studenfilor 

~Labsolvenjilor Facultá~ii de Farmacie este urmáritá índeaproape de sistemul tutorial, 

···· con1isia de orientare ín carierii, comisia de rezidentiar ~i formare continuií. 

ln ceea ce privt1te haza material:l trebuie men}ionat cií Facultatea a beneficiat in 

aceastá perioadá de o reabilitare a laboratoarelor didactice, de infiinrarea un ui laborator 

de testare a medicamentului ~i a unui laborator de licentií structurat ln patru module, 

roate dispunánd de o apararura ce faciliteazií desfa~urarea activiti}ii practice ín bune 

condi~ii ~i permit elaborarea de lucrári de licen~á bazate pe experimeniul ~tiin~ific. 

In timpul scurs de la sárbátorirea semicentenarului Facultá~ii de Farmacie ~i pána ín 

prezent s-a parcurs undrum eu sui~uri ~i coborfujuri, eu oscil:lri íntre incercare ~i grqea

lií, reu~ind íns:l sií ne adapt:lm permanent la realitate. Investipa oricirui efort in prezent 

s.:..a realizar pentru ca avem incredere in viitor. 

Avem íncredere cá infiin~area Centrului lntegrat de Invá~ámánt Farmaceude ~i Cer

cetari Biomedicaleintr-un viitor apropriat va asigura realizarea unei compatibilitií}i de

pline eu ínvá~ámántul fumaceutic european ~i mondial. 

Avem incredere cií in anii urmatori Facultatea de Farmacie i~i va diversifica multictil

turalismul prin organizarea de cursuri in Iimba englezií. 

Avem incredere ca din toamna acestui an se organizeazií cursuri de masterat ín fa
cultatea noastrii. 

Avem incredere ca "civilizatia se edifica prin unitatea dintre minte, inim:l ~i faptá' 

(Pam Braun). 

Avem incredere in diversitate prin unitate. 

!9 

prof dr. Daniela-Lucia Muntean 

decanul Facultá~ii de Farmacie 



}ELEN ÉS JÖVŐ A 

GYÓGYSZERÉSZETI KARON 

A jelent a múltunkra alapozva építjük és a jövőről egy szilárd jeleneserén álmodhatunk 

Alakuló, "cseppfolyós" időszakban élünk, ami még tegnap biwnyos volt az ma már 

biwnytalan lehet. Ez érvényes a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 

(MOGYE) Gyógyszerészeti Karának elmúlt évtizedére is, amelynek küldetését bonyo

lították az egyetemi oktatással szemben támasztott jelenlegi követelmények és a tudós 

társadalom gondj ai is. 

Az oktatás és a kutatás minőségi szintjére vonatkozó magas követelmények beveze

tése, a kiválásági szint elérése és a már bejárt teriiletek kiterjesztése olyan tervek célki

tűzései melyek- a folytonosság jegyében - hídat képeznek a múlttal, de ugyanakkor a 

jövőbe is átívelnek 

A Gyógyszerészeti Kar, mint a képzési folyamatok minőségi javításának elkötele

zettje, mely az átgondolt oktatási és kitarró kutatási tevékenység által, az oktatók és a 

hallgatók kreatív megoldások keresésére irányuló összehangolt munkájával- a jelen és 

a jövő érdekeinek megfelelőerr - az utóbbi évtizedekben elért eredményeket sikeresen a 

tartós fejlődés swlgálatába állította. 

Mérlegkészítéskor elvárás az eddigi megvalósírások és a jövő távlatainak az összeve

tése. 
Megállapíthatjuk, hogy minden, ami megvalósult, egy felfelé ívelő egyenesként a 

folyamatosságot, a hagyomány és a haladás egyensúlyát követte. 

Az elmúlt évtizedben a MOGYE Gyógyszerészeti Kara, folytatva a már megkezdett 

reform-folyamatot, továbbra is hangsúlyt helyezett az oktatási tevékenység folyamatos 

javítására, nyitással az új befogadására, összehangolva az európai standardokkal. 

Megtörtént a tantervek összehangolása az·E1:1rópai Unió irányelveiveL az egyes tan

tárgyak szerkezete és aránya, a tanulmányi évek tantárgyi beosztása, a heti óraszám te

kintetében. 

Az egyetemi oktatás országos akkreditációs biwttsága (ARACIS) hitelesítette a 

gyógyszerész- és a gyógyszerészasszisztens képzési programjainkat. 

A vállalkozói szemlétetnek a kutatásban való megjelenítésével, a kiválásági szintű ku

~ tatást megcélozva, a nemzetközi előírásoknak megfelelő helyes kutatási és laboratóriumi 
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gyakorlat notmáinak alkalmazása, az oktatók és a doktoranduswk mellett a hallgatók 

bevonása a kutatási tevékenységbe, az utóbbi években a tudományos kutatómunka stra

tégiájának részét képezték 

Ebben az időszakban folyamatosan növekedett a hallgatói létszám (I.-V. év: 1999-

ben 243 hallgató, 2010-ben- 567). Jelenleg az oktatási folyamatban biztosított srolgál

ratások mellett korszerű intézeti keret biztosítja a hallgatók kibontakozását, saját elkép

; ii:lés•eik érvényre juttatását. 

~ Az infrastruktúra tekintetében fontos megemlíteni, hogy az elmúlt évek során felújí

tották a Kar oktatási laboratóriumait, gyógyszervizsgálati valarnint központi műszerla

boratórium létesült, négy műszer-együttessel. E korszerű műszerek jelentősen bővítették 

a gyakorlati képzés lehetőségeit és lehetövé teszik a diplomamunkák kísérletes részének 

színvonalas kivitelezését. 

A Gyógyszerészeti Kar félévszázados ünnepsége óta (1999) eltelt időszak hullámzá

sai, úrkeresései közeperre rendszerint sikeriilt a realitások talaján maradni. Valarnennyi 

erőfeszítésünket a jövőbe vetett bizakodással tettük 

Ennek jegyében bízunk abban, hogy egy integrált Gyógyszerész-képzési és Orvosbi

ológiai Kutatási Centrum létesítése a közeljövőben jelentősen hozzájárul majd a teljes 

mértékben európai, világszínvonalú gyógyszerészképzés biztosításához. 

Reményünk van arra, hogy az elkövetkező években beindul az angol nyelvű képzés 

is a Gyógyszerészeti Kar multikulturális jellegének továbbfejlődéseként. 

Ez év őszétől- remélhetőleg- Karunkon elkezdődhet amesterképzés is. 

Bízunk abban, hogy "a civilizáció az ész, a szív és a tett egységére épiil" (Parn Braun). 

Hiszünk a különbözőségen alapuló egységen. 
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dr. Daniela-Lucia Muntean 

egyetemi tanár, dékán 
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PERSPECTIVE 

We build our presem using the past as our foundation and drearn about the future by 

strengthening the past. We live in an age ofbecoming, in a relendess flow, in a period 

of time when what was evident yesterday, today becomes problematic. In such a period 

is inclucled the !ast decade of existence of the Faculty of Pharmacy from Targu Mure! 

whose task was complicated not only by the growing demands of the today's higher 

education, but also by the modern scientist's uncertainties. 

Pmrnoting a high standard of the quality of education and research wi th the achieve

ment of excellence and expanding the already covered scientific areas have constitut'ed 

the objectives of projects designed to bridge the continuity with the past, but also to 

launeh into the future. 
Committed in the continuous quality improvement of teaching and learning pro

cesses, through constant reflectíon on teaching activities, through a research effort sup

ported by the solidarity of teachers and students in search of creatíve solutions for 

presem and future education, the Faculty of Pharmacy succeeded in the past decade to 

prove i ts performance in the service of sustainable development strategies. 

In this moment of assessment is required an act of- reflection on what has been 

achieved and on the future perspectives. 
Evetything was done in generalline of continuity in an upward direction, roaintain

ing a balance berween tradition and progress. 
In the !ast decade, the Faculty of Pharmacy from Targu-Mures focused on the írn

provernem of the educational process based on the continuation of the already initi

ated reform and opening up new levels of innovation in order to barmonize wi th the 

European standards. 
The curricula have been barmonízed wi th European Union directives such as the pro

portion of subjects, and the structure of disciplines l academic year l ho urs per week. 

The rwo study programs of the Faculty' Pharmacy and Pharmacy Assistance have 

been accredited ARACIS. 
Promcting the concept of entrepreneurial research, orientation of research towards 

excellence by applying the rules of good research and good laboratory practice in ac

cordance with international rules, involvement in the research teachers, PhD students 

and students alike have built up new research strategies in recent years. 
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The total number of students in the this period was in a continuous and steady 

growth (from 243 students in 1999 to 567 students in 2010), as they benefit not only 

from educational services, but also from a modern institutional framework that pro

vides apportuniries to develop and express thernselves aceording to their wish. Cateer 

Development of the students and graduates is closely watched by the turorial system, 

career guidance committee and also during residency training. 

Regarding the material basis it should be noted that the Faculty has benelited dur

ihg this period by the rehabilitation oflaboratories, the establishment of a drug testing 

laboratory and a license laboratory wi th fo ur different modules, ali fearuring equipment 

which facilírates research and allow the development oflicense thesis based on scientili c 

experiment. 

Since the fifrieth anniversary of the Faculty and up the presem we traveled on a road 

of ups and downs, wi th oscillations between trial and error, but marlaged to continu

ously adapt to reality. Every effort was invested today because we have confidence in 

the future. 

We trust that the establishment of the Integrated Center for Pharmaceutical Edrté. 
carion and Biomedical Research in the near future will ensure the achievement of full 

compatibility wi th the European and global pharmaceutical education. 

We trust that the Faculty of Pharmacy in the comingyears will diversify multicul

ruralism through the introduction of courses in English. 

We trust that from this autumn master classes will be held in our university. 

We trust that "civilizarian is built through uni ty of mind, heart and deed" (Pam 

Braun). 

We have faith in the diversity by unity. 
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prof dr. Daniela-Lucia Muntean 

Dean 



REcTORII DNIVERSITÁTn DE MEDICINÁ sr FARMACIE , , 
DIN TiRGU MuRE~ 

A MARosvÁsÁRHELYI ÜRvosr És'GYÓGYSZERÉSZETI 

EGYETEM REKTORAl 

Csőgör Lajos t 
Feszt György sr. t 
Székely Károly t 
Andrásofszky Tibor t 
Csőgör Lajos t 
Puskás György t 
László János t 
Bancu Gh. V. Erniliarr t 
Pascu Ion 

Sabau Marius 

Copotoiu Constantin 

1945-1949 

1949-1951 

1952 

1953-1964 

1964--1967 

1967-1976 

1976-1984 

1984--1989 

1989-1996 

1996-2004 

2004-- ln prezent/jelenleg 

DECANll FACULTÁTII DE FARMACIE , 

A GYÓGYSZERÉSZETI KAR DÉKÁNJAI 

Balogh László t 
Kovács Endre 

Rácz Gábor 

KissÁrpád t 
Rácz Gábor 

Ádám Lajos t 
Rácz Gábor 

Csedő Károly 

Tőkés Béla 

Dogarn T. Maria 

Muntean Daniela-Lucia 
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1950-1953 

1953-1956 

1956-1958 

1958-1962 

1962-1976 

1976-1984 

1984-1986 

1990-1996 

1996-2000 

2000-2008 

2008-ln prezent/jelenleg 

CRONICA DISCIPLINELOR 

A TANSZÉKEK KRÓNIKÁJA 



v v 

fiZICA FARMACEUTICA 

conf dr. Mihai Olariu l Ief de lucrari dr. Albert Etele 

Disdpiina a fast infiinpra in an ul 1948 sub ~enumirea de Fizidí formaceuti~d, titula-

I d. · 1· · fi'nd conf dr Horváth Attila In perioada 1952-1961 drsoplma a fast ru tsop me1 1 . . · ~ . , 

d " d f dr Balogh Las' zló intre anii 1961-1964 de sef de lucrari dr. Szabo con usa e con. . , , 

Endre, apai de cercerator pr. Filep Győző, iar din anul universitat 1965!196~ pani 

in anul 1973 conducitorul disdplinei a fast !ef de lucrari Barabás Béla. Incepand eu 

anul universitat 1973/1974 disdpiina este condusi de !ef de lucrari dr. Mihai Olariu, 

devenit din 1990 conferentiar, acesta SUS}inánd cursurile in limba romana. Cursurile in 

Iimba maghiari au fast su:\Ínute pani in anul 1986 de !ef de lucrari Bachner Jenő, iar 

din 1990 de catre cercetitor pr. Filep Győző. lncepiind eu anul universitar 2002/2003 

cursui in Iimba maghiara este sus1inut de !ef de lucrari dr. Albert Etele. 

Personalul didactic auxiliar (laboran\Í), pana in 1973 a fast cornun eu cel al discipli

nei de Biofizica Medicali. In perioada 1973-1986 pe post de laborant a Iigurat Aurelia 

Saciírea iar incepand eu anul 1990 Dorina Frande!, iar din 2000 pe acest post lucreazi 

Marcela Campean, fiind suplinira in perioada 2006-2008 de Maria Suciu. 

CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i ticiul Perioada de aerivirace 
la disciplina 

Horváth Attila conferen~iar fizician, doctor__ln_fizid 1948,-1952 

Balogh László conferentiar fizidan, doctor ín fizici 1952-1961 

Szabó Endre ~ef d~ lucrari farmacist, doctor in fizici 1961-1964 

Filep Győző fizician, cercetaror 1964-1965 
~tiintific pr. 1986-2002 

Barabás Béla ~ef de lucdri fizician 1965-1973 

Mihai Olariu confererr tiar fizician, doctor in fizid 1962-2009 

Bachner Jenő ~ef de lucriri fizician 1973-1986 

Albert Etele ~ef de lucrir~ fizician, doctor :i:n fizidi 2002-
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C.A:Í>RE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

~Numeie:-~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disciplinii 

Aurelia Siidirea laborant 1973-1986 

Dorina Frande~ laborant 1990-2000 

'Marcela Cámpean laborant 2000-

Suciu laborant 2006-2008 

Disdpiina de Fizica fu.rmaceutici, existenta in programa de pregatire a an ul ui I de facul

tate, ca disciplini fundamentali, este considerati un "mijloc" pentru pregitirea farma

cistului ~i nu un "scop" ín sine. De aceea, aceasta are ca obiectiv gregiítirea studentului 

eu acele no1iuni de fizici urilizate in cadrul disciplinelor de specialirate care se predau in 

anii superio ri, no-p uni necesare pentru analiza ~i prepararea medicamentului sau pentru 

determinarea proprietatilor fizice ale substantelor din practica farmaceutica. Deaseme

nea, se are in vedere faptul ca medicamentul aqioneaz~, in ultima instanra, asupra un or 

praeese biofizice pe care farmacistul trebuie sa le cunoascií. Ca urmare, inceplnd eu 

anul universitat 1990-1991 !i pana in 2008 disciplina a primit denumirea de "Biofizica 

farmaceutica'', avind un program adecvat. 

Materialele didactice, inclusiv sala de lucrari practice, pani in anul 1973, au fost 

utilizate in cornun eu disciplina de Biofizici Medicali. Dupi aceasti dari cele doua 

discipline s-au separat !Í a fost dotat un laborator de lucrari practice pentru Facultatea 

de Farmacie. La lucrarile practice studen\ÍÍ lucreazi individual; in cadrul unei lu

eriti p_ractice fiecare student efectueazi o alta lucrare in scopul formirii deprinderilor 

practice necesare utilizirii unor tehnici ~i metode fizice, falasite curent ín praerica 

farmaceuticii. 

Aerivitatea de cercetare a disciplinei, pani in anul.1973 s-a axat in.special pe do ui 

teme: studiullecitinei ca substanta biologici ~i in particular rol,ul ei in procesul de trans

port la nivelul membranelor biologice !i studiul radioactiviralii apelor minerale din 

judelele Harghita ji Covasna. lncepand eu anul1973, aerivitatea decercetare a discipli

nei s-a bazat in special pe utilizarea tehnicii impr~tie_rii_ radiatiei laser in studi ul un or 

microorganisme vii sau in studiul modificiírilor de transport osmotic la nivelul mem

branei eritrocitare sub actiunea unor factori fizici sau medicameritosi, activitate care se ' , 
desfa~oarii ~i in prezent. ln cadrul acestar preocupiíri a fost elaborari teza de doctorat 

"Contributii lastudiul fenomenului de impri~tiere a luminii pe microorganisme vii ~i 
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aplicafii", susfiuuti de fiz. Mihai Olariu la Facultatea de Fizica a Universitií\ii "Babej

Bolyai" din Cluj, in anul1973 ( conducitor jtiin\ific prof. dr. dat. Hariton Timea). 

ln anul 2002, postul de jef de lucrari a fost ocupat prin caneurs de dtre Albert 

Etele, care s-a incadrat in ternatica ~tiintifici a disciplinei, avind §Í o terni de cercetare 

proprie: pasibilititi de utilizare a rocilor vulcanice pentru scopuri ceramice. Acesta a 

SUS\inut teza de doctorat in anul2006, la Universitatea "Politehnica'' din Bucure('ti, Fa

cultatea de Chimie industriala, ticiul tezei fiind "Corela\ii procesare-proprieti\i pentru 

cerarnici realizate din materii prime naturale U§Of accesibile" (conduditor ~tiintific prof. 

dr. ing. Marcela Muntean). 

Ín prezent aerivitatea de cercetare se :indreapti sp re modelarea fizicií ale unor praeese 

biologice, efectele radia\iilor electromagnetice asupra mediului ji organismului. Rezul

tatele acestar aerivititi au fost prezenrate la conferinte ~i congrese de prestigiu din ta:a 
~i in striíinitate, sau publicate ín reviste recunoscute pe plan international. 

MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Olaríu M - Fizica ji Biofizica Farmaceutica. Ed. University Press Tirgu Murej, 

2004, ISBN 973-86119-8-9. 

• Albert E. -Biofizikai ismeretek gyógyszerészhallgatóknak. Ed. University Press, Tir

gu Murej, 2008. 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l , ' 
TuDoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

• Olariu M, Nico/aeseu l, Péter,M -The study ofthe efficacy ofsomepreservers used 

in vine-growing apon bactetial flora presem in raw wine, using the method of seat

tering of laser radiation. Revista de Medkina ji FarmaCie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 1998, 44, (3-4): 275-277 

• Olariu M, Nico/aeseu I., Nico/aeseu C. ~The effect of some physical and drug factors 

against the osmotical resistance of the blood cell membrane. Revista de Medicina ~i 

Farmacie Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47: 38 

• Albert E - Physical Modeling of Cell Membrane Action Potential. Romaniarr Jour

nal of Physics, 2004, 49, (5-6): 507-509 

• Olariu M, Nico/aeseu l, Albert E., Szakdcs J - Utilization passibiliries oflight satte

ring method in pharmacy. RomanianJ. Biophys., 2005, 15, (1-4): 127-131 
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• Albert E., Muntean M, Pasuk L - Influen~ transformiírilor de fuzií asupra proprieti

tilor cerarnicii de andezit bazaltoid. Revista de Chimie, 2007, 58, (2): 243-245 

• A(bert E.- Biophysical factorsin drug action. European Biophysics Journal, 2007, 
36:593 
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GYÓGYSZERÉSZETI FIZIKA 

dr. Mihai Olariu egyetemi előadótanár l dr. Albert Etele adjunktus 

A Gyógyszerészeti fizika tanszék az 1948/1949-es tanévben létesült dr. Horváth Attila 

egyetemi előadótanár vezetésével. 195 2-1961 közőrt a tanszékvezető dr. Balogh László 

egyetemi előadótanár, az 1961-1964 periódusban Szabó Endre adjunktus; majd Filep 

Győző főkutató volt. Az 1965/1966-os egyetemi évtől a tanszék vezetője Barabás Béla 

adjunktus, 1973-ig. Ettől kezdve a diszdpiina vezetője dr. Mihai Olariu adjunktus, ké

sőbb egyetemi előadótanár, egyben a román nyelvű előadó. Ebben az időszakban a ma

gyar nyelvű előadásokat Bachner Jenő adjunktus tartotta 1986-ig. 1990-ben a magyar 

nyelvű előadásokkal Filep Győzöt főkutatót bízzák meg, akit a 2002/2003-as tanévtől 

dr. Albert Etele adjunktus követ. 

A diszdpiina 1973-ig az Orvosi biofizika tanszékkel közős segéd.személyzettel ren

delkezett. 1973-1986 közőtt a laboráns Aurelia Sacirea volt, 1990-től2000-ig Dorina 

Fraude~, 2000-től pedig Marcela Clmpean, akit a 2006-2008-as időszakban Maria 

Suciu helyettesített. 

Az I. éven előadott Gyógyszerészeti fizilra, mint alaptantárgy a gyógyszerészképzés 

eszltöze. Elsődleges célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat a fizikai alapfogal

makat, melyek a felsőbb évfolyamokon leadott szaktárgyak elsajátításában, a gyógy

szeranalízisben és készítésben, valarnint a gyógyszerész által felhasznált anyagok fizikai 

tulajdonságainak vizsgálatában nyújtanak segítséget. 

Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a gyógyszer és a szervezet kölcsönhatá

sa végül is biofizikai és biokémiai folyamatok eredménye, melyeket agyógyszerésznek is 

ismernie kell. Ezért az 1990/1991-es oktatási évtől kezdve 2008-al bezárólag, a tantárgy 

-természetesen megfelelő tanrenddel- a Gyógyszerészeti biofizika nevet kapta. 

1973-ig a Gyógyszerészeti fizika az Orvosi biofizikával közös taboratóriumot és tan

eszközöket használt. Ezután a két diszdpiina különvált, a Gyógyszerészeti Kar számára 

külön taboratóriumot rendeztek be. A gyakorlatokon a hallgatók egyénileg dolgoznak, 

minden diák más-más gyakorlatot végez. A gyakorlatok célja a jelenlegi gyógyszerészeti 

gyakorlatban alkalmazott mód.szerek és technikák megismerése és elsajátítása, valamint 

aszükséges gyakorlati készségek kialakitása. 
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A tanszéken a kuratások a kezdeti időszakban két fő témakörben folytak: a leci

tin mint biológiai anyag tulajdonságainak vizsgálata és szerepe a biológiai membrá

c':'···· ·· nc•K transzportfolyamatai ban, valarnint a Kovászna és a Hargita megyei ásványvizek 

radioaktivitásának vizsgálata. 1973-tól kezdve a tanszék kutatási témája: a lézerStig.í"tzás 

sz6ródásának felhasználása mikroorganizmusok vizsgálatára, illetve vagy gyógyszerha

tásra létrejövő változások tanulmányozása a vörösvérsejt-membrán ozmotikus transz

portfolyarnataiban, mely tevékenység továbbra is folyik. Ehhez a témához kapcsolódik 

Mihai Olariunak a Kolozsvári Babej-Bolyai Egyerem Fizika szakán ,,A fény sz6ródásá

nak vizsgálata élő mikroorganizmusokon és ennek alkalmazásai" című, 1973-ban tar

tott doktori értekezése (tudományos vezető prof. dr. doc. Hariton Tintea). 

A 2002-es évtől versenyvizsgával került a tanszékre Albert Etele fizikus, aki sike

resen beilleszkedett a meglévő tudományos témákba, megtartva saját kutatási témáját 

is: vulkánikus közetek felhasználásának lehetősége kerámia elöállítására. A 2006-ban, 

a bukaresti Politehnica Egyetem Ipari kémia szakán tartott doktori disszertációjának 

címe: "Kivitelezés-tulajdonságok összefüggése természetes nyersanyagokból készült ke

rámiáknál" (tudományos vezető prof. dr. Marcela Muntean mérnök). 

A jelenlegi kutatási tevékenység egyes biológiai folyamatok fizikai modellezésére és 

az elektromágneses sugárzások környezetre és szervezetre gyakorolt hatására irányul. Az 

elért eredmények rangos bellOldi és külfoldi tudományos rendezvényeken kerültek be

mutatásra, vagy nemzetközileg elismert folyóiratokban jelentek meg. 
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CHIMIE GENERAL~. ~I ANORGANICÁ 

conj dr. Marioara Olariu l conj dr. Augustin Curticapean 

Disdpiina de Chimie generalií fi anorganicií a fost previízuta in planul de inva(ií.tn2.nt 

ind de la infiinprea faculrapiin anu\1948/1949. 

In perioada 1948-1957 disdpiina a fost condusa de conf. dr. Eperjessy Anna, intre 

anii 1957-1962 de jef de lucrari dr. Csegedy Iolán, din 1962 pina in 1987 de catre 

prof. dr. Teodor Goina, iar din 1990 de conf. dr. Marioara Olariu. 

De la infiinpre ~i pánií in prezent o serie de cadre didactice ~i auxiliare ~i-au adus 

aportul in cadrul Disciplinei de Chimie genetala ji anorganica in diverse perioade: 

CADRE DIDACTICE l OKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funcpa didactici Profesia ~i titiul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Eperjessy Anna conferen~iar doctor in chimie 1948-1957 

Csegedy Jolán ~ef de lucdri farmacist principal, 1957-1962 
doctor ín farmacie 

Teador Goina profesor doctor ín chimie 1962-1987 

loan Ristea conferen~iar doctor ín chimie 1959-1967 

Mirioara Olariu cCmferen!iar doctor í:n chimie 1963-1986 
1990-

Lucia Bociniciu asistent univetsitar profesor grad I 1967-1972 

$tefm Hobai conferen!iar doctor-tn· chimie 1972~1978 

Adela Strimbu ~ef de lucrari doctorand 1992-1998 

Augustin Curticipean conferenriar doctor ín chimie 2001-

Lavinia Grama preparator docrarand 200 9-
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JpóMaria 

Funqia 

laborant 

laborant 

laborant 

tehnician farmacist 1991-

Celelaire cadre didactice care au lucrar in cadrul disciplineisunt raporrate prin aerivicifi 

ji la alte discipline unde ji-au adus aportul timp mult mai indelungat. 

De mentionat ca ln limba maghiara cursurile Disciplinei de chimie generali ~i anar

ganica sunt predate de catre prof. dr. Tőkés Béla. 

AcnVITATE DIDACTICA 

Disdpiina este previízuta in planul de invaümánt la anul I Farmacie, semesttul l ji 2 

(curs §i lucriri practice) ~i este normara eu doua examene la ~fát§itul fiecirui semestru. 

Disdpiina de chimie generala ji anorganica face parte din categoria disciplinelor 

fundamentale. Ternatica-program contine Intr-o succesiune logici §i o abordare ~tiin

tifidí, o parte de chimie generali §i apoi o parte de- chimie descriptivi. Prin continut 

contribuie la formarea gilndirii §tiintifice a studen?lor, li familiarizeazi eu aerivitatea in 

laboratoare, le dezvolra spiritui de observafie, abstraqie ji generalizare. 

Cunojtintele dobindire la disdpiina de chimie generala ji anorganica constituie · 

fundamentul pe care se adauga noi cunojtinte din domeniul disciplinelor eu profil 

chimic, dar ji din celal disciplinelor de specialitate. 

.. fn.<;tatul de funqiuni al Disciplinei de chimie generala ji anorganici sunt incadrate 

=·~·······ll mele disciplinei Elemente de chimie bioanorganicií, previízute la specialitafile de scurta 

durat:l de Asistentii de formacie fi Nutrifie-Dieteticii. 

Orele Disciplinei de Introducere in Documentare {i Cercetar~ sunt normate in Statul 

de funqiuni la Disdpiina de chimie generala ji anorganica. 

In statul de funqiuni sunt previzute doua posturi de conferentiar pe care sunt titu

lari: conf. dr. Marioara Olariu ji conf. dr. Augustin Curticapean. Sunt vacante dl.te un 

post jef de lucrari (eu norma paqiala) ji asistent universitar. 

Dr. chim. Augustin Curticapean a fost incadrat in an ul 200! pe post de asistent, !llnd 

promovat prin concurs in anul 2002 ca jef de lucrari iar in anul 2007 ca ~i conferenpar. 
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ACTIVITATE STIINTIFICÁ , , 

Pe lingií sarcinile didactice, cadrele disciplinei au desf'a§urat activit~fi de cercetare ~i 

colahorate ~tiintifid_ ín urmitoarele domenii: 

• cercetiri fizico-chimice asupra compUfilor chelatici ai unor cationi metalici eu: 

hidroxiacizi, tioacizi, polioli, aminoacizi; 

• studii microtermice í:n sisteme ~~dicamentoase; 
• preparatea de membrane ioni selectivi; 

• determinarea caralítici a unor ioni metalici; 

• poluarea rciului Mure~; 

• studierea unor sisteme redox organice catalizate de ioni metalici; 

• determinarea elementelor minerale din unele piante de interes farmaceutic; 

• combina\ii complexe din clasa polioxometala\ilor; 

• studii bioanalitice (HPLC; electroforezií capilara). 

Perfeqionarea cadrelor didactice s-a realizar §Í prin stagiile de documentare in str:'íinii

tate la care a participat conf. dr. Augustin Curticipean ln cadrul programdor CEEPUS 

respectiv ERASMUS dupií cum urmeazií: Polonia (Var~ovia), Cehia (Praga), Ungaria 

(Pécs), Slovacia (Nitra), Croa\ia (Zagreb)- CEEPUS; Germania Qena)- ERASMUS. 

La aerivitatea cercului ~tiintific studentesc de la discipliná au lucrar ~i elahorat lucr:'íri 

de diploma ln perioada 1988-2008 un numiír de 17 de absolven\i. 

Prezentam succint materialele didactice ~i lucrarile ~tiin\ifice elaborate ln cadrul dis

ciplinei. 

MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Olariu Marioara- Chimie anorganicií vol. I, UMF Tirgu Mure~, 200 2, 151 p. 

• Olariu Marioara- Chimie anorganicií vol. II, UMFTirgu Mure~,2002, 156 p. 

• Olariu Marioara- Chimie anorganicií vol. III, UMF Tirgu Mure~, 2004, 226 p. 

INDRUMÁTOARE DE LUCRARI PRACTIC~/ GYAKORLATI JEGYZETEK 

• Olariu Marioara - indrumihor de lucdri practice chimie_ generali ~i anorganici, 

UMFTirgu Mure~, 1999,274 p. 

• Olarút Miírioara, Curticiípean A. - indrumitor lucriiri practice de chimie generali §i 

anorganicií, UMF Tirgu Mure~; 2001, 96 p. (Colegiu). 
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CÁRT! DE SPECIALITATE /SzAKKÖNYVEK 

,~,,,,,, • Curticapean A. - Chimie bioanorganici - Ba:ze ~i principii. Ed. University Press, 

Tirgu Mure~, 2006, 208 p. 

• Olariu Miirioara- Chimie generali §i anorganici- Lucdri practice. Ed. University 

Press, Tirgu Mure~, 2008, 316 p. 

• Colectiv de autori (O !ari u Marioara) -Teste de Chimie Organicií pentru admiterea 

la UMF Tirgu Mure~, UMF Tirgu Mure~, 1993, 1998, 2001, 2008. 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l , , 
TuDoMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• Stan Ana, Olariu Marioara- Modificiíri ale metabolismului eritrocitar (nivelele 2-3 

DGP eritrocitar) ~i transportul de oxigen ln boiile bronho-pulmonare obstructive 

cronice. Documente Haematologice, 1999, IV, (2): 41-43 

• 01an Alexandrina, Olariu Marioara, Cseke Ghizela- Contribu\ii la dozarea ~i studi ul 

eliminiírii iodului. Farmacia, 2000, 6: 79-81 

• Olariu M!irioara, Rogofeli Maria, Olariu M - Determinarea unor elemeute minerale 

(metale) din Sphagnum sp .. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré

szeti Szemle, 2001, 47, (3): 238-240 

• Curticapean A. - Caracterizarea prin metode electroforetice a compleqilor poliani

onici suprarnoleculari/"1he Electrophoretical Characterizadon of Suprarnolecular 

Polyanianic Complexes". Revista de Medicinií si Farmacie/Orvosi és Gyógyszerésze

ti Szemle, 2004, 50: 131-138 

• Olariu Marioara, 01an Alexandrína - Inhibarea gliciírii neenzimatice a proteinelor 

(albuminei) de ciítre aspirinií. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógy

szerészeti Szemle, 2006,52, (3): 175-179 

• Olariu Mdrioara, 01an Alexandrina, Pop Ioana- Studi ul p rivind distribulia elemen

telor metalice ln organele plantei Taraxacum officinale, fam. Asteraceae. Revista de 

Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2007, 53: 165-169 

• Curticdpean A., ImreSilvia- New Validated Method for Piracerarn HPLC deretrni

nation in Human Plasma. ]. Biochem. BioPhys. Methods, 2007, 69: 273-281 

• Curticdpean A., Muntean D., Curticdpean M, Dogaru M, Vtzri C. - Optimized 
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HPLC method for tramadol and 0-desmethyl tramadai determination in human 

plasma, J. Biochem. BioPhys. Methods, 2008,70: 1304-1312 

CoNTRACT DE CERCETARE l KuTATÁSI sÚRZŐDÉS 

• Contract nr. ARM-B-TRA-09/03- T wo Period, T wo Sequence, Cross-Over, Con

trolled, Black Randomized, Single Dose Bioequivalence Study ofTramadol 50 mg 

Capsules (Test Formularian - Pharmaceutical Company "Polfa" at Grodzisk Ma

zowiecki) vs. Tramal 50 mg (Reference FormuJation - Grunenthal GmbH), fol

lawing a 100 mg Dose, in Healthy Male Volunteers" Research Contract Director 

(Nr. 694D/4 Jul. 2007). Curticapean A.: director de conrract, LTM UMF Tirgu 

Mure~. Beneficiar: Gedeon Richter Tirgu Mure~. 

COLABORÁru CONTRACTE DE CERCETARE l 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉSEK 

• Conrtact 1998/1999- Caracterizarea chimica, bacteriologica ~i toxicologica a apei, na

molului ~i a unor extracre de Sphagnum sp. din lacul "Taul fara fund", jud. Alba. Mari

oara Olariu: membru ln colectiv. Beneficiar: Irtsritutul de Sanarate Publica, Bucur~ti. 

• Contract nr. 3237/25.11.2004 - Studiul privind poluarea solului ~i a piantelor eu 

Pb ln unele zone ale ora~ului Tirgu Mure~ (w ne de risc). Marioara Olariu: membru 

in colectiv. Beneficiar: Agenlia de Proteqia Mediului Mure~. 

• Proiect european 2000-2001 - Plant Related Water Protection in Tisa Carchrnem 

Area in Romania- 2000-2001. Curticiípean A.: Expert partea romana. Beneficiar: 

C.N. Apele Románe, Agenlia Pederala a Mediului din Germania. 

• Grant "T" nr. 6169/2000 (Aditionall/2001)- Electrozi indicarori pe haza de car

bon, uriliza1i la determinarea cantitadva a unor ioni anorganici bioesen1iali respectiv 

toxici §i a unor derivap fenotiazinici eu activitate biologidí. Membri: Curticipean 

A., Hopirtearr I., Gropeanu ,R .. Beneficiar: Ministerul Educa1iei ~i Cercetirii. 

• Contract nr. ARM-B-CIP500-0l-04-0l- Investigarion on Bioequivalence of T wo 

Medicines Containing Ciprofloxacin 500 mg Each from July to November 2001. 

Curticiípean A.: membru in echipa de cercetare LTM UMF Tirgu Mure~. Benefici

ar: ARMEDICA S.A. Tirgu Mure~. 

• Contracr nr. ARM-B-PIR800-02-04-0l - Investigarion on Bioequivalence of T wo 

Medicines Containing Piracetam 800 mg each from January to May 2002. Cur

ticapean A.: Membru in echipa de cercetare LTM UMF Tirgu Mure~. Beneficiar: 

ARMEDICA S.A. Tirgu Mure~. 
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• Contract nr. PQ-HYD0405- Bioequivalence of a Test and a Reference Tablet Con

taining Hydrochlorothiazide 25 mg Each in Healthy Male and Female Volunteers, 

Septembrie 2005. Curticapean A.: membru in echipa de cercetare Pharmaquest 

S.R.L. Sángeorgiu de Mure~, Tirgu Mure!. Beneficiar: S.C. Sicomed S.A. Buctite;<ti, 

Romani a. 

• Contract nr. PQ-TRS0505 - Bioequivalence of a Test and a Reference Tablet Con

taining Trimethoprim-Sulpha-methoxawle 80/400 mg Each in Healthy Male and 

Female Volunteers, Octombrie 2005. Curticapean A.: membru ln echipa de cer

cetare Pharmaquest S.R.L. Sángeorgiu de Mure!. Beneficiar: S.C. Sicomed S.A. 

Bucure§ti. Románia. 

• Contract nr. PQ-TRI0705 - Bioequivalence of a Test and a Reference Formulati

ons Containing Trimetazidine Dihydrochloride 20 mg Each in Healthy Male and 

Female Volunteers, Noiembrie 2005. Curticiípean A.: membru in echipa de cerce

tare Pharmaquest S.R.L. Sángeorgiu de Mure!. Beneficiar: VIM SPECTRUM Ltd. 

Tirgu Mure!, Romania. 

• Grant MAKIS no. 141560/22.04.2008 (Ministeru!Agriculturii)- Program coru

plex de prevenire §i comhatere a infest:lrii eu miceti la cereale §i piante furajere 

pentru asigurarea buniístiírii animalelor ~i proteqia consumatorilor" (2008-2010). 

Curticapean A.: membru in echipa de cercetare, UMF Tirgu Mure!, partener. 

Beneficiar: Sta\iunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cre!terea Bovinelor, Tirgu 

Mur~. 

BREVET DE INYENTIE l SZABADALOM 
' 

• Botar A., Tonuz E., Curticiípean A. - "Procedeu de preparare a heteropoliwolframa

tilor de bismur", Patent (Brevet Inventie) Nr.: R0-116803, ll mai 2001 (Cl. COl . . 
G29/00). 
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"' 
ALTALÁNOS ÉS SZERVETLEN KÉMIA 

dr. O !ari u Marioara egyetemi előadótandr l 

dr. Augustin Curticiipean egyetemi előadótandr 

Az Általános ésszervetlen kémia tárgy az oktatási terv része a Kar 1948/1949-es évi meg

alakulása óta. 

Az 1948-1957 közötti időszakban a tanszéket dr. Eperjessy Anna egyetemi előadó

tanár, 1957-1962 között dr. Csegedy Jolán adjunktus, !962-től !987 -ig dr. Teador 

Goina egyetemi tanár vezette. 1990-től dr. Marioara Olariu egyetemi előadótanár a 

tanszék vezetője. 

A megalapítástól napjainkig szám os oktató és kisegítő személy járult hozzá a tanszék 

megfelelő működéséhez. 

Az oktatásban más tanszékek oktatói is részt vettek és ma is részt vesznek, ez az illető 

tanszékek anyagában kerül megemlítésre. 

A magyar nyelvű Általános és szervetlen kémia előadásokat dr. Tőkés Béla egyetemi 

tanár tartja. 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A tantárgy a gyógyszerészoktatás tantervében az L tanulmányi év l. és 2. félévében sze

repel (előadás és laborgyakorlat) és mindkét félév végén vizsgával zárul. 

Az Általános és szervetlen kémia az alaptantárgyakhoz tartozik. A tanterv ésszerű 

sorrendben és tudományos megközelítésben tartalmazza az általános kémia és a leíró ké

mia fejezeteit. Tartalmánál fogva hozzájárul a hallgatók tudományos gondolkodásának 

bővítéséhez, a laboratóriumi munkába való betekinréshez, fejleszti a diákok megfigye

lő-, elvonatkoztató- és általánosítóképességét. 

Az Általános és szervetlen kémia tanszéken szerzett tudás alapját képezi más kémiai

és szaktárgyaknál elsajátítandó új ismereteknek 

Az Általános és szervetlen kémia' tanszékhez tartozik a Bioszervetlen kémiai alapisme

retek nevű tantárgy is, melyeket a Gyógyszerészasszisztens és Tiíplálkozdstan-Dietetika sza

kok hallgatói tanulnak. A Bevezetés a kutatds módszertandba című tantárgy is a tanszék 

_keretében oktatott tárgyak közé tartozik. A tanszéken két egyetemi előadótanár dolgo-
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zik főállásban: dr. Máriaara Olariu és dr. Augustin Curtid.pean. A tanszék betöltetlen 

állásai: egy részmunkaidős adjunktusi, egy tanársegédi és egy gyakornaki állás. 

Az 1998-2008-as időszakban dr. Augustin Curticapean 2001-ben egyetemitanár

" :segédl<értt nyert felvételt, majd 2002-ben előlépett adjunktussá és 2007-ben egyetemi 

TEVÉKENYSÉG 

Az oktatói tevékenység mellett a tanszék oktatói tudományos kuratómunkát is folytat

nak akövetkező területeken: 

o hidroxisavak, tiosavak, poliolak és aminosavak fém-kationokkal képezett 

kelátkomplexeinek fizikai-kémiai vizsgálata; 

o mikrotermikus tanulmányok gyógyszeres rendszerekben; 

• ionszelektív membránok előállítása; 

• fémionok katalitikus meghatározása; 

o a Maros folyó szennyezettségének vizsgálata; 

o fémionok által katalizált szerves redoxi rendszerek tanulmányozása; 

• gyógynövények ásványianyag-tartalmának meghatározása; 

o polioxometalátok komplex vegyületei; 

o bioanalitikai tanulmányok (HPLC; kapilláris elektroforézis). 

Az oktatói továbbképzés külföldi tanulmányutakon keresztül is megvalósult a CEEPUS 

és ERASMUS prograrnak keretében, amelyeken dr. Augustin Cutticapean, egyetemi 

előadótanár vett részt: Varsó, Lengyelország, 2002, 2003, 2004; Prága, Csehország, 

2005; Pécs, Magyarország, 2007; Nyitra, Szlovákia, 2008; Zágráb, Horvátország, 2008; 

Jena, Németország, 2008 június. 

A tudományos diákszakköt keretében 1998-2008 között a tanszéken 17 hallgató 

~~-'- ,_ tevékenykedett és készített állarnvizsgadolgozatot. 

39 



INTRODUCERE IN DOCUMENTARE 

~I CERCETARE 

conf dr. Augustin Curticiípean l prof dr. Dudutz Gyöngyi 

Disciplina a fast introdusil ln planul de lnvilfilmii.nt la Facultatea de Farmacie ca disci

plina facultativilln anul universitat 1975/1976 subdenumirea de "Seminar de orienrate 

ln cercetatea ~tiinfilicii". A fast previzuta la an ul N de studi u (semestrul 7) eu 2 ore de 

curs ~i 2 ore seminat silprimanal pii.nilln anul universitat 1987/1988. -

Intre anii 1991-1992 sub denumirea de ",ntroducere ín documentare fÍ cercetare" a 

fast previzura ca disciplina facultativa la anul II (semestrul3). 

Din anul 1993, ln conforrnirate eu planul de lnvilfilmii.nt, a fast disciplina obiigato

tie pentru anul II (semestrul3). 

Din anul universitat 2008-2009 este diseiplinil opfionalil previzuta silprimanal eu 

o oradecurs pentru anul II (semestrul4). 

Cadrele didactice care au predat §Í au condus seminariile ~i lucd.rile practice sunt 

tirulati ai altar rliscipline. 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didaciici Perioada de activitate 
la disdpiina 

Mihai Olariu conferenfi-ar 1975-1979 

Tőkés Béla profesor 1979-1984 
Teador Goina profeso~ 1984-1988 
Miirioara Olariu conferentiai 1991-2005 
Augustin Curticipean conferentiar 2005-
Dudutz Gyöngyi profesc r 1991-
Mihai Olariu conferen-par 1962-2009 

Bachner Jenő 9ef de lucrari 1973-1986 

Albert Etele 9ef de lucnlri 2002-
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Disciplina este predatain Iimba romanil de conf. dr. Augustin Curticilpean ~i ln Iimba 

magbiatil de prof dr. Dudutz Gyöngyi. 

Cercetarea §tiin~ifici are o pondere deosebiti ln ansamblul activit:lfii de cuno~te

re. Procesul instructiv-educativ nu poate fi desprins de aerivitatea de creatie ~tilii!Hlci. 

Disdpiina are ca obiectiv formarea la ranara generape a spiritului ~tiintific ~i insuflarea 

pasiunii pentru specialitatea al~asií. 

Particularitilfile de performanfil ale ~tiinfei eontemporane implicil o bazil materialil 

moderni, informare la zi, timp ~i mai ales subiectul cercetiter bine pregitit eu aptitu

dini pentru munca de cercetare ~tiintifici. 

Disciplina abordeazilln prineipal douil domenii generale: pe de o patte doeumen

tarea ~tiinrificil ~i pe de alta parte modul de observate a datelor experimentale ca ~i 

interpretarea ~i redarea acestora. 

Cuno~tinfele dobandire de studenfi la disciplina de Introdutere ín documentare fÍ 

cercetare sunt folositoare studenrilor la efectuarea experientelor ~i lucriírilor ín cadrul 

eercului ~tiinfilic ~i mai ales in elaboratea lueriirilor de diploma ~i ln aerivitatea de mar

keting ~i management, pe care va trebui si o practice fiecare farmacist. 
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BEVEZETÉS A TUDOMÁNYOS ADAT-
",, , l _, 

GYUJTES ES KUTATAS MODSZERTANABA 

dr. Augustin Curticiípean egyetemi előadótanár l 

dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi tanár 

Az 1975/1976-os tanévben vezették be a Gyógyszerészeti Kar tantervébe a "Tájékozódás 

a tudományos kutatásban" fakultatív tárgyat. 1987-1988-ig a IV. éven (7. félév) heti két 

óra előadás és két óra szeminárium keretében oktatták 
Az 1991/1992-es tanévtől "Bevezetés a tudomdnyos kutatds és adatgyűjtés módszer

tandba" néven fakultatív tárgyként, majd 1993-tól a tantervnek megfelelőerr kötelező 

tantárgyként szerepelt a II. éven (3. félév). 

A 2008/2009-es tanévtől újra fakultatív tantárgy, amelyet heti egy óra előadás kere

tében oktatnak a IL éven (4. félévben). 
Az oktatást román nyelven dr. Augustin Curticilpean előadótanár, magyar nyelven 

dr. Dudntz Gyöngyi egyetemi tanár végzi. 
A tudományos kutatásnak rendkívül nagy szerepe van a világ megismerésének folya

matában. Az oktató-neveli\ tevékenység elválaszthatatlan az alkotó tudományos mun

kától. E tárgy oktatásának célja a fiaral nemzedékek tudományos szellemiségének kiala

kítása és a választon szakma iránti szetetetének a kifejlesztése. 
A tantárgy a kutatómunka két nagy területével foglalkozik: egyrészt a tudományos 

adatgyűjtésset másrészt a kisérletek elvégzésének, a megfigyelések kiértékelésének, a kö

vetkeztetések levonásának és általánosításának, valamint közlésének a módjával. 

Az elsajátított ismereteket a diákok a tudományos diákszakkörök keretén belül folyó 

kisérleti munkájukban,· szakdolgozatok megírásában és fl\leg a diplomadolgozat elkészí

tésében~ valamint a gyógyszerész számára nélkülözhetetlen marketing és menedzsment 

tevékenységben értékesítik. 
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BoTANICÁ FARMACEUTICÁ - BIOLOGIE 
v v 

CELULARA ~I MOLECULARA 

prof dr. Silvia Oroían 

Disdpiina de Botanieli formaceuticd a fost :infiin}ati adata eu Facultatea de Farmacie, ín 

anul universitat 1948/1949 de ~ef de lucrari dr. Jablonkay István, acesta fiind totodatil 

primul conduciltor al disciplinei. Ín perioada 1948-1998 disciplina a fast condusil de: 

conf. dr. Jablonkay István (1948-1952), conf. dr. Rácz Gabriel (1952-1963), prof. dr. 

Füzi Iosif (1964-1997), conf. dr. Kisgyörgy Zoltán (1997-1998). 

Disciplina Biologie celularil vegetalil a fast introdusil in invilTilrnántul farmaceutic 

in anul 1980. De la infiinpre pánain anul 2006, disciplina a fast condusa de: prof. dr. 

Füzi Iosif (1980-1997), conf. dr. Kisgyörgy Zoltán (1980, 1997-1998), conf. dr. Tóth 

Ecaterina (2001-2006). 

Din anul 2006 pána in prezent, disciplina de Biologie Celularii impreuna eu dis

dpiina de Botanici Farmaceutidí au aldí.tuit o singuri disdpiini eu numele Botanicii 

Farmaceuticd- Biologie Celu/ard fi Moleculard, condusa de prof. dr. Silvia Oroian. 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactid Profesia ~i titiul Perioada de activitate 

la disciplinii 

. Jabl()nkay István conferen}iar d<?ct~r bio~og _ 1948-1952 

Ádám Lajos preparator farmacist 1949-1952 
Rácz Gabriel profesor doctor farmacist ', 1952-1963 
Kisgyörgy Zoltán conferent:iar doctor biolog 1953-1990 

1991-1998 
Füzi Iosif profesor doctor biolog 1954-1990 

1991-1997 
Márton Aurelia asistent universitar biolog 1959-1985 

Nicoleta Voicu cercetater biolog 1968-1977 
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Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i ticiul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Maria Rogo~ci ~ef de lucrari doctor fármacist 1990-1994 

Andok Adriana asistent universitar farmacist 1993-1999 

Silvia Oroian ~ef de lucrari doctor biolog 1999-2001 
conferen~iar 2001-2004 

profesor 200 4-

Tóth Ecaterina Tünde conferentiar doctor biolog 2001-

Manuela Curticipean preparator univ. doctor biolog 2003-2006 
asistent universitar 2006-2008 

~ef de lucrari 200 8-

Florina Gliga preparator biolog 2001-2006 

Sanda Co~arci preparator farmacist 2009-

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funcpa didactici Profesia ~i ti dul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Hajnal Péter labotant 1949-1955 

Szabó Rozalia laborant 1954-1971 

Kádár Éva laborant 1972-1986 

Cseh István laborant 1990-1991 

Darkó Béla laborant inginer horticuitor !992-

ln prezent aerivitatea didactici a -disciplinei, reflectati prin cursuri ~i lucriri practice de 

laborator este sustinuti de urmitoarele cadre.didactice: 
' ' 

• prelegedie cursului de Botártici fármaceudca''ltdimha romana, de prof. dr. Silvia 

Oroian, din 1999 pána ln prezent; 
• prelegerile cursului de Botanita farmaceutlci ln Iimba maghiara de conf. dr. Tóth 

Ecaterina din 2000 pána ln prezent; 

• prelegerile cursului de Biologie celulara ~i moleculara ln Iimba romána de ~ef de 

lucrari dr. Manuela Curticapean; 

• prelegedie cursului de Biologie celulara ~i moleculara ln Iimba maghiara de conf. dr. 

Tóth Ecaterina; 
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• prelegerile cursului de Piante medicinale de prof. dr. Silvia Oroian; lucrari practice 

de Botarrici farmaceuticií de prof. dr. Silvia Oroian, conf. dr. Tóth Ecatedna ~i pre

parator Sanda Co~arca; 

• lucrari practice de Biologie celularií ~i moleculara dqef de lucrari dr. Manuéhi'Cur

ticipean; 

• lucrari practice de Piante medicinale de preparator Sanda Co~arca. 

DoMENIUL DIDACTrc 

Botarrica farmaceuticl se studiaza in anul I Farmacie, eu 213 ore curs/s:íptim3.ni ~i 2 ore 

de lucrari practice/saptiimána. 

ln tofi ace~ti ani aeriviiatea didactici s-a axat pe sustinerea cursurilor de Botarrici 

farmaCeutici, lucririlor de laborator ~i a practicii de varii eu studen~ii -an ul ui I Farmacie. 

In anul universitat 2001/20021n cadrul Faculriilii de Farmacie s-a lnfiinpt specializatea 

de Asisren1a de Farmacie, unde se preda cursui de Piante medicinale, eu 1/2 ore curs/ 

saptiimána !i l ora de lucrari practice/saptiimána. 

La Facultatea de Farmacie, ln semestrni l de studiu, programa analitica cupdnde 

capitole de Citologie, Histologie !Í Organografie. In cadrul acestora se studiaza no1iuni 

referitoare la celula vegetalii, fesuturi vegetale, morfologia ~i anatornia organelor vegeta

tive, de reproducere ~i fiziologie vegetalii. Viitorul farmacist trebuie sii cunoascií nofiu

nile necesare studiului citologic !i histologie al piantelor medicinale, facánclu-se referiri 

la unele caractere histologice care pot fi utilizate la identificarea produselor vegetale de 

diferite provenien1e. In cadrul organografiei se studiaza originea !Í formatea principale

lor organe ale piantelor superioare, morfologia externi ~i anatornia acestora. 

Cuno~terea structurH cehilei vegetale, a resuturilor vegetale, a organiz:lrii aparatului 

vegetal, ca !i a cel ui reproducator, o feri cheia 1n1elegerii diversitapi plantelor. La lucra

rile practice, studen\ii lucreazií individual, eu ajutorul aparatelor optice (lupa !Í micro

scop). Lucrarile practice cuprind remelegate direct de profesia de farmacist !Í mai ales 

de specialist ln domerriul piantelor medicinale. Problematica abordata va ajura studen

rul in anii superio ri la disciplinele de Biologie celularii !i moleculara ~i Farmacognozie. 

In semesttul 2 de studiu, programa analitica cuprinde cap i tolul de Sisternarica Plan

telor. ln cadrul prelegerilor de sisternarica vegetala, prin problematica abordata, s-apus 

accentul pe studierea caracterelor morfologice ale speciHor medicinale, in scopul re

cuno~terii, risp3.ndirii ~i utilizirii raponale a lor. Sunt prezenrate nofiunile generale 

despre sistematka vegetali, criteriile care stau la haza clasificlrii plantelor, precum ~i 
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nomenclatura hinari a lor. Plantele utilizate in fitoterapie, sunt prezenrate si descrise í:n 

ordine sistematic:l, dup:l cel mai modern sistem de dasificare._Informatiile acumulate 

ln cadrul acestei disciplin e permit cunoa1jterea acel<?r caractere citologice, · histologice, 

morfologice ~i anatomice, care pot servi drept criterii de recunoa§tere a identitií~ii plan

telor medicinale, in vederea control:lrii purit:ltii produselor vegetale utilizate ln terape

utidi. Totodati, in paralel eu recunoa~terea piantelor medicinale, trebuiau recunoscute 

speciile ínrudite sau cele care prezentau asemin:lri morfologice. ln ultimul an au fast 

introduse doua capitole noi: Notinni de Fiziologia Piantelor (semestrul l - necesare 

evidentierii praeeselor vitale care se desfasoarii ín piante) si Protectia mediului incon-
' ' ' . 

juriítor (semestrul 2 - cuno§tint:ele acumulate sunt necesare cunoa~terii misurilor de 

proteqie a piantelor medicinale, ín conforrnirate eu normele europene). 

In dobándirea cuno~tintelor eu caracter practic apiicativ de un real folos le este 

srudentilor Gradina· Boranici a Facultatii de Farmacie, unde vin :in contact direct eu , , 
plantele medicinale studiate. Toate examenele de lucrari practice de taxonomie vegetala 

s-au desf'a{iurat ín acest cadru, permit:ind astfel aprofundarea no~iunilor eu caracrer 

teoretic. 

Biologia celulari ~i moleculara, derrumita astfel din anul2008, este o ~tiinta comple

xa, interdisciplinari, ce cuprinde noriuni de bio
1
chimie, biofizici, microscopie, anato

mie, fiziologie, genetici, informatidi, etc. ~i care este predata ca disciplini fundamentala 

ln anul II de studiu al Facultiítii de Farmacie. 

Cu toate ci cercetarea fenomenului vie}ii lanivel celular a devenit astiízi preocuparea 

majori a tuturar ~tiintelor biologice ~i s-au Eícut progrese :insemnate :i~ cunoa{iterea 

componentilor celulari, a structurH celulelor si a comunicirii dintre ele, au riímas foarte , , 
multe ipoteze de explicat, ln special cele referitoare la transportul celular. Cu d.t se 

ínvara ~i se :in~eleg mai multe natiuni despre structura, funqia ~i dezvoltarea diferitelor 

organisme, eu adt se recunosc mai u~or to::ite procesele vii ce manifesti similaritate 

remarcabili. 

De aceea, toate conceptele Biologiei celulare §Í moleculare continui si deríve din ex

perimente, care reprezinta haza ce permire studi ul éelulelor ~i organismelor vH la nivele 

mari ~i foarre mari, care se dezvolti continuu. 

In cadrul disciplinei de Biologie celulara ~i moleculari se pun bazele teoretice ~i prac

tice ale structurH si ultrastrucrurii constituentilor celulari, ale eredit:ltii si variabilititii, 
J J • • ' 

bazele recombinirii §Í ale ingineriei genetice ~i natiuni de genetici umani. Totodati, 

cunoa{iterea modului de funqionare a organitelor celulare, diviziunea celulei, moartea 

telulei etc., cit ~i prezentatea implicatiilor farmaceutice §Í medicinale ale componen-
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telor ~i produselor celulare, oferi cheia :intelegerii diversitatii plantelor, care rfunán :in 

continuare, principaJ.ul furniwr al principiilor a<=:tive utilizate ín medicini ~i farmacie. 

· Cunostintele teoretice sunt completate si aprofundate ln mod eficient ln cadrul , , , 
lucrarilor practice. Ele au ca scop ínsu~irea rehnicilor de efectuare a preparateló~~-ffii

croscopice, de manipulare a microscopului optic, :insll§irea cuno~tinrelor referitoare la 

alte ·tipuri de microscoape (in~lusiv microscop electronic), noriunilor de' micrometrie 

(rr1isuriitori' microscopice), no~iunilor referitoare la organizarea celulari, vizualizarea ~i 

recunoa{iterea celulelor praeariore ~i eucariote, precum ~i a constituenrilor ~i organitelor 

celulare, si de asemenea observarea si recunoasterea unor fenom-~ne eu implicatii biolo-' ' . . 
gice deosebire (plasmoliza, etapele diviziunii celulare). De asemenea, lucrarile practice 

au ca scop vizualizarea ~i recunoa~terea organitelor specifice celulei vegetale, evidentie

rea unor enzime din celulele vegetale, observarea celulelor ~i structur~lor celulare eu im

plica}ii farmaceutice, precum §Í ínsu~irea tehnicilor special e utilizaÍ:e ín biologia celulari 

~_i moleculad, precum ~i lnsu~irea noriunilor de genetici. 

MATERIALE DIDACTICE 

Ín ultimii l O ani de activitate s-au elabarat 8 manuale ~i índrumitoare de lucriri practice 

in sprijinul activiti}H didactice, dar ~i numeroase suporturi vizuale ~i scrise (prezentiri 

MS PowerPoint, referate, plan~e etc.) in scopul diversificirii ~i optimizarii strategiilor de 

instruire utilizate. Prezentatea cursurHor se face integral ín MS PowerPoint. 

Prin proiectele de cercetare s-a realizar modernizarea laboratorului, prin achizitio

narea de echipamente informatice ~i aparaturi, absolut necesare optimicirii procesului 

de instruire. 

DoMENIUL STIINTIFIC , , 

~~~.-I)ineqiile de cercetare abordate ln ultimii l O ani, precum ~i cercetirile interdisciplinare, 

au fast canalizate ín urmitoarele domenii: 

• studiul histo-anatomic al unor piante mediciilale din flora spontanii; 

• valorificarea piantelor medicinale din flora spontana §Í impactului antropic asupra 

fitodiversitiítH; 

• medicini popularií, ocrotirea naturii; 

• studierea influentei factorilor fizici- cámpului electromagnedc ~i a radiatiilor"ioni

zante gamma ~i chimici- EMS, DES, falcisteina- asupra modificiírilor fiziologice 

~i biochimice la plante: 
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• cercetarea unor specii de piante medicinale din populatii naturale, preluarea lor in 

cuituri COllVellfÍOnal;i, CUllOa)iterea biologÍeÍ §Í COll}Íllutul_ui in substan}e aCtÍVe in 

scopul sporirii bioproductivitifii lor §Í pentru ,o mai bunií -valorificare in vederea 

seleqiei §Í amelioriírii, cát §Í a ocrotirii acestora;, 

• initietea de cuituri de resuturi §Í celuie in scopul muitiplid.rii genotipurilor valoroase 

din punct de vedere genetic; seleq_ionarea liniilor de piante medicinale eu capacirate 

de a produce principii actíve in vitro- analizarea metabolismului §Í continutului lor; 

obfinerea ~i regeneratea piantelor eu grade diferite de ploidie via calus; 

• infiintarea cuiturilor de meristeme pentru obtinerea piantelor libere de viru§i; 

• inducerea experimentali a ginogenezei §Í androgenezei; 

• transformatea geneticií la piante medicinale §Í protopl3fti, identificarea transforman

tilor prin arralizele moleculare, regenerarea piantelor §Í analiza lor ulterioarií; 

• stabilirea calitatii lacurilor de acumulare destinate potabiliziírii pe baza analizelor 

bacteriologice §Í enzimologice; 

• evaluarea potentialului antiinfeqios al unor compu§i chimici; 

• urilizarea metodelor moderne de biologie malecuiara (PCR- reaqia de polimerizare 

in lant, northern ~i southern blotting) pentru studiul microbiologic al apelor, pre

cum §Í pentru identificarea §Í clasificarea und,r specii de piante medicinale; 

• utilizarea electroforezei capilare pentru stabilitea calitiítii apelor din punct de vedere 

microbiologic §Í fizico-chímic; 

• colaboriri in echipe de lucru in realizarea unor proiecte de cercetare nationale §Í 

internatíonale. 

Pentru realizarea activitiífii §tiintífice s-au efectuat numeroase deplasiíri pe tererr in di

ferite zone ale tarii. Rezultatele acestar cercetari au fast valorificate prin publicarea de 

ciqi sau capitole de ciírti ~tiintifice, publicarea de lucrari ~tiintifice, participari la mani

festiri §tiinfifice nationale §Í internationale;· granturi -§i contraere .de. cercetare. 

In cadrul disciplinei a fosLfinalizata o singura,teza de doctoradn anul2006, de 

citre Manuela Curticipean, doctor in biologie (Phl)) eu distinqia Cum laude la Uni

versitatea "Babe~-Bolyai" Cluj-Napoca, Facultatsa de Biologie ~i Geologie, specializatea 

Microbiologie. 

Datoritií activitiítilor didactice §Í din domerriul cercetiírii §tiintífice recunoscute, ca

drele didacrice ale disciplinei au fast implicate in aerivitatea redaq:ionala a unor reviste 

de specialirate §Í sunt membrii unor societ<ití §tiintifice nationale §Í internationale. 
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AcTIVITATE REDACTIONALÁ l KIADó r TEVÉKENYSÉG 

• Oroian Silvia- Catalog de Seminte, UMF Tirgu Mur~, 1999-2003, fascicolele: 

XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX; Ed. University Press Tirgu Mure~, ISSN"12:22.-

8982 . 

• Oroian Silvia - Note Botanice, UMF Tirgu Mur~, 1999-2003, fascicolele: XXV, 

XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX; Ed. University Press Tirgu Mur~, ISSN 1222-

6750. 

• Oroian Silvia - Contribupi botanice, UBB Cluj Napoca, Griídina Botarrici "Aie

xandru Borzá', CNCSIS seria B. 

• Tőth Ecaterina-Acta Phytotherapica Romanica, anul6, nr. 1-2. 

MARTENENTA LA SOCIETÁTI STIINTIFICE l 
' ' ' ' 

TuDoMÁNYos TÁRSASÁGI TAGSÁG 

NATIONALE l NEMZETI 

• Societatea de ~tiinte Farmaceutice din Rom<lnia; 

• Membrii fondatori ai Asociafiei Gridinilor Botanice din Románia; 

• Asociajia Muzeografilor Naturali~ti din Romania; 

• Consiliul ~tiintific al Muzeului Judetearr Mure~; 

• Societatea pentru Cercetarea Piantelor Medicinale (GA) l Society for Medicinal Plan t 

Research (GA); 

• SRBBM- Societatea Romana de Biochimie ~i Biologie Moleculara; 

• SSB - Societatea de ~tiinte Biologice din Romania; 

• SNBC- Socieratea Nationala de Biologie Celulara; 

• ARCTV- Asociatia Romana de Culturi de Tesuturi Vegetale. 

INTERNATIONALE J NEMZETKÖZI 

• Pederapa Internalionala de Fitosociologie; 

• Society for Medicinal Plan t Research; 

• Friends of tbe Botanical Gardens SheflieldFOBS, UK;. 

• Corporatia de doctori a Academiei Ungare de ~tiinte (2005); 

• ESNA- Socieratea Europeana pentru metode nai in agricultura; 

• IAPTC - Asociatia Internationala de Cuituri de Tesuturi Vegetale; 

• ECBO - Organizatia Europeana de Biologie Celulara; 
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• Erdélyi Múzeum-Egyesület- EME; 

• Societatea Maghiara de Fiziologia Piantelor (Ungaria); 

• RO.B.EN.A. - Asaciafia Balcanica de Proteqie a Mediului. 

COLABORÁRJ l EGYÜTTMŰKÖDÉSEK 

• Institutul de Biologie al Academiei Romiíne, Filiala Cluj-Napoca; 

• Universitatea de Medicinii ~i Farmacie "Caro l Davila'' Bucure~ti; 

• Universitatea de Medicinil §Í Farmacie "Victor Babe{ Timi§oara; 

• Institutul Nafional de Cercetare-Dezvoltare pentru ~tiinfe Biologice/Centrul de 

Cercetari Biologice "Stejarul" Piatra-Neamf; 

• Universitatea ,,Al. I. Cuza'' l:19i; 

• Universitatea de Medicinií §Í Farmacie Semmelweiss, Budapesta; 

• Centtul de Cercerari Biologice al Academiei Maghiare, Szeged; 

• Universitatea de Medicina ji Farmacie "I uli u Hafieganu" din Cl uj-Napoca, Facnita

tea de Farmacie, Caredra de Chimie Organica ji Botarrica farmaceutica; 

• SCDCB Tirgu Murej (Stafiunea de cercetare dezvoltare pentru crejterea bovinelor); 

• Universitatea "Babej-Bolyai" Cluj-Napoca, ,Facultatea de Biologie ji Geologie, Ca

tedra de Biologie Experimenrala; 

• Administrafia Nafionala ,,Apele Romiíne", DireqiaApelor Somej-Tisa, Cluj. 

MANIFESTÁRI STIINTIFICE ORGANIZATE DE MEMBRII DISCIPLINEI l 
' ' 

A TANSZÉK ÁLTAL SZERVEZETT TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK 

• Farmaceutica Marisiensis, FacuJratea de Farmacie, UMF Tirgu Murej, 2004; 

• Simpozion omagial consacrar aniversiirii griidinii botanice universitare din Tirgu 

Murej, FacuJratea de Farmacie, UMF Tirgu Murej, 200 8. 

PARTICIPAREA LA ACTlVITÁTI ALE COMUNITATil UNIVERSITARE l 
' ' 

RÉSZVÉTEL AZ EGYETEMI KÖZÖSSÉGEK MUNKÁJÁBAN 

• Silvia Oroian - membru ln Consiliul Facult.ltii de Farmacie; 

• Relatii internationale: ín actividtile de cercetare, cadrele didactice au beneficiat de 

indrumarea §Í consuitan p unor mari personalititi din cadrul comunit<ltii academice 

din pra ~i striinitate. 
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MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

•. Bdr~ony Cs., Berényi J, Tő th Katalin- Bevezetés a növénynemesítés be, Kertészeti és 

Élelmiszeripari Egyetem, Kertészeti Kar Távoktatási Tagozat, Budapest-Nyár.ádsze

reda-Zenta, SO-MA-KER Bt., 1998, 96 p. 

• Oroian Silvia - Botarrica Farmaceutica - Indrumator de lucrari practice, vol. I, 

UMF Tirgu Murel, 200 l, 13 5 p. 

• Tőth Katalin - Gyógyszerészeti növénytan - Sejttan és Szövettan (L kötet), UMF 

Tirgu Murej, 2006. 

• Curticápean Manuela, Tőth Ecaterina - Biologie Celulara - lucrari practice, UMF 

Tirgu Murej, 2006. 

• Oroian Si/via, Curticápean Manuela- Botarrica Farmaceutica- Indrumator de lu

crari practice, UMF Tirgu Murel, 2007. 

• Oroian Silvia, Curticiipean Manuela - Botarrici farmaceutici - lucdiri practice, 

UMF Tirgu Murej, 2008. 

• Tőth Katalin - Gyógyszerészeti növénytan - Szervtan (Organográfia) (IL kötet), 

UMF Tirgu Murel, 2008. 

• Curticápean Manuela - Biologie Celularií ji Moleculara, Partea I ji II, UMF Tirgu 

Murej, 2008. 

CA.Rn DE SPECIALITATE l SzAKKÖNYVEK 
' 

• Oroian Silvia - Botarrici Farmaceutici, Cormobionta. Ed. Tipomur, Tírgu Mure~, 

2000, ISBN 973-8021-23-5, 230 p. 

• Oroian Silvia - Botanicá Farmaceutica, Citologie, Histologie, Organografie. Ed. 

University Press, Tirgu Murej, 2002, ISBN 973-85602-6-8, 414 p. 

• Oroian Silvia- Botarrici Farmaceutici, Plante medicinale ~i aromatice. Ed. Univer

sity Press, Tirgu Murej, 2004, ISBN 973,97-694-3-8, 262 p. 

• Oroian Si/via, !jtefiinescu D., Sámárghitan M - Ariile Protejate din juderul Mure~. 

Ed. University Press, Tirgu Murej, 2005, ISBN 973-7788~59-1. 
• Tőth Ecaterina - Modificari biochimice induse de radiapi gamma in celula vegetala. 

Ed. ,,Alma Mater'', Bacau, 2005, ISBN_973,83092-15-2. 

• Oroian Si/via, Sámárghitan M (prim-auror capital ln volum colectiv) - Dry gras

slanels of tbe Corhan Hill - Sabed viliage (Murel County), Nature Conservation, 

Concepts and Practice, [D. Gafta, J. Akeroyd (Eds.)], 2006, p. 181-194, ISBN 10 

3-540-47228-2, Springer Berlin Heidelberg New York. 
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• Curticdpean Manuela, Tóth Ecaterina- Biologie Celulara -lucrari practice. Ed. Uni

versity Press, Tirgu Mure1, 2006, ISBN 973-7788-47-8, ISBN 978-973-7788-47-4. 

• Oroian Silvia- Plame medicinale. Ed. University Press, Tirgu Mure1, 2007, ISBN 

978-973-7665-61-4, 246 p. 

• Oroian Si/via, Curticdpean Manuela - Botanici Farmaceutici - Indrumator de lucrari 

practice. Ed. University Press, Tirgu Mure1, 2007, ISBN 978-973-7665-29-4. 

• Sárbu A. et al. ( Oroian Silvia co~autor, coord. jud. Mure!) - Arii speciale pentru 

proteqia ~i conservarea piantelor :in Rominia, Important Plan ts Areas in Romania. 

Ed. Victor & Victor Bucure1ti, 2007, ISBN 978-973-88181-0-1. 

• Oroian Si/via, Curticdpean Manuela- Botani ci Farmaceutici- Lucrari practice. Ed. 

University Press, Tirgu Mure1, 2008, ISBN 978-973-169-029-2. 

• Curticdpean Manuela- Biologie Celulara !i Molecularií. Ed. University Press, Tirgu 

Mure1, 2008, ISBN 978-973-169-006-3. 

• Oroian Silvia (co-autor) - Manual de interprerate a habitatdor Natura 2000 din 

Romania. Gafta D. & MountfordJ.O. (eds.), Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, elahorat 

!i riparit ín cadrul proiectului PHARE: "Implementarea re1elei NATURA 2000 ín 

Romania', publicalia UE nr.EuropeAid/121260/D/SV/RO, editor Ministerul Me

diului !Í Dezvoltarii Durabile (Ed. Risoprint. acreditara de CNCSIS), 108 p. 

LUCRÁRI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO f 
' ' 

TuDoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

LUCRÁRI PUBLICATE ÍN STRÁINÁTATE / 

KüLFÖLDÖN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 

• Oroian Si/via, Samárghitan M - Cartarea piantelor medicinale din Defileul Mure

!ului íntre Toplip !i Deda. Rev. Farmaceutici a Moldovei, nr. 1-4, Chi1inau, 1999: 

25-30 

• Oroian Silvia-Zur Aligemeinen Charakterisierungder Flora im Mieresch-Durchbru

ch zwischen Toplip und Deda. Narurwissenschaftliche Forschungerr Über Siebenbür

gen VI, Beitrage zur Geographie, Botanik, Zoologie und Palaomologie, 2000. 

• Oroian Silvia-Növényföldrajzi összefüggések a Maros-Srorosban Maroshévíz Déda 

között, Karritzia (Swmbathely-Hungary), 2001, 9: 75-84 

• Oroian Silvia-The spontaneous medicinal plan ts registering from Tamave Plateau, 

Proceedings from the Third Conference on Medicinal and Aromatic Plan ts of Sau

theast European Coumries, Belgrad, Serbia, 2006: 62-69 
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• Oroian Si/via, Samarghitan M - Dry grasslancis of the Corhan Hill- Sabed villa

ge (Mure1 County). Nature Conservation, Concepts and Practice, 2006: 181-194, 

ISBN 10 3-540-47228-2 Springer Berlin Heidelberg New York, ISBN 13 978 

· 3-540-47228-5 Springer Berlin Heidelberg New York. 

• Oroian Silvia-Therole of the Botanical gardens ofTargu-Mures in ex-situ conser

vation of rare and endangered species ofRomania. 4'h Conference on Medicinal and 

Aromatic Plams ofSouth-East Enropean Countries, AlmaMater Publisbing House, 

ISBN 973-8392-32-2, 2006: 199-202 

• Antal D., Oroian Silvia- Rare and vulnerable species of pharmaceutic imerest from 

Aninei mountains (Romania). 4m Conference on Medicinal and Aromatic Plan ts of 

Sauth-East European Countries, AlmaMater Publisbing House, 2006: 11-18 

• Bálványos I, Vida K, Tóth Ecaterina, Szőke É. - The Effect ofMagnesium on the 

Alkaloid Production of Atrapa belladonna L. Hairy Roots. Ad:ances in Magnesi um 

Research: Nu tritien and Health, Yves Rayssiguier, Andrzei Mazur and Jean Duriach 

(eds). John Libbey & Campany Ltd., 2001, 84: 491-494, IF= 0,689 

• Bálványos l, László l, Vida K, Hank H, Kursinszki L., Tóth Ecaterina, Szőke É. -

Effect of magnesi um on the genetically modified Atrapa belladonna cultures, Mag

nesi um Research, 2001, 14:309-310, IF= 0,825 

• Bálványos I, Vida K, Tóth Ecaterina, Szőke É. -The effect of magnesi um on the al

kaloid production of Atrapa belladonna L. hairy roots, Magnesi um Res .. Nutrition 

and Health, 2001, 14, (1-2): 163-164, IF= 0,825 

• Trufd E., Gil/e E., Tóth Ecaterina, Maniu M - Biochemical differentation in Can

nabis sativa L. depending on sex phenotype. Journal of Applied Genetics, 2002, 34, 

(4): 451-462 (Tbomson Scientific induding the Science Citation Index Expanded 

(SCI-EX), Journal Citation Reports QCR) and Currem Comems (CC) seriesAgri

culture, Biology and Environmental Sciences. 

'"~'-~~---·· Gil/e E., Ghiorghifd G., Amariei D, Tóth Ecaterina, FloriaFL- The identification and 

capitalizadon of vegetal sources wi th antiinHamator and immunostimulating action. 

Materialele Simpozionu!ui al II-lea Na1ional eu participate internalionala "Inginerie 

generica !i biotehnologii moderne" (R. Moldova), Ed. Academica, Chi$inau, 2002: 

197-201 

• Hank H, László l, Bálványos I, Kursinszki L., Kovács Gy., Iőth Ecaterína, Szőke É. -

Effect of magnesi um on the growth and alkaloid production of hairy root cultures. 

Acta Horticulturae (International Society for Horticultural Science), 2003, 597: 

271-274 (http: //www.actahort.org/books /594/) 
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• Hank H., Szőke É., Tő th Ecaterina, László l, Kursinszki L. - Investigarion of tropane 

alkaloids in genetically transforrned Atropa belladonna L. cultures. Chromatogra

phia Supplement, 2004,60:555-559, IF= 1,173 

• Tő th Beaterina - In vitro micropropagation cl Hypedeum perforatum L. IL Saint 

John's wort clone selection and regeneration. Proceedings of the 4'h Conference 

on Medicinal and Aromatic Plants of South-East European Countries, I"'ii, 2006: 
26!-267 . 

• Curticdpean Manuela, Drdgan-Bularda M. -The enzymatic activity from the sedi

rnem of the Gilií.u dam reservoir- Cl uj county. Journal of Biochemical and Biophy

sical Method, Elsevier, 2007, 69: 261-272, IF= 1,403 

• Curticdpean A., Muntean D., Curticdpean Manuela, Dogaru M, Ulri C - Opti

mized HPLC method for tramadai and 0-desmethyl tramadai detemination in 

human plasma. Journal of Biochemical and Biophysical Method, Elsevier, 200S, 70: 

1304-1312, IF= !,403 

• Tiperciuc B., Zaharia V, Campean R., Curticdpean Manuela, Costescu A., Diudea 

M. V- A QSAR Study on Antimicrobial Activity of Some New Sulfonylhydrazino

thiazoles. MATCH communications -in mathematical and in computer chemistry, 

2008, 60, (3): 985-996, IF = 2,58 

LucRÁRI PUBLICATE iN TARÁ l HAZAI KÖZLEMÉNYEK , 

• Oroian Silvia- l; association Caricetum rostratae Osvald !923 em. Diersen !982 so

us-ass. Callerasum palllitre Oroian !998 dansle Defile du Mure1 (Roumanie). Revue 

Raumain de Biologie, serie Biologie Vegetale, Bucur~ti, !999, 44, (2): 147-151 

• Siímdrghiran M, Oroian Silvia- Inventarierea piantelor medicinale din Valea Gur

ghiului. Note Botanice, Fascicola XXV, UMF Tirgu Mure1, !999: 43-60 

• Siímiírghipan M, Oroian Silvia-No i contribu\ii la vestigiile unei populafii de Ane

mone nemorosa L. ssp. altaica (Fisch.) Korsh in jude\ul Mure1. Revista Academiei 

Romane: Ocrot. Nat. Med. lnconj., Bucure1ti, 2000-2001, 44-45: 71-73 

•. Oroian Si/via, Siímdrghipan M - Plantele xyedicinale din flora spontanií. a Defileu

lui Mure~ului íntre Toplita ~i Deda. Act;{ Horti Botani d Bucurestensis, Bucure~ti, 

2000: 191-198 

• Oroian Silvia- Conspectul piantelor medicinale spontane din wna de camp ie a jud. 

Mure1. Marisia XXVI, Studia Scientiarum Naturae, Tirgu Mur~, 2000, 4: 5-25 

• Oroian Silvia-Plantele medicinale din Valea Tarnavei Mici. Note Botanice, UMF 

Tirgu Mure1, 2001, XXVII: 59-69 
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• Oprea A., Anastasiu P., é;)uteu A., Boieriu A., Fdrca, M., Oroian Silvia - Excursion 

botanique dans des formations vegetales du sud de la France. Acta Horti Botarrici 

Bucurestiensis, 200 l, 29: 391-40 l 

-.:- Oroian Silvia- Gridina Botarrici a Universiti!ii de lyledicini ~i ·Farmacie din-:Tirgu 
Mure1. Rev. Asoc. Grid. Bot. din Romania, Un pas spre integrarea Europeanií., Ed. 

Ala, Bucure1ti, 2001, 1: 101-106 

Oroian Si/via, Che1a C - Flora !i vegetapa pií.durii din preajma Centrului de sií.nií.

tare de medicinií. preventivií. Mure1-Herghelia. Note Botanice, UMF Tirgu Mure1, 

2002, XXVIII: 65-76 

• Oroian Silvia-Lista Ro1ie a piantelor superioare din jude\ul Mure1. Acta Horti Bot. 

Bucurestiensis, 2003, 3: 113-120 

• Oroian Silvia - Indices de diploidie des associations vegetales du defile de Mures 

entre Toplip et Deda. Conrribu\ii botanice, Univ. "Bab~-Bt>lyai" Cluj-Napoca, 

Grií.dina Botarrica" Alexandru Borzá', 2003, XXXVIII, (2): 157-162 

• Oroian Si/via, Tipd l, Che1a C- Plantele medicinale din imprej urimile satului Her

ghelia. Marisia XXVI, Studia Scientiarum Naturae, Tirgu Mure1, 2003, 5: 7-32 

• Tipií l, Oroian Silvia - Conrributions caneerning the karyotype srudy of the plam 

Eupatorium cannabinum L.. Marisia XXVII, Studia Scientiarum Naturae, Tirgu 

Mure1, 2003, 5: 119-124 

• Toma C., Toma Gostin l, Tincu L., Oroian Silvia-Structural peculiariries of the vege

tative organs of some Gladiollli sorts. Acta Horti Bot. Bucurestiensis, 2003: 11-18 

• Oroian Si/via, Giurgiu M. - Piante medicinale sponrane din Valea Nirajului. Rev. 

Medicalií.-Chirurgicalií., UMF "Gr. T. Popa' I"'ii, 2003, 107, (2): 124-130 

• Oroian Silvia, Oroian F. - Medicinal plants of spontaneolli flora of Sií.bed viliage 

(Mure1 district). Rev. "Ovidius" University Anales of Medical Science-Pharmacy, 

Constanra, 2003, l, (2) 

• Todoran N, Oroian Silvia, Tdma, M, Grigoreseu E. - Contribufii la cuno"'iterea spe

~iei Sanguisorba officinalis L. (Rosaceae), Nota l. Caracterizarea histoanatoruicií. a or-

ganelor vegetative aeriene. Note Botanice, UMF Tirgu Mure1, 2003, XXIX: 50-53 

• Munteanu M., Oroian Silvia, Darko B. - Studi ul histo-anatomic al organelor vege

tative la Melampyrum bihariense Kern. Nore Botanice, UMF Tirgu Mure1, 2004, 

XXX: 35-42 

• Munteanu M.> Oroian Silvia - Studii histo-anatomice comparative ale organelor 

vegetative ale speciÜor Melampyrum btbariense Kern !i Melampyrum cristarum L.. 

Perspeedve in praerica farmaceutidi, Ed. Univ. din Oradea, 2005, 270-276 
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o Munteanu M, Oroian Silvia- Histological and anatomical studies on the vegetative 

organs of Melampyrum cristatum L.. Timi~oata Medical Journal, 2005, 56, (5): 

404-409 

o Oroian Si/via, Samdrghi,tan M - Studii asupr~ vegetariei acvatice ~i palustre din 

!mprejurimile com. Saschiz. Drabeta XV, Seria ~tiinrele Naturii, Ed. Universitaria 

Craiova, 2005, 63-71 

o Oroian Si/via, Hirifiu Maria, Curticdpean Manuela - The xero-mezophilic and xero

philic grasslancis of Festuco-Brometea claSs in the Sighi~oara-Tamava Mare potenti

al Natura 2000 site (Transylvania, Romania). Transylv. Rev. Syst. Eco!. Res., 2007, 

4: 83-126 

o Oroian Silvia - Piante medicinale din flora spomana a juderului Mur~. Revista de 

Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2007, 53: 97-128 

o Munteanu MF., Oroian Silvia, To ma C - Histo-anatomical compatative studies of 

flower coverts by Melampyrum cristarum L. and Melampyrum bihariense Kern. 

Species. Studia Universitatis "Vasile Goldi( seria ~tiinrele Viefii, Ed. "Vasile Goldi!" 

University Press, Arad, 2008, 18: 37-40 

o Tőth Bcaterina, Onisei T., Amariei D. - Comportamentul unor enzime din calus de 

Datura innoxia Mill. trarate eu radiatii gamnia: I. Aerivitatea caralazei §Í peroxidazei. 

Studii !i Cercetari IX, Muzeul de ~tiinte Naturale, Piatra Neamr, 2000, 37!-377 

• Tőth Ei:aterina~ Onisei -r. - Quantitative variations of some enzymes during root 

differentiation of Atrapa belladonna L.. Acta Phytotherapeutica Romanica, 2000, 

VI, 1-2:77-79 

o Tőth Beaterina-A biochemical comparative study of in vitro regenerated Grindelia 

robusta Nutt. Plants. Acta Phytotherapeutica Romanica, 2000, VI, 1-2: 76-77 

o Tőth Beaterina - Srudiul comparativ al unor parametri morfologici la piante de 

Grindelia robusta Nutt. obtinure generativ ~i in vitro. Acta Phyrotherapeutica Ro

manica, 2000, VI: 28-30 

o Tőth Bcaterina, Gil/e E., Floria F. - The influence of gamma ray treatment on the 

active principle content of Chelidoni um maj us L. and Hypericuru perforatum L.. 
Proceedings of the 8"' National Symp. «Medicinal Plants - Presem and Perspecti

ves», Piatra Neamt, 2003: 89-92 

o Danild D., Tő th Bcaterina, Onisei T, Barbu C, Piros ca L., Verzea M -In vitro multi

plication techniques on medicinal and aromatic plan ts producing essential o ils, Pro

ceedings of the 8"' National Symp. «Medicinal Plants - Presem and Perspectives», 

Piatra Neamr, 2003: 47-48 
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o Danild D., Tőth Bcaterina, Gil/e E., Floria F.- The optimizadon of the indolie alkaloid 

biosynthesis ofVinca minor L. tissue cultures, Proceedings of the 8"' National Symp. 

«Medicinal Plants-Presen t and Perspectives», Piatra Neamr, 2003: l 00-103 

o Tőth Beaterina - Bioproductivity of some in vitro. Grindelia robusta Nutt~tilies. 

Proceedings of the Xth Sympozium of the Microbiology and Biotechnology, I~i, 

2005:483-489 

o Danild D., Gil/e E., Tőth Beaterina- Srudii morfo-biochimice la Hyoscyamus niger 

in ciiituri conventionale §i in vitro. Studii §i Cercerari X, Muzeul de ~tiinfe Natura

le, Piatra Neamt, 2006: 371-377 

o Nicufd D., Ghiorghifd G., Tőth Bcaterina, Maftei D.E. - Investigations caneernant 

l' activité et le spectre de quelques enzym es sur des regeneraurs de Brassica oleraceea 

var. capitara en provenant des antheres et ovaires. Sciemific Study and Research -

Chemistry & Chemical Ingineering, Biotechnology, Food IrÍdustry, Univ. Bacau, 

2007,7, (4):417-422 

o Tőkés B., Ferenc L. Duta S., Donáth-Nagy G., Száva J, Balan J, Bod~ E., Tőth Bcate

rina, Szakács J, Vintild A. -A sofi: felfogás kiterjeszési lehetőségei a fitobiológiában. 

Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2007, 57, (4): 

84-96 

• Onisei, T., Cucu N, Tőth Beaterina - From greerr biotecnologies to gren products. 

Roumanian Biological Science, 2007, V(l-2): 88-90 

o Lumperdeanu Manuela, Drdgan-Bularda M - Bacteriological and enzymological 

researches on the water and sediment in the Gilau dam reservoir - Cluj counry. 

Comriburii Botanice, Cluj-Napoca, 2002, 37: 239-249 

o Lumperdeanu Manuela, Dragan-Bularda M - Influenre annopice asupra microbio

tei din apa !i sedimemullacului de acumulare Gilau-judetul Cl uj. Environment & 

Progress, Presa Universirarií Clujana, Cluj-Napoca, 2003: 309-312 

o Lumperdeanu Manuela, Drdgan-Bularda M- Srudii asupra unorgrupe ecologice de 

bacterii din lacul de acumulare Gilau-judetul Cluj. Studi~, Biologia, Univ. "Babel

Bolyai", Cluj-Napoca, 2003, 48: 103-113 

o Lumperdeanu Manuela, Drdgan-Bularda M. - Cercetiíri enzimologice asupra sedi

mentului lacului de acumulare Gilau - juderul Cluj. Studii li Cercetiíri, Biologie, 

Bistrip, 2003, 8: 7-15 

o Curticdpean Manuela, Drdgan-Bularda M -The comparative study about hygienic

sanitary state of two dam reservoir from Somelul Mic upper basin. Studii !i Cerce

tií.ri, Biologie, Bistrita, 2004, 9: 41-52 
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• Curticapean Manuela, Dragan-Bularda M - Studiul enzimologic al sedimentului 

lacului de acumulare Tarnip- judefui Cl uj. Lucrarile Cel ui de al X-lea Simpozion 

de Microbiologie li Biotehnologie, Ed. Corson, I~i, 2005: 443-448 

• Curticapean Manuela, Dragan-Bularda M - Distribufia cantitativa a grupelor eco

fiziologice de bacterii implicate in circuitul azotului in lacul de acumulare Gilau. 

Studia, Biologia, Univ. "Babel-Bolyai", Cluj-Napoca, 2005, 50, (1): 109-118 

• Curticapean Manuela, Dragan-Bularda M. -The quantitative distribution of some 

ecologkal groups ofbacteria from the Tarnip dam reservoir- Cluj county. Studia, 

Biologia, Univ. "Babq-Bolyai", Cluj-Napoca, 2005, 50, (2): 147-163 

• Curticapean Manuela, Dragan-Bularda M - The microbial distribution from water 

and sediment o fT arnita dam reservoir. Studia, Biologia, Univ. "Babes-Bolyai", Cluj-, , 
Napoca, 2007, 52, (l): 67-78 

• Curticapean Manuela, Dragan-Bularda M - The qualitative enzimatic activity of 

Gilau and Tarnip dam reservoir sediment. Studia, Biologia, Univ. "Babel-Bolyai", 

Cluj-Napoca, 2007, 52, (l): 79-85 

• Curticapean Manuela-Applications of the cappilary electrophoresis in microbiolo

gy. Studiili Cercetiíri, Biologie, Bistrip, 2007, 12: 75-82 

PARTICIPÁRI LA MANIFESTÁRI STIINTIFICE f , , 
TuDoMÁNYos RENDEZvÉNYEKEN VALÓ RÉSZvÉTEL 

MANIFESTÁRI PESTE HOTARE l KüLFÖLDI RENDEZVÉNYEK 

• Conferiuta Stiintifid. Farmada Moldovei - realiziíri si perspective", Universitatea 
J ' , )) J 

. de Stat de Medicina si Farmacie "Nicolae Testernitan u" Chisinau, Republica Mal-, , , 

dova, 30 octombrie 1999; 

• "La Illeme Excursion Internationale de· Phytosociologie en Roumanie", Federa~ia 

lnternafionala de Fitosociologie, Acade!Uia Romána, Tirgu Murel, Románia, 23-27 

iunie 2000; 

• Aktuális flóra-és vegetációkutatás a Kárpit-medencében V., Pécs, Ungaria, 8-10 

martie 2002; 

• Callaque International "La Phytosociologie au service de l' écologie du paysage", 

Universitatea "Babel-Bolyai" Cluj-Napoca-Arcalia, Románia, 19-25 mai 2003; 

• The fi~st simposium "New Ré::sources in Pharmaceutical Industry", Ovidius Univer

sity Constan p, Faculty of Dentistry and Pharmacy, Constan p, Románia, 5-8 iunie 

200 3; 
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• Simpozionul internarional "Conservarea diversit:lfii piantelor in situ ~i ex situ" 

(Rolul Gridinilor Botanice), Academia de ~tiinfe a Republicii Moldova, Chi9inau, 

9-ll octombrie 2003; 

• Conceptíon and methods of nature conservation in Europe - organizat de'tifl'l~er
sitatea "Bab~-Bolyai", Societatea Fitosociologidi Romana, Federa~ia Interna~ionala 

de Fitosociologie, Cluj-Napoca, Románia, 16-19 septembrie 2004; 

• 3"' Conference on medicinal and aromatic plants of Sauth-east European Coun

tries, Nitra, Slovacia, 5-8 septembrie 2004; 

• 4ili Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Sauth-East European Coun

tries, Universitatea de Mediciná §Í Farmacie "Gr. T Popa'' Ia§i, Universitatea din 

Baciu 9i Universitatea ,,Al. I. Cuza'' Iali, 28-31 mai 2006; 

• Sesiunea §tiintificá j u biliara "15 ani de cercetare comun:i ln dom~niul piantelor me

dicinale imre Academia Rarnána li Ungará', Tirgu Murel, Románia, 23-24 aprilie 

2007; 

• PLANTA EUROPA- 5'h European Conference on the Conservatio,n of wild plants 

in Europe "Working tagether for plants", Cluj-Napoca, Románia, 5-9 septembrie 

2007. 

MANIFESTÁRI IN TARÁ l HAZAI RENDEZVÉNYEK 

• Sesiunile anuale de comunicári §tiintifice ale Gradinii Botanice "D. Brandza" din 

Bucure9ti, 1999-2008; 

• Sesiunile ~tiinfilice anuale ale Cadrelor Didactice, Facultatea de Farmacie, UMF 

Tirgu Murel, 2000, 2001, 2002, 2003, 2008; 

• Simpozionul de Fitoterapie "Fitoterapia la Inceputul Mileniului III" Edifia a IX-a, 

Biertan, 20 octombrie 200 l; 

• ~esiunea Na~ionalá de Comunicári ~tiinp_fice "Preocupari re_cente ln cercetarea §Í 

valorificarea patrimoniului cultural nafional", Tirgu Murel, 6-7 decembrie 2001; 

• Simpozionul "Valen~ele terapeutice ale piantelor §Í utilizarea acestora ln medicina 

naturista' organizat de Institutul de Cercetari Eco-Muzeale li Muzeul Delta Duna

rii, Tulcea, 11-13 aprilie 2002; 

• Sesiunea o magialá consacrara aniversárii a 50 de ani de la infiinrarea Gradinii Bota

nice Universitare din Craiova, 6-9 iunie 2002; 

• Simpozionul9tiinTific "Gridina Botarrici Macea- 280 de ani de la primele amena

jari", Universitatea de Vest "Vasile Goldi(, Arad, 21-22 septembrie 2002; 
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• Al XII -lea Congres National de Farmacie, Societatea de Stiinte Farmaceutice din 
' ' ' 

Romania ~i Facultatea de Farmacie, Bucure~ti, 17-19 octombrie 200 2; 

• Conferinta Nationali de Fitoterapie, Universitat~a de Medicin.l ~i Farmacie "Gr. T. 
Po pa", l"9i, 8-9 mai 200 3; 

• Simpozionul Na~ional "Piante medicinale, Prezent ~i perspective", Edi~ia a VIII-a, 

Piatra Neam~, 28-29 august 2003; 

• Sesiunile anuale de comunidiri ~tiintifice "Ecosinteze ~i etnasinteze carpatine'\ Pi

te~ti, edi~iile: a XXVII-a (31 octombrie- l noiembrie 1996), a XXVIII-a (13-14 

noiembrie 1997), a XXX-a (25-26 noiembrie 1999), a XXXN-a (28-29 octombrie 

2003), a XXX-a (28-29 octombrie 2004); 

• Sesiunea stiintifidí "Conservarea diversitiítii piantelor "ín situ" si "ex situ", Universi-, , , ' 

tatea ,,Alexandru Joan Cuza'', Facultatea de Biologie, la~i, 28-30 mai 2004; 

• Simpozionul ~tiinfi_fic "Perspective ín praerica farmaceuticá', Universitatea din Ora

dea, Facultatea de Farmacie, Oradea, l 0-12 martie 200 5; 

• Sesiunea stiintifici "Conservarea diversititii piantelor ":in situ" si "ex situ", Universi-, , ' ) 

tatea ,,Alexandru Joan Cuza'', la~i, 25-28 mai 2006; 

• Simpozionul Zilele Academice Timi~ene, editia a VII-a, seqiunea lngineria §Í pro

teqia mediului, Timi~oara, 24-25 mai 200 l;, 

• Sesiunea ~tiintifici Actualitiíti ín Biologia vegetaHí., editia a X-a, Universitatea Ba

be~-Bolyai Cluj-Napoca, 17-18 mai 2002; 

• Sesiunea anuala de referate ~i cornuniciri ~tiintifice, Complexul Muzeal Bistrita-Ni

siíud, Bistrip, 20-21 septembrie 2002; 

• Simpozion ul Na~ional Diversitate biologica- biotehnologii - dezvoltáre socio-eco

nomicií, Universitatea Babe~"Bolyai Cluj-Napoca, 5-6 decembrie 2002; 

• Sesiunea Stiintificií Acrualitati ln Biologia vegetala, editia a XI-a, Universitatea Ba-• ) ) ) 

be~-Bolyai Cluj-Napoca, 9-10 mai 2003; · 

• Simpozionul omagial 150 de ani de la n"9terea lui Victor Babe~, Universitatea Ba

be~-Bolyai Cluj-Napoca, 25-26 iunie 2004; 

• Simpozionul Farmaceutica Marisiensis, Universititea de Medicini ~i Farmacie, Fa

cultatea de Farmacie, Tirgu Mure~, 7-9 octonibrie 2004; 

• Al X-lea simpozion de Microbiologie ~i Biotehnologie, Universitatea Al. L Cuza, 

Facultatea de Biologie, l"9i, 15-16 octombrie 2004; 

• Congresui Na~ional de Farmacie, Edi~ia a XIII-a, Universitatea de Medicina ~i Far

macie luliu Ha,ieganu, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2006; 

• Simpozion omagial corrsaerat aniversirii gridinii botanice universitare din Tirgu 

Murq, UMF Tirgu Mure~, Facultatea de Farmacie, 26-27 iunie 2008. 
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GRANTURI SI PROIECTE OBTINUTE PRIN COMPETITIE 
' ' ' 

NATIONALÁ SI CONTRACTE DE CERCETARR f HAzAI VERSENYBEN 
' ' 

~,CI\1EGJ'IYEcRT KUTATÁSI PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTEK 

PROF. DR. SILVIA ÜRülAN 

• 1999-2002 membru ln proleetul TEMPUS-PHARE Nr: IB-JEP 14030/1999, in

titulat "European Policies and Plant Conservation" (1999-2002), coordonat de Uni

versitatea din Bucurqti; 

• 2001-2002 membru !n proiectul Flora din ímprejurimile Centru/ui de Siínatate Her

ghelia, 2001-2002, beneficiar Centrul de Sanatate Preventiva, Tírgu Mure~-Her

ghelia (director proiect); 

• 2001-2004 - membru ln proiectul Ariile de proteqie fi conservare a piantelor din 

judefui Muref, finanpt de Agen~ia de Proteqie a Mediului Mure~, finalizat prin 

publicarea monografiei ,,Ariile de protecfie fi conservare a piantelor din judefui Muref" 

(director proiect); 

• 2002-2004 membru al echipei ln proiectul '1mportant PlantAreas (IP As in Central 

and Eastern Europe)", 2002-2004, ln baza contractului lncheiat lntre Plandife In

ternational ~i Asociatia Gridinilor Botanice din Rom:lnia, finantat de dí.tre Ministry 

of Agriculture, Fisheries & Nature Management of the Netherlands prin program ul 

PIN /MA TRA, pentru 7 ~ari din centrul ~i estul Europei; 

• 2006-2009 - coordinator florií ~i vegeta~ie ln cadrul grantului interna~ional 'Agri

cultural Development and Environmental Protection in Transylvania'; Darwin lni

tiative application, The Grassland Trust/ADEPT Pundation Transylvania, utilizat 

pentru justificarea statutului de Parc Natural ~i conservare a piantelor din SE Tran

silvaniei, derulat prin programul NATURA 2000, confirmat de Ministerul Apelor 

~i Proteqiei Mediului, finanptor ADEPT Pundation Transylvania; 

• · 2006cc2008 participare ln cadrul proiectului pilot ''Leonardo da vtnci - European 

Curriculum for methodological training in the field of environmental education (EE) ", 

R0/05/B/P/PP17501, sub auspiciile Universita~ii ,,Alexandru Joan Cuza'' l"9i ln 

colaborare eu partenerii: Universiré de Toulouse le Mirail-Franp, Jean Monnet 

Indepenclent Center of Excellence-Germania, Assaciadó Mon Blau-Verd-Spania, 

Universitatea Agricola Plovdiv-Bulgaria ~i Universitatea "~tefan cel Mare" Suceava; 

• 2007-2008 membru ln proiecrul interna~ional EUROPEAid/121260/D/SV/RO, 

PHARE, '7mplementation of Natura 2000 Network in Romania"- proiect ca~tigat 

de firma S.C. Interdevelopment S.R.L. Bucure~ti ~i firma irlandezií Project Manage-
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ment Ltd, ln calirate de Local key expert on biomonitoring & biolagical parameters 

inventory, ca Specialist in Vascular Plants; 

• Director al Contractului de finanpre nerambursabila "Simpozion omagial con

saerat anivers<lrii Gddinii Botanice universii~re din Tirgu Mure{, Domeni ul 
Cultud, Universitatea de Medicina ~i Farmacie, Facultatea de Farmacie, Disci

plina de Botarrica Farmaceutica Ji Biologie celulara ~i Moleculara, Tirgu Mure~, 

4891/28.05.2008,122C/2008, membru: fefde !ucrti.ri dr. Manuela Curticapean. 

CoNF. DR TóTH EcATERINA 

• Membru ln colectivul de lucru al Contractul ui de cercetare ~tiinrifica: "Refea integra

ta de cercetare pentru constituirea unei platforme tehnologice de biomateriale avansate, 

compatib/a EuMat", CEEX, Sapientia, 54/20.07, 2006-2008; 

• Membru ln colectivul de lucru al Contractului de cercetare ~tiinrifica: ",mpactu! 

campurilor electromagnetice de natura antropica asupra ecosistemelor", ICEMECOS, 

Sapientia, X2C37, 2006-2008; 

• Director Proiectului PC din Programul Partenedate i:n Domeniile prioritare, eu ti

dul: "Genu! Veronica- identijicarea interrelafiilor íntre diversitatea biologic/í fi cea eco

logica a speciifor identificate ín arii protejatc 1/la nivel na,tional ín scopul caracteriziírii, 

conservdrii fi gestiondrii durabile a resurse/or genetice", coordonat de lustitutul N ario

nal de Cercetare-Dezvoltare pentru ~tiinfe Biologice/Centrul de Cercetari Biologice 

"Stejarul" Piatra-Nearnf (partener 2 - UMF Tirgu Mure~), 32-151/2008, 2008-

20 ll; membrii: prof dr. Silvia Oroian, fef de lucrari dr. Manuela Curticapean. 

~EF DE LUCRARI DR MANUELA CuRTICÁPEAN 

• Membru in colectivul de lucru al Contracrului de cercetare ~tiinrifici: "Stabilirea 

stdrii igienico-sanitare fi ecologice a lacului de acumulare-Tarnipa", Universitatea Ba

be~-Bolyai, Facultatea de Biologie ji Geologie, Caredra de Biologie Experimentala, 

3688/21.05.2003, 200J-2004; 

• Director de GrantTD CNCSIS (Program inclividual de cercetare pentru tineri doc

toranzi); cod CNCSIS: 430, 43GR./23.05.2006, act adiflonal GR208/03.10.2006, 

2006; 

• Membru ln colectivul de lucru al Contractul ui eu tidul: "Studiu de bioechivalenta eu 

doua perioade, doua secvenfe, íncrucifat, randomizat, ín dozií unica pentru Tramadol 

50 mg capsu/e (formula test) versus Tramal 50 mg capsu/e (formula de referinfa) pe vo-
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lu n tari sdndtofi de sex masculin«, _U niversitatea de Medici na ~i Farmacie Tirgu Mure~, 

5960/06.07.2006, 2006-2007; 

Me)llbru ln colectivul de lucru al Proiectului UTSCG eu ti dul "Program complex de 

-prevenire fi comhatere a infestdrii eu micefi la cereale fi p !ante furajere peiuru ifjfgztra

rea buniístarii animalelor fi protecfia consumatorilor", coordonat de SCDCB Tirgu 

Mure~ (partener l- U.M.F Tirgu Mure~), 141560/22.04.2008, 2008-2010. 
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GYÓGYSZERÉSZETI NÖVÉNYTAN -

SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA 

dr. Silvia Oroian egyetemi tanár 

A tanszéket dr. Jablonkay István- a tanszék akkori vezetője- alapította 1948/1949-

ben, amikor a Gyógyszerészeti Kar is megalakult. 

A tanszéket az 1948-1998 közötti időszakban az alábbi tanárok vezették: dr. 

Jahionkay István (1948-1952), dr. Rácz Gábor (1952-1963), dr. Füzi József (1964-

1997), dr. Kisgyörgy Zoltán (1997-1998). 

A Növényi sejtbiológia cím ű tantárgyat 1980-ban vezették be a gyógyszeréswktatás

ba. Bevezetésétől kezdve 2006-ig, e tárgyat a következők oktatták: dr. Kisgyörgy Zoltán 

(1980), dr. FüziJózsef(1980-1997), dr. Kisgyörgy Zoltán (1997-1998), dr. Tóth Ka

talin (2001-2006). 

A 2006-2007-es tanévtől (napjainkig), a Sejtbiológia tanszék és a Gyógyszerészeti 

növénytan tanszékek összevonásával megalakult.a Gyógyszerészeti botanika- Sejt- és mo
lekuldris biológia tanszék, melynek kezdettől fogva napjainkig dr. Silvia Oroian egyete

mi tanár a vezető j e. 

A Gyógyszerészeti növénytan, mint az alkalmawtt Általános botaniká gyakorlati ága 

a gyógyszeréswktatás speciális tárgya, mely a növényeket a gyógyszerészeti vonatkozások 

kihangsúlyozásával oktatja. A ·gyógy- és aromatikus növények komplex ismerete alapos 

laboratóriumi gyakorlatot igényel, kezdve a növényi ·sejt tanulmányozásától, egészen a 

különböző hatóanyagok bioszintéziséig. 

A tanszéken az oktatói tevékenységet (előadások és laboratóriumi gyakorlatok) a követ

kező oktatók végzik: 

• Gyógyszerészeti botanika c. előadások 1999-től román nyelven, dr. Silvia Oroian 

egyetemi tanár; 

• Gyógyszerészeti botanika 2000-től magyar nyelven, dr. Tóth Katalin egyetemi elő

adótanár; 

• Sejt- és molekuláris biológia 2007-től román nyelven dr. Manuela Curticápean ad

junktus; 
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• Sejt- és molekuláris biológia dr. Tóth Katalin egyetemi előadótanár 2000-2007 kö

zött román és magyar nyelven, 2007-től magyar nyelven; 

'•H·'····· •. ,. Gyó1zyr•övények 1999-től dr. Silvia Oroian egyetemi tanár; 

• Gyógyszerészeti botanika - laboratóriumi gyakorlatok: dr. Silvia Oroian egyeiéfui 

tanár, dr. Tóth Katalin egyetemi előadótanár és Sanda Cojarcá gyakornok; 

• Sejt- és molekuláris biológia-laboratóriumi gyakorlatok: dr. Manuela Curticápean 

adjunktus; 

• Gyógynövények -laboratóriumi gyakorlatok: Sanda Cojarcá gyakornok. 

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A Gyógyszerészeti növénytant heti 2/3 óra előadás és 2 óra laboratóriumi gyakorlat 

keretében sajáríthatják el az L éves gyógyszerészhallgatók A tananyag gerincét az elő

adások és laboratóriumi gyakorlatok valamint a nyári gyakorlat képezi. A 2001/2002 

tanévtől működő Gyógyszerész Kollégium {asszisztensképzés) keretében a Gyógynövé

nyek c. tárgyat is oktatják. 

A gyógyszerészképzés l. félévi tanterve felöleli a Sejttan, Szövettan valamint a Szer

vezettan cím ű fejezeteket, amelyek keretében a növényi sejtekre és szövetekre vonatkozó 

ismereteket sajátírhatják el a hallgatók, és egyben tanulmányozhatják a vegetatÍv és sza

porító szervek alakját, anatómiáját és élettanát. A növényi sejttan és szövettan oktatá

sának célja a gyógynövények külső (alaktani) és belső (anatómiai) felépítésének alapos 

megismertetése. A jövendő gyógyszerésznek ismernie kell a gyógynövény sejtjeinek és 

szöveteinek a tanulmányozásához nélkülözheteden fogalmakat. Az organográfia kerete

in belül a magasabb szervezettségű növények fontosabb szerveinek kialakulását, külső és 

belső felépítését tanulmányozzák. 

A növényi sejt szerkezetének, szöveteinek és szerveinek, valamint szaporítószervei

nek az ismerete alapfeltétele a nagy változatosságot mutató növényvilág megértésének, 

tnely továbbra is a gyógyszerészetben és a gyógyászatban használt biológiailag aktív 

anyagok fő forrása. A laboratóriumi gyakorlatokon az optikai e~zközök (nagyító és mik

roszkóp) felhasználásával a hallgatók önállóan dolgoznak. A laboratóriumi gyakorlatok 

témái közvetlenül kapcsolódnak a gyógyszerész-szakmához és főleg a gyógynövényis

meretekhez. Az itt tanultak segítik a hallgatókar a sejt- és molekuláris biológia, és a 

farmakognózia elsajátításában. 

A 2. félév tananyaga a Növényrendszertan című fejezetet tartalmazza. A előadáso

kon nagy figyelmet fordítanak a morfológiai jellegek tanulmányozására, a gyógynö

vények felismerése, elterjedése és ésszerű felhasználása céljából. Bemutatásra kerülnek 
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a növényrendszertannal kapcsolatos általános fogalmak, a rendszerezés alapját alkotó 

kötériurnak és a kettős nevezéktan. A fitoterápiában használatos gyógynövények, va

lamit gyógy- és aromanövények ismertetése a legmodernebb osztályozási rendszer által 

történik. A tantárgy elsajátítása során szerzett ism~retek lehetövé teszik mindawn sejt

tani, szövettani, alaktani és anatómiai jellegek megismerését, amelyek a gyógynövények 

azonosítása szempontjából nélkülözhetetlenek, és a növényi termékek tisztaságának 

megalapításához szükségesek. Úgys~intén, a gyógynövény ismeretével egy időben, fel 

kell tudni ismerni az adott növényhez külalakra hasonló és rokon fajokat. Az utolsó 

évben az oktatás két új fejezettel bővült: Élettani fogalmak (l. félévben, fontos ismeret

anyag a növényekben végbemenő életműködések bemutatására), Környezetvédelem (2. 

félévben, az európai normáknak megfelelő gyógynövényvédelem megismerése). 

Az elméleti ésgyakorlati ismeretek megszerzésében rendkívül fontos szerepet tölt be 

a Gyógyszerészeti Kar Botanikus Kertje, ahol a hallgatók közverlen ül kapcsolatba k'erül

nek a tanulandó gyógynövényekket elmélyíthetik elméleti jellegű ismereteiket és egyben 

színhelyéül szcilgál valamennyi növénytaxonómiai gyakorlatnak és a vizsgáknak is. 

2008-tól a Sejt- és molekuláris biológia néven oktatott komplex tantárgy magába 

foglalja a biokémia, biofizika, mikroszkópia, anatómia élettan, genetika, informatika 

stb. elemeit. Mint alapozó tantárgyat a gyógys:z,erészképzés IL évfolyamán oktatják. 

Annak ellenére, hogy az életjelenségek sejtszintű kutatása ma az összes biológiai tu

dományoknak a fő kutatási célkitűzése, továbbá fontos előrelépések történtek a sejtal

kotók, sejtszerkezetek és a sejt közti kapcsolatok megismerése területén, mégis számos, 

főleg a transzporttal kapcsolatos hipotézis szarul még magyarázatra. Minél több ismere

tet sajátitunk el, értünk meg a különböző szervezetek felépítésére, szerepére és fejlődé

sére vonatkozóan, annál könnyebben felismerhetjük az összes életjelenségeket, amelyek 

messzemenő hasonlóságot mutatnak egymással. Éppen ezért valamennyi sejt- és mo

lekuláris biológiai fogalom alapja továbbra is a kísérlet, mely olyan mozgatóerő, ami 

a sejtek és szervezetek magas és nagyon magas szintű, ugyanakkor szüntelenül fejlődő 

tanulmányozását teszi lehetövé. 

A sejt és molekuláris biológia oktatása folyamatában az elméleti és gyakorlati isme

retek elsajátítása lehetövé teszi a sejtalkoták ·szerkezetével, ultrastruktúrájával, az örök

letességgel és variabilitással valamim a rekombinálódással, génsebészettel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati alapismeretek megszerzését. Ugyanakkor a sejtalkoták működé

sének ismerete, a sejtosztódás, sejthalál stb., valamint ezek és termékeik gyógyszeré

szeti és gyógyászati vonatkozásainak ismertetése a növényi sokféleség megismerésének 

alapfeltétele, amely továbbra is a gyógyászat és gyógyszerészet számára a legfontosabb 

hatóanyagokat swlgáltatja. 

66 

Az elméleti ismereteket a laboratóriumi gyakorlatok hatékonyan egészítik ki és mé

lyítik el. A laboratóriumi gyakorlatok tematikája a mikroszkópi készítmények elkészí

tése, az optikai mikroszkóp használata, a különböző mikroszkóp-úpusok megismerése 

(beleértve az elektronmikroszkópot is), a mikrométer használata, a sejtszerveződéssel 

kapcsolatos fogalmak, a pro- és eukarióta szervezetek megfigyelése és felismerése, a sejt

alkoták felismerése és egyes biológiailag fontos jelenségek ismerése (lásd a plazmolízis, 

éiiéjtosz:tó<:iás szakaszai). A laboratóriumi gyakorlatok további célja a sajátságosan nö

~--··;;J,;;"; sejtszervek megjelenítése és felismerése, biwnyos növényi enzimek kimutatása, 

a gyógyszerészet szempontjából fontos sejtalkoták és képződmények megfigyelése. A 

ranterv továbbá magába foglalja a sejt· és molekuláris biológiában használatos speciális 

technikák alkalmazását, valamint a genetikai ismeretek interaktiv módszerek segítségé

vel történő elsajátítását. 

OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK 

Az utóbbi tíz évben nyolc előadás- és gyakorlati jegyzet jelent meg (ld.•melléklet). Az 

oktatói munka javítására, változatossá és hatékonnyá tétele céljából a tanítási stratégi

ába különböző szemiéitető anyagok (MS PowerPoint összeállítások, táblaképek stb.) is 

használatosak. 

Kutatási pályázatok segítségével megszerzett informatikai felszerelések és eszközök 

által megvalósult a laboratórium korszerűsítése, ami ma nélkülözhetetlen feltétele a 

színvonalas oktatási folyamatnak. 

TuDoMÁNYos TEVÉKENYSÉG 

A tanszék tudományos munkássága az utóbbi úz évben az alábbi területekre, valamint 

interdiszciplináris kutatásokra irányult: 

•. a spontán flóra egyes növényeinek hiszto-anatómiai vizsgálata; 

• a spontán flóra gyógynövényeinek hasznosítása és a fitodiverzitásra gyakorolt 
arrtropikus hatás; 

• népgyógyászat, természetvédelem; 

• a fizikai faktorok- elektromágneses tér és ionizáló gammasugárzás-és kémiai fak

torok- EMS, DES, folcisztein- okozta élettani és biokémiai változások tanulmá

nyozása a növények szervezetében; 

• a természetes populációk egyes gyógynövényeinek kutatása, termeszrésbe vé

tele, biológiai megismerése és hatóanyagainak meghatározása, melynek célja 

67 



bioproduktivitásuk növelése és a jobb, hatékonyabb felhasználásuk a szelekció és 

nemesítés során, ezzel biztosírva a populációk védelmét is; 

• szövet- és sejtkultúrák létesítése, a genetikailag értékes genotípusok szaporítása ér

dekében: in vitro hatóanyagszimézis képességé~el rendelkező gyógynövény-vonalak 

szelekciója, metabolizmus és hatóanyag-tanalom vizsgálat, és via-calus különböző 

ploiditású növények szelektálása és regenerálása; 

• merisztéma-kultúrák létesítése vírusmentes növények létrehozása érdekében; 

• in vitro portoktenyésztés (androgenezis} és ováriumtenyésztés, (ovulumtenyésztéS) 

ginogenezis; 

• gyógynövények és protoplasztok genetikai transzformáció ja, a transzformánsok mo

lekuláris vizsgálatokkal történő azonosítása, növények regenerálása és ezek utólagos 

vizsgálata; 

• az ivóvíz szolgáltatásra szánt gyűjtőtavak minőségének bakteriológiai és enzimatikus 

úton történő meghatározása; 

• bizonyos kémiai vegyületek fertődenítő harásának meghatározása; . 

• modern molekuláris biológiai módszerek (PCR - polimeráz láncreakció, northern 

és southern blotting) használata a vizek mikrobiológiai tanulmányozására, valamint 

az egyes gyógynövény-fajok azonosítására és, osztályozására; 

• kapilláris elektroforézis felhasználása a vízminőség mikrobiológiai és fiziko-kémiai 

meghatározására; 

• munkacsoportokban történő együttműködés a nemzeti és nemzetközi kutatói szer

ződések kivitelezése céljából. 

A tudományos tevékenységgel kapcsolatosan az ország különböző területein számtalan 

terepmunkát végeztünk. A kutatási eredményeket pályázatok, kutatási szerződések és 

projektek, nemzeti és nemzetközi tudományos rendezvényeken való részvétellel vala

mint tudományos publikációk formájában mutatjuk be. 

A tanszéken egy doktori dolgozat készült, amelyet 2006-ban a Kolozsvári Babe~

Bolyai Egyetem Biológa és Geológia Karán Manuela Curticapean Cum laude kitün

tetéssel védett meg, és elnyerte a biológiai tugományok doktora (PhD) tudományos 

fokozatot. 

Az oktatói és tudományos munkásság ~ellett a tanszék munkatársai egyes tudomá

nyos szaklapok szerkesztői munkájában vettek részt; ugyanakkor több hazai és nemzet

közi tudományos társaság tagjai. 
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GR.AniNA BOTANICÁ 

Gradina Botanica a Universitatii de Medicina si Farmacie a fast 1nfiimata inanull948 , , , 
adata eu Facultatea de Farmacie, de conducatorul disciplinei de Botarrica farmaceuricií 

"";. ... <:or<r. dr. Jahionkay István, impreunií. eu colaboratorii sai Rácz Gabrieili Ádám Ludovic. 

Grií.dina Botarrica are in primul rii.nd un ral didactic, ilustránd eu material viu cu

no~tinrele teoretice predate la disciplina de Botarrica farmaceutica, asigura materialul 

pentru ierbarul didactic, dar constituie ~i un centru de documentare atit pentru perso

nalul didactic cát ~i pentru alti speciali~ti ín domeniu, avánd relatii de colaborare eu nu

meroase institutii nationale si internationale care vizeaza evaluarea-si ·conservarea diver-
' ' ' ' ' 

sitatii vegetale (Academia Romána, Academia de Sriinte din Ungaria, departamemele , , , 
de piante medicinale ale gridinilor botanice din Cluj, Bucurelti, I"'ii, Chi~inau, etc.). 

Din punct de vedere stiintific, aerivitatea gr:ldinii este coordonatií de seful de dis-' , , 
ciplina de la Botarrica farmaceutica ~i Biologie celularií li molecularií., prof. dr. Silvia 

Oroian. 

Din anul 1997 aerivitatea Griídinii Botanice este condusa de ing. agr. Mariana Hi

ritiu. Personalul gr:ldinii botanice asigurií íngrijirea sectorului sistem;1tic, al Parcului 

Dendrologic din fara cHídirii principale a universiclfii precum ~i celelaire zone verzi din 

incinta campusului universitar. 

Griídina Botanidí are ín subordine ~i o sed de produqie ín care sunt lnmultite specii 

floricole anuale necesare plantarilor de primavara, in rabatele din Parcui Dendtologic. 

Ín ultimii--ani -Ín griídina botanicií se prefigureazií un nou sector, cel al piantelor rare, 

colectie ce cupiinde 51 de specii amenintate si rare pe plan international si national, ca: 
' ' ' ' ' ' 

Fritillaiia montana, Echium russicum, Hepatica transsilvanica, Paeonia tenuifolia, etc. 

viitor se impune dezvoltarea acestui sector, ín contextul misiunii carerevine Griídini

lor Botanice, ín procesul de conservare "ex situ" al piantelor ap-teninfate §Í rare. 

Pe lánga lucrarile zilnice ce se impun, colectivul griídinii botanice se ocupií. ~i eu re

coltarea semintelo r, in vederea íntocmirii Colectiei de Seminte care stií la haza schírn hu-' , , 
l ui international. De aceea ín fiecare an se editeazií Catalogul de seminpe- eu aproximadv 

700 de specii, prin intermediul caruia se intrerin relafii de colaborare eu l 08 gradini 

botanice din 34 de fiíri europene li de pe alte conrinente. Catalogul de seminfe cuprin

de o anexií., Note botanice, eu publicatii stiintifice realizate la disciplinele de Botarrica , , , 
Farmaceuticií, Farmacognozíe §Í alte discipline ínrudite. Lucrarile publicate sunt nu-
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merotate ln fascicule. Pána ln prezent au fost edirate 34 (XXXIV~ 2008) de fascicule. 

ln Fasciculele Note Botanice se mai publici periodic (din cinci ln cinci ani) listele eu: 

luciiri ~tiin~ifice publicate, lucriri de diploma ~i teze de doctora.t, precum ~i recenzii la 

dirtJ de specialitate. 

Cu sprijinul Conducerii Universitápi, ln perioada 2004~2005 s-a renavat sera de 

produqie, ln vederea imbunid~irii conditiilor de :inmultire ~i cre~tere a plantelor. Astfel 
Gdídina Botarrici produce, ín afara ~aterialului necesar plantarilor proprii, ~i o sede de 

specii floricole anuale ~i perene destinate vinzirii. 

In vederea lárgirii relariilor dintre UMF Tirgu Mure1, Facultatea de Farmacie 1i di

verse institufii europerre sau nationale, am participat la realizarea proiectului TEMPUS 

Phare p rivind lnfiinrarea rerelei narionale de gridini botanice Asociaria Gridinilor Bota

nice din Románia (A.G.B.R.) ln anull999, ca membri fondatori. A.G.B.R. promovea

zi §Í apiri interesele gridinilor botanice, sustine valorificarea poten?alului ~tiintific ~xis
tent, faciliteaz:l circulatia informatiei si colaboratea la nivel national si international 

J , J ' , • • 

Ín toaci aceasti perioadií, un accent deosebit s-a pus ~i pe liírgirea oriwnrului profesi

orral al personalului angajat al Grádinii Botanice. ln acest sens s-au organizat schimburi 

profesionale ln unitiíti similare din tarií ~i striíiniítate: Griídina Botanicií ,,Al. Borza'' din 

Cluj-Napoca, Gráciina botanicá ,,Anastasie Fau( din Ia1i, Arboretum Simeria, Gráciina 

Botarrici delaMacea (Arad), Gridina Botarrica din Szeged (Ungaria), Arboreturn Szar

vas (Ungaria), Parcui Dendrologic Arcalia (Bistrifa), Gráciina Botanica Jibou, Gridina 

Botanicá a Muzeului de ~tiinrele Naturii din Galari ~i Rezervaria Hagieni (Constanra), 

Griídina Botanicií "D. Brindza'' Bucure~ti. 
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BoTANIKus KERT 

Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Botanikus kertjét 1948-ban, a Gyógyszerészeti 

Karral egyidőben hozta létre a Gyógyszerészeti növénytan akkori vezetője dr. Jablonkay 

lsrván előadótanár, munkatársaival dr. Rácz Gáborral és dr. Ádám Lajossal együtt. 

A Botanikus kert elsősorban oktatási célt szolgál, a Gyógyszerészeti növénytan el

méleti oktatását élő növények bemutatásával segíti, továbbá herbárium készítéséhez 

növényi anyagot biztosít. A növényi sokféleség védelmén és fenntartásán munkálko

dó nemzeti és nemzetközi intézményekkel-Román Akadémia, Magyar Tudományos 

Akadémia, a kolozsvári, bukaresti, jászvásári, kisinyovi botanikus kertek és egyetemi 

tanszékek - való kapcsolatán keresztül oktatók és szakemberek számára tudományos 

műhelyként is miiködik. 

A kert miiködését tudományos szempontból dr. Silvia Oroian egyetemi tanár a 

Gyógyszerészeti növénytan és Sejt- és molekuláris biológia tanszékvezető koordinálja. 

1997-től a Botanikus kert tevékenységét Mariana Hiripu agrármérnök vezeti. 

A Botanikus kert személyzete biztosítja a rendszertani bemutató kert, a főépület 

előtti Dendrológiai park, valarnint az egyetem zöldövezeteinek gondozását. A Bota

nikus kerthez tartozik egy üvegház is, amely a Dendrológiai park ágyásainak tavaszi 

kiültetéseihez szükséges egyéves fajok szaporítására szolgál. 

Az utóbbi években, a Botanikus kertben a ritka fajok számára egy gyiijteményes 

részleg létesült, amely 51 nemzetközi és nemzeti szintii veszélyeztetett és ritka fajt tartal

maz, mint pl. a Fritillaria montana, Echium russicum, Hepatica transsilvanica,_ Paeonia 

tenuifolia. A jövőben a részleg bövítése elkerülheteden, mivel a botanikus kertek külde

tésük révén az "ex-situ" veszélyeztetett és ritka fajok fenntartásában fontos szerepet kell, 

hogy vállaljanak. 

A mindennapi munka mellett a Botanikus kert munkatársai magbegyiijtést is vé

geznek, a nemzetközi magcsere és a maggyűjtemény részére. Ezért minden évben ki
adásra kerül a közel 700 fajt ismertető Magkatalógus, amelynek révén 34 európai és 

Európán kivüli ország l 08 botanikus kertjével van kapcsolattartás. A Magkatalógus 

mellékleteként megjelenő tudományos kiadvány a Note Botaníce (Botanikai Közlemé

nyek) a Gyógyszerészeti növénytan, a Farmakognózia és más rokon területeken elért 

tudományos eredmények közlésére ad lehetőséget. A publikációk számozott füzetekben 

találhatók. Napjainkig 34 (XXXIV~ 2008) füzet jelent meg. A Note botanice füzetei-
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ben időszakosan (öt évente) közlésre kerül a tudományos publikációk, szakdolgozatok, 

doktori értekezések és könyvismerterések jegyzéke is. 

Az egyetem vezetőségének hozzájárulásával 2004-2005-ben a növényszaporítás és 

előnevelés körülményeinek javítása érdekében sor:került az üvegház felújítására. Így, a 

botanikus kert a saját szükségletének ellátása mellett, eladásra is szaporít egyéves és évelő 

dísznövényeket. 

A 2006-os év tavaszán, ugyancs~ az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem vezetősé
gének támogatásával, a Botanikus kertet befogadták egy rehabilitációs projektbe, mely 

a jelen pillanatban is folyamatban van. Így sikerült a Dendrológiai park és a Botanikus 

kert környezetét felújítani és kerti bútorokkal ellátni. Ezen projekt keretében 2008 ta

vaszán kiültetésre került több mint 150 díszfa,díszcserje és futónövény faj. Így gaz

dagodott a fásszárúak gyűjteménye Ginkgo biloba, Laburnum anagyroides, Sophora 

japonica, Liriodendron tulipifera, Betula pendula, Tilia platyphyllos, Acer platano"ides, 

Picea pungens, Prunus rriloba és egyéb MagnoHa fajok és fajták példányaival. 

Az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti Kara az európai és hazai in

tézmények közötti kapcsolatok bövítése érdekében alapító tagként részt vett a TEMPUS 

Phare projekt keretén belül a hazai botanikus kertek hálózatának létrehozásában, így 

1999-ben megalakult a Romániai Botanikus Kertek Egyesülete. Az Egyesület a botani

kus kertek érdekeit védi és elősegíti, támogatja a tudományos teljesítőképesség kihasz

nálását, segíti az információcserét, a nemzeti és nemzetközi együttműködést. 

Ezen időszakban rendkívüli hangsúly tevődött a botanikus kertbéli alkalmarottak 

szakmai látókörének szélesítésére. Ennek érdekében számos hasonló hazai és külföl

di intézményekkel szerveztek szakmai tapasztalatcserét, mint: Kolozsvári ,,Al. Borza'' 

Botanikus Kert, Jászvásári ,,Anastasie Fam" Botanikus Kert, Piski Arborétum, Mácsai 

Botanikus Kert (Arad), Szegedi Botanikus Kert (Magyaroszág), Szarvasi Arborétum 

(Magyarország), Arcalia Dendrológia Park (Beszterce), Zsibói Botanikus Kert, Galaci 

Természettudományi Múzeum Botanikus Kertje, Hagieni Rezervátum (Konstanca), 

"D. Brandzá' Bukaresti Botanikus Kert. 
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CHIMIE ANALITICA ~I ANALIZÁ 
v 

INSTRUMENTALA 

prof dr. Silvia Duja 

Disciplina de Chimie analitica ~i-a !nceput aerivitatea !n cadrul!nvárií.mantului medical 

tárgumure~an !n anul universitat 1948/1949, prin comriburia conf. dr. Kiss Árpád, !n 

colaborare eu Komhotfer Vilmos si Kacsó Albert. Din 1952 functioneazá ca discipli-
' ' 

ná independentá sub conducerea conf. dr. Soós Pál, iar dupá pensionarea acestuia, !n 

1985, disciplina este preluata de actuala tirulati a disciplinei prof. dr. Silvia Du~a, ~ef 

de discipliná. 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactid. Profesia ~i titiul Perioada de activitate 

la disciplinii 

Soós Pál profesor, chimist principal, 1949-1985 
§ef de disciplina doctor ín §tiinte 

Blazsek Ágnes asistent universitar chimist principal, 1957-1987 
doctor ín §tiinfe 

Liviu V:lrf asistent universitar c hirnis t 1951-1962 
Szurkos Delly Eszter asistent universitar chimist 1959-1960 

Makkai Ladislau §ef laborator chimist 1959-1964 
-Silvia--Du~a--- profesor fizico-ch-imist, 1962-

doctor ín chimie 

Gálfalvi Emilia asistent universitar farmacist 1963-1980 

Gyárfás Éva asistent universitar chimist, doctor ín chimie 1972-1987 

Fóris Izabella §ef de lucriri far~nacis_t __ specialist, 1991-2000 
doctor in farmacie 

Marius Mirll§teri preparator farmacist _ specialist, 1997-2000 
doctor in farmacie 

Brindu~a Mitroi ~ef de lucdri chimist, doctorand 1999-2007 
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Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titiul Perioada de activitate 
la disciplina 

Alina Balint asistent universitar farmacis_t, doctorand 200 5~ 

Kun Csilla preparator farmacist, doctorand 2008~ 

Anca C:lrje preparator farmacist, doctorand 200 9~ 

Au mai activar ln cadrul disciplinei, pemru o scurta perioada, prof. dr. Máthé János, 

prof. dr. Tőkés Béla ~i prof. dr. Kincses Ajtay Mária, precum ~i conf. dr. Donáth-Nagy 

Gabriella, de la Disdpiina de Chimie fizicií., care predit ~i ln prezent cursurile de Chimie 

analiticií.ln Iimba maghiari. 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disciplina 

Józsa Alexandru laborant 1951~1988 

Sandor Julia laborant t 1965~1980 

Simona Fiirc~ laborant 1980~1991 

Ramana Moldovan laborant 1990~1992 

Maria Oprea laborant 1991~2000 

Dana ~tefureac laborant 1993~ 

Barabás Hajnalka laborant 200 3~ 

AnaGhibu;i ingrijitor 1954-1983 

Elena Braic ingrijitor 200 8~ 

Latura instructiva este axatc'i pe lnsu§irea teoreticc'i §i praerica a metodelor de analizii 

calitativa ~i cantitativa, utile studen;ilor aclt ln studi ul. al tor discipline eu profil farma

ceutic, dt si ln aerivitatea viitoare ca farmacisri practicieni. Disciplina s-a orientat si se 
' ' ' 

orienteazc'i sp re introducerea metodologiei mdderne de analizii calitativc'i §Í cantitativa eu 

aplicabilitate la contraiul mediacamentului 

Continuánd tradiria, ln ceea ce prive§te actualizarea con~inutului teoretic §Í practic 

al cursurHor ~i activita;ilor de laborator, ~eful disciplin ei, prof. dr. Silvia Du~a, a restrue

turar programa analitica corespunzator noului plan de lnvaramánt inttat ln vigoare ln 

anul2008/2009. Aerivitatea didactica restructurata ln nitimul an se desta~oad ln cursui 

a trei semestre, dupa cum urmeaza:· 
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• Chimia analitica calitativa se ·preda in anul I, semestrul2 - eu 2 ore de curs si 3 ore 

de lucdri practice sapd.mánal; ' 

• Chimia analitica cantitativa se preda ln anul II, semestrul 2 - eu 2 ore de curs si 3 

ore de lucdri practice sapramánal; ' 

• Chimia analitica instrumentala se preda ln anul II, semestrul2 - eu 2 Ore de- curs si 

4 ore de lucrári practice saptárnanal. ' 

Timiari de curs: 

• prof. dr. Silvia Du~a (Iimba romana); 

• conf. dr. Donáth-Nagy Gabriella {Iimba maghiari). 

Lucdrile practice sunt conduse de: 

• asist. drd. Alina Balint; 

• preparator drd. Kun Csilla; 

• preparator drd. Anca Cil.rje. 

Chimia analitica completeazc'i cuno~tintele despre elemente ~i combinatii chimice, in

su~ite de catre studenti la disciplina de chimie anorganica, eu noriuni fundamentale 

ptivind ionii ln solufie. Contribille la formarea acelor farmaci§ti care vor lucra ln di

ferite laboratoare (industriale, de cercetare, de control al medicamentelor, inspectorate 

sanitare), precum §i a acelora care in farmacii vor efectua analize ·calitative la masa de 

analizií. 

In cadrul disciplinei de Chimie analitica ~i analiza instrumentala se pun bazele te

oretice §i practice ale metodelor fizico-chimice de analiza, spafiul unui intreg semestru 

fiind dedicat metodelor instrumentale fizico-chimice: electroanalitice, metodelor spec

trofotometrice ln VIS, UV ~i IR, metodelor de separare. 

Programa analitici este astfel conceputi incit sa ofere o pregatire complexa, care sa 

permitárezolvarea or~ciror aerivirari practice, de analiza §i control, formánd totodata si 

deprinderi de cercetare, utile ln aerivitatea de elaborare a lucrarilor de diploma, lucd.~i 
de doctorat, la abordarea un ei viitoare activitc'ifi §tiintifice, la ,~o ui-loe de munci. 

Disdpiina de Chimie analitica contribuie si la formarea de asistenti de farmacie eu 
' ' ' 

un grad inalt de pregatire, capabili sa ocupe posturi corespunzc'itoare, atát_ln re~eaua 

farmaceurica cit ~i ln industria de medicamente, asistentide Íarmacie, eu dfept de iibera 

practica, speciali§ti ln stabilirea calitc'ifii mediului §Í securitatea alimentarc'i. Prografia de 

lnvariimint pentru studentii de la specializarea de Asistenra de Farmacie prevede preda

rea principiilor de haza ale chimiei analitice calitative, cantitatíve ~i instrumentale. 
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La asistenrii de farmacie prindpiile de Chimie analitici sunt predate dupa cum urmeazií: 

• an ul I semestrul l: 2 ore curs, 2 ore lucd.ri practice; 

• anul I semestrul2: l od curs, 2 ore lucriri pr_actice. 

Aerivitatea ~tiintifici a disciplinei are caracter preponderent apiicativ ~i s-a desfa§urat la 

nivelul dotarii disciplinei ín doua direqii principale: elaborarea de noi metode analitice 

§Í :imbun:lt<lfirea metodelor fizico-éhimice, aplicate la control ul medicamentelor. 

Prin cercetarile efectuate au fost ímbunararire merodele de separare ale alcaloizilor · 

tropanici prin cromatografia pe hiírtie, a alcaloizilor din opiu, eu aplicare directa la se

pararea produ~ilor intermediari obrinuri ín fuzele lor de fabricarie ~i iwlare. 

O pondere mare a cercetiírilor a fast indreptat;l spre rezolvarea temelor de doctorat 

,,Utilizarea electrozilor dePt pretratafi la indicarea punctului de echivalenfi ín vcilume

trie". Ín aceasta direqie a fost studiat efectul pretratarnentului electrozilor de platina 

asupra indidí.rii punctului de echivalenf:l prin metod:l potenriometricií sau bipoten

fiometricií ín curent nul, pentru titriri complexometrice, dicromatometrice, nitrito

metrice, bromatometrice, iodometrice, mercurimetrice, cerimetrice, metode necirate 

in literatura de specialitate. ln scopul eviden?erii efectului pretratamentului asupra 

electrozilor de platina, au fost efectuate studii electron microscopice, forograliindu-se 

suprafata acestora la o marire de 1600x. Tot :in cadrul aceStor teme, au fost efectuate 

cercetari ptivind comportatea polarograficií a complexonului III pe eleerrodul de Pt 

pretratat, metoda neabordata ín literatura de specialitate. 

Din anul2002 Disdpiina a abordat o no ua terna de cercetare: Contriburii la ímbu

nararirea relariei om-natura prin studiul arralitic al unor noi liganzi biodegradabili, ín 

colaborare eu Disdpiina de Chimie fizica, UMF Tírgu Mure~ ~i eu Sava Inginieur Buro 
München. 

Aerivitatea de cercetare s-a axat pe urmatOarele direqii: 

• consideratii analitice ptivind stabilitcitea unor complexonati metalici forrnati de 

ageuri poliarninopolicarboxilici biodegradabili; 

• utilizarea electrodului de platina pretratat-la indicarea punctuini de echivalenra ín 

titrarea poten?ometrica a Fe3
+ eu acizi poliaminopolicarboxilici; 

• determinarea parametrilor opti~i a unor noi liganzi poliam~nopolicarboxilici;-

• determinarea constantelor de-formare a unor complexonati metalici eu acizi polia

minopolicarboxilici, prin-metode spectrofotometrice. 
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Alte direqii de cercetare au vizat: 

• studiul radicalilor liberi ~i evidentierea aqiunii antioxidante a unor substante fo

losind metode spectrofotometrice. Dintre substanrele studiate arnintim pol!fenoli, 

vitamina C, dar ~i extracre din piante; 

• studiul capacirarii de captare a radicalilor liberi de citre unele substante din clasa 

biocantelo r beta adrenergice, fiind ~i terna de cercetare a asist. drd. Alina Balin t. 

~;:~, R.eZillt:uele cercetarilor aufost comunicare ín cadrul sesiunilor ~tiin?-fice, congreselor _de 

farmacie, a un or simpozioane internationale, un ele din luctari fiind premiate ~i eviden

tiate pentru caracterul ~tiintific deosebit, cea mai mare parte a acestora fiind publicate 

:in reviste de specialirate din rara sau striiinatate. 

Cadrele didactice ale disciplinei au participat sisternatic eu lucrari ~tiinrifice la tua

nifestari ~tiintifice ~i profesionale desf'~urate :in perioada la care se refera prezentul ma

terial: Conferiura de Farmacie, FacuJratea de Farmacie, Chi~inau 1999; Congresui Na

tional de Farmacie - 1998, 2002, 2006; Prima conferiura a doctotanzilor ín Medicina , , 
~i Farmacie, Tírgu Mure~, 2008. Lucrarile prezentateau fost aptedate de speciali~ti ín 

domeniu, unele fiind premiate la diferite manifestari. 

Pentru o continua perfeqionare a nivelului didactic ~i ~tiintific, cadrele didactice ale 

disciplinei au participat la numeroase schírnhuri de experienra, documentare, prin in

termediul Programului CEEPUS: Central European Exchange Program for University 

Studies: 

• prof. dr. Silvia Dup: Univ. Pécs 2004; Univ. Eötvös Loránd, Budapesta 2005; Univ. 

Debrecen 2006; 

• asist. drd. Alina Balint: Univ. Karl Franzens, Graz 2005, 2008; Univ. Pécs 2007. 

Cadrele didactice ale disciplinei fac parte din urmatoarele societiífi ~tiinrifice: 

• prof. dr. Silvia Du§a: membd a Sociedfii de ~tiinfe Farmaceutice din Rominia §Í a 

Socierarii de Chimie Analitica din Romania; 

• asist. drd. Alina Balin r: membra al Colegiului Farmaci~tilor din Romania ~i a Socie

tJ.tii de ~tiinte Farmaceutice din Rominia; 

• prep. drd. Kun Csilla: membrií al Colegiului Farmaci~tilor din Romania~i a Socie

tJ.tii de ~tiinte Farmaceutice din Románia; 

• prep. drd. Anca Carje: membrií al Colegiului Farmaci~tilor din Romania ~i a Socie

tatii de Stiinte Farmaceutice din Rominia. , . , 
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PREMII SI DISTINCTII 
' ' 

• prof. dr. Silvia Dup: Diploma de excelen(a, Congresui National de Farmacie, Cluj 

Napoca, 2006; 

• prof. dr. Silvia Dup: Diploma de onoare 30 de ani, pentru profesionalism, dragos

tea §Í pasiunea depusi ín promovarea artei studenre~ti ~i afirmarea ei la nivelul de 

Centru Universitar si National, Ministerul Educatiei Nationale. 
) ) , ' 

Pe linie didactici au fost redaetate manuale, l~drumitoare de lucriíri practice, materiaÍ~ 
didactice ín forrnat PowerPoint care si fluidizeze procesul de predare. 

MA.TERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• DUfa Silvia- Chimie Analitica Calitativa. Ed. University Press, Tirgu Mure1, 2003, 

Reeditara ln 2008. 

• DUfa Silvia, Fóris Izabella- Chimie analitica calitativií- Bazele practice. ISBN: 973-

9168-97-3. Ed. Ti pom ur, Tirgu Mure1, Revizuitií !Í reeditata ln 2008. 

• Dufa Silvia et al. - Cuiegere de teste de chimie organica pentru admitere. Ed. Uni

versityPress, Tirgu Mure1, 2008. 

• DUfa Silvia et al. - Chimia analitica instumentala. Ed. University Press, Tirgu 

Mure1, 2007. 

• DUfa Silvia, Mitroi BrindUfa- Chimie analitica calitaríva- bazele practice !Í teore

tice pentru asisten(i de farmacie. Curs multiplicat la Litografia UMF Tirgu Mure1, 

2005. 

• DUfa Silvia, Mitroi BrindUfa- Chimia analitica cantitadva- ghid de lucrari practi

ce. Ed. University Press, Tirgu Mure1, 2004. 

• Dufa Silvia, Fóris Izabella- Chimie analitica calitativií- Bazele practice. ISBN: 973-

9168-97-3. Ed. Tipomur, Tirgu Mure1, 3 edi(ii 1998, 2007, 2009. 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l 
' ' 

TuDOMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• jakab B., DUfa Silvia, Fóris Izabella- A Szejke furdői ásványvíz források ICP-AES 

és GC MS vizsgálata (Analiza izvoarelor de ape minerale ale biíilor Szejke prin ICP

AES !Í GC-MS). Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin(e Medicale, Cluj Na

poca,2000:435-439 
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• Duta Silvia, Mitroi Brínduta- Studiul curbelor de titrare potenpometrici ín curent 

nu! utilizánd electrod indicator platina diferit pretratat. Revista deMedicina !Í Far

. macie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Mure~, 2001, 47: 76-78 

• DUfa Silvia, Trikés B., Mitroi Brindufa, Vintili Alina - Chemometria aplicad. ~~ do

meniul cercet:irilor farmaceutice. Studi ul validiírii metodei de determinare spectrofo

tometrica ln UV a clorhidratului de piridoxina (vitaminei B6). Revista de Medicina 

!Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tírgu Murej, 2002,48: 125-131 

• DU§a Silvia, MunteanDaniela- Utilizarea electrozilor dePt pretrata(i la indicatea punc

tul ui de echivalen(ií ln nitritometrie. Clujul Medical, 2003, LXXVI, (4): 916-922 

• DUfa Si/via, Muntean Daniela - Studiul comparativ al rezultatelor obtinute la do

zarea acidului sulfanilic prin nitritometrie eu electrozi pretrata(i. Clujul Medical, 

2003, LXXVI, (3): 711-717 

• DUfa Silvia - Considera(ii practice privind utilizarea electrozilor de Pt pretrata(i la 

indicarea punctu! ui de echivalen(ií ln complexonometrie. I. Titrarea Hg'• eu EDTA. 

Farmacia, 2003, 5: 38-49 

• DUfa Silvia - Aplicarea bipotenriometriei ln curem nu! folosind doi electrozi de 

Pt pretrata(i la indicatea punctului de echivalen(ií ln tittari complexonometrice. II 

Titrarea Hg'' eu EDTA. Farmacia, 2003, 5: 90-100 

• Dufa Silvia, Mitroi Bríndufa - Optimizatea embelor de titrare potenpometricií a 

Cu2
' eu EDTA folosind electrozi de Pr pretrata(i. Farmacia, 2003, 6: 58-69 

• DUfa Silvia - Aplicarea bipoten(iometriei ln curent nulla dozarea Cu2' eu EDTA. 

Apica(ii ln dozarea teofilinei. Farmacia, 2003, 6: 69-75 

• DUfa Si/via, Tőkés B., Olariu Marioara, Donáth-Nagy Gabriella - Cinetica ji meca

nismul praeeselor de electrod ln funqie de polarizabilitatea electrodului, Consecin(e 

practice I Determiniíri pol:entiometrice. Revista de Medicin:i ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Murej, 2003, 49: 74-77 

• Mitroi BrindUfa, Kerekes Katalin, Dufa Silvia - Evaluarea poluiírii aerului eu polu

an(i gazo1i ln anul 2002 pe raza Municipiului Tirgu Mure1. Revista de Medicinií ji 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Murej, '2.003, 49: 91-99 

• Balint Alina, Duta Silvia- Evidentierea aqiunii antioxidante a unor polifenali uti

Hzind sistemul Fe3+-ortofenantrolini/Fe2+-orto-fenantrolina. Revista de Medicin:i ~i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Mure1, 2004, 50: 128-130 

• Mitroi Brindufa, Tőkés B., Staica Daniela, Molndr Kinga - Aspecte no i ín cercetarea 

nitronelor. Revista de Medicini ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tir

gu Murej, 2004, 50: 175-180 
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• Du,a Si/via, Muntean Alexandra, Vintila A/ina, TO kés B: ~ Determinarea compara

tivii a constantelor de protonare ale unor acizi poliaminopolicarboxilici. I.Metode 

potentiometrice. Revista de Medicinii ~i Farma~ie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 

Tirgu Murej, 2006, 52, 1: 44-52 

• Ferencz L., Tőkés B., Du,a Silvia et aL -The Modelling of Structure-Properties Rela

tioosbips of Some Biodegradable Metal-Complexes wi th Importance in Plant-Phy

siology. The Information-value of the Modelling of Biodegradable Poliamino-poly

carboxylic Acid-Metal Ion Complexes. Acta Scientiarum Traosylvaoica, 2007, 15, 

(l): 43-62 

• Muntean Alexandra, Dufa Si/via, 'Ríkés B. - Studiul comparativ al echilibrelor de 

complexare a unor noi ligaozi biodegradabili. Revista de Medicina ji Farmacie/Or

vosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Murej, 2008, 54: 387-390 
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ANALITIKAI KÉMIA És 
" l MUSZERES ANALIZIS 

dr. Silvia Duja egyetemi tandr 

Az Analitikai kémia taoszék az 194811949-es taoévben kezdte meg a tevékenységét. A 

taoszék alapítója Kiss Árpád egyetemi előadótaoár, munkatársai: Komholfer Vilmos és 

Kacsó Albert. Önállóao 1952 óta működik dr. Soós Pál professzor irányítása alatt, altinek 

az !985-ös nyugdíjazása után a taoszék vezetését dr. Silvia Otija egyetemi tanár vette át. 

A taoszék munkájábao rövidebb ideig a következő oktatók is részt vettek: dr. Máthé 

János egyetemi tanár, dr. Tőkés Béla egyetemi tanár, dr. Kincses Ajtay Mária egyetemi 

tanár valamint dr. Donáth-Nagy Gabriella, egyetemi előadótaoár a Fizikai kémia tan

székről, aki jelenleg is tartja a magyar nyelvű Analitikai kémia előadásokat. 

A taoszék munkáját a segédszemélyzet nagymértékben segítette. 

Az Analitikai kémia oktatásának célja a minőségi és mennyiségi elemzés elméleti és 

gyakorlati ismereteinek elsajátítása, amelyeket a hallgatók úgy a többi, gyógyszerészeti 

szaktárgy keretén belül, mint gyakorló gyógyszerészként hasznosítanak 

Tanszékünk a gyógyszeres anyagok vizsgálatára alkalmazható modern minőségi és 

mennyiségi vizsgálati módszereinek bevezetésére, illetve azok gyakorlatba ültetésére tö

rekszik. 

Az elméleti és gyakorlati oktatás korszerűsítésének hagyományát folytatva, dr. Silvia 

Du§a,- a tanszék vezető tanára, újraszervezi a tantervet. Az új tanterv a 2008/2009-es 

t;méyrőllépett étvénrbe. Egyetemünkön az analitikai kémiaoktatáshárom szemeszte

ren át történik, a következő sorrendben: 

• Minőségi analízis - L év, 2. félév, heti 2 óra előadás és 3 óra gyakorlat; 

• Mennyiségi analízis - IL év, l. félév, heti 2 óra előadás és 3 óra gyakorlat; 

• Műszeres analízis - IL év, 2. félév, heti 2 óra előadás és 3 óra gyakorlat. 

Előadók: 

• Silvia Dul" egyetemi tanár {román nyelven); 

• Donáth-Nagy Gabriella, egyetemi előadótanár (magyar nyelven). 
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A gyakorlati órák vezetői: 

• Alina Balint, tanársegéd, drd; 

• Kun Csilla, gyakornok, drd; 

• Anca Clrje, gyakornok. 

Az analitikai kémia kibővíti a hallgatók által a szerverlen kémia keretén belül szerzett 

anyagismeretet az oldatban levő imiokra vonatkozó ismeretekkel. Hozzájárul a gyógy

szerészek képzéséhez, akik majd elméleti tudásukat különböző laboratóriumokban 

(ipari, kutatási, fejlesztési, gyógyszerellenőrzési, közegészségtani) alkalmazzák, vala

mint a gyógyszertárakban minőségi és mennyiségi elemzéseket végezn ek. 

Az analitikai kémia és műszeres analízis keretén belül a fizikai-kémiai elemzés elmé

leti és gyakorlati alapjainak ismertetésére is sor kerül. Egy teljes szemesztert szemelnek 

az elektroanalitikai, spektrofotometriás valamint elválaszrási módszerek tárgyalására, 

bemutatására. A tanterv olyan összetett ismeretcsomagot biztosít a hallgatóknak, amely

nek segítségével bármilyen elemzési és ellenőrzési tevékenységet elvégezhetnek, valamint 

olyan jártasságra tesznek szert, amely a szakdolgozat elkészítéséhez és megírásáboz, vagy 

a jövő munkahelyen folyó tudományos tevékenységhez szükséges. 

Az Analitikai kémia tanszék hozzájárul a jó\ képzett gyógyszerészasszisztensek okta

tásához is. A képzés tanterve a minőségi, menllyiségi és a műszeres analízis alapelveit 

tartalmazza. 

Az analitikai kémia alapelvei tárgy óraszáma: L év, l. félévében: 2 óra előadás, 2 óra 

gyakorlat, a 2. félévben: l óra előadás, 2 óra gyakorlat. 

A tanszék tudományos tevékenysége két fő irányban folyt: új analitikai módszerek 

kidolgozása és a gyógyszeranalízisben alkalmazott fizikai-kémiai módszerek továbbfej

lesztése. A kutatások nagyrésze az "Előkezelt Pt elektródok alkalmazása az ekvivalencia 

pont jelzésére a térfogatos elemzésben" doktori tézis (dr. Silvia Du~a) témájához kap

csolódott. Ezen a területen vizsgálták a platina-elektródok előkezelésének a hatását a 

potenciometriás vagy bipotenciometriás eljárások végpontjelzésére komplexonometriás, 

dikromatometriás, nitritometriás, bromatometriás, jŰdometriás, merkurimetriás, vala

mint cerimetriás titrálások esetén. A Pt elektródok előkezelésének hatását biwnyítan

dó, elektronmikroszkópos vizsgálatokat isvégeztek, leEényképezve azok felületét ! 600-

sroros nagyítás mellett. 

Ugyancsak ennek a témának a keretében a Komplexorr III polaragráfiás viselkedését 

is tanulmányozták az előkezelt Pr elektródon, melyet a szakirodalom eddig még nem 

említett. 
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2002-től a Fizikai kémia tanszék valamint a Sava lnginieurburo együttműködésével 

egy új kutatás veszi kezdetét, melynek témája "A természet-ember kapcsolat javítását szol

gáló egyes biodegradábilis ligandumok analitikai vizsgálata". 

A kutatás részfeladatai: 

• egyes lebontható poliamino-polikarbonsavakkal alkotott fémkomplexek stabilitásá

nak analitikai vizsgálata; 

• előkezelt Pr-elektród használata a Fe3' ionok poliamino-polikarbonsavval történő 

titrálásának végpontjelzésére; 

• poliamino-polikarbonsavak optikai paramétereinek meghatározása; 

• poliamino-polikarbonsavakkal alkotott fémkomplexek stabilitási állandóinak spek

trofotometriás meghatározása. 

A kutatások eredményeit hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken mutatták 

be- ezek közül néhány dolgozat magas tudományos színvonaláért díjat is nyert-, vala

mint hazai és külföldi folyóiratokban közölték 

A tanszék oktatói dolgozataikkal rendszeresen részrvettek különböző tudományos és 

szakmai rendezvényeken: Gyógyszerész Konferencia, Chi~inau, 1999, Nemzeti Gyógy

szerészeti Kongresszus, 1998, 2002, 2006, Az orvos- és gyógyszerész PhD-hallgatók 

konferenciája, Marosvásárhely, 2008. 

Az oktatás fejlesztése, a tudományos színvonal emelése érdekében tanszékünk okta

tói a CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) program 

keretén belül szárnos továbbképzésen vettek részt külföldi egyetemeken: 

• Prof. dr. Silvia Du§a: Pécs 2004; Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Budapest 200 5; 

Debreceni Tudományegyetem 2006; 

• Drd. Alina Balint: Univ. Karl Franzens, Graz, Ausztria 2005, 2008; Pécsi Tudo

mányegyetem 2007. 

A tanszékünk oktatói különböző szakmai és tudományos társaságnak a tagjai: 

• Román Gyógyszerésztudományi Társaság (Silvia Du§a, Alina Balint, Kun Csilla, 

Anca Oí.rje); 

• Román Gyógyszerész Kollégium (Aiina Balin t, Kun Csilla, Anca Cárje); 

• Analitikai Kémiai Társaság (Silvia Du§a); 
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DíJAK És KITÜNTETÉSEK 

• Prof. dr. Silvia Du§a: Kiválósági Oklevél, Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus, Ko

lozsvár, 2006; 

• Prof. dr. Silvia Du§a: Érdemoklevél a 30 éves szakmai és oktatói pálya elismeréséért, 

Oktatási Minisztérium, Marosvásárhely, 2005. 

Az oktatás céljára a tanszéken számos egyetemi jegyzet, könyv, gyakorlati útmutató ke
rült kiadásra. 
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CHIMIE ORGANICÁ 

conf dr. Veronica Avrigeanu 

Stt1diulchimiei organice de citre studentii farmaci~ti a inceput din anull948, odatá eu 

inliintarea Facultápi de Farmacie din Tirgu Mure~. 

In anul 1951, Jn !ocul Caredrei de Chimie farmaceuticá ~i organici, se Jnfiinteazá 

Disciplina de Chimie organidí independen tá, co respunzáro r eu rigorile programei ana

litice. Pana la aceastá datá chimia organici a fost predaci in cadrul chimiei generale. In 

acel~i an, Disciplina Industria medicamentelor este integrata in cea de Chimie organi

ci, pentru ca in 1966 sá fie reinfiintatií ca discipliná independentá. 

Invá(ámantul de ch im ie organici, intre anii 1948-1977, coordonat de conf. dr. Kiss 

Árpád, iar intre 1979-1986 de ~ef de lucrári dr. Floarea Ispas, s-a desf'~urat conform 

planului de inviítám:l.nt in an ul II de studii, pe parcursui a douá semestre (4 ore de curs 

~i 5 ore de lucrári practice siíptám:l.nal). 

Intre 1989-1990 aerivitatea disciplinei se intrerupe, prin neacordatea cifrei de ~co
"""·tanz:lfe. Reorganiz:lfea disciplinei ~i relansarea aerivitatil or didactice se fac din 1990 sub 

conducerea asistent univ. Veronica Avrigeanu, promovata ulterior ~ef de luctári (1994) 

~i conferentiar (2002). 

Intre anii 1977-2008 chimia organica se studiaza tot in anul II de studii, pe par

cursui a dou:l semestre, dar eu 3 ore de curs ~i 4 ore de lucriíri practice s:lpt:lmWal. Din 

anul univetsitar 2008/2009 lucrarile practice se reduc la 3 ore sáprámanal in fiecare 

semestru. 

Din anul universitat 2000/2001, la Facultatea de Farmacie, se introduce ~i invátá

mántul de scurta duratá (3 ani) eu specializatea Asistentá de farmacie. La aceastá speci

alizare se prevede studiul chimiei organice in anul l, pe parcur.sul a doua semestre, eu 2 

oredecurs (Elemente de chimie organici) ~i 2 ore de lucraripracticein semestrull, iar 

ín semestrul2 eu o ora de curs ~i 2 ore de lucriri practice siptimiínal. 

Incepand eu an ul universitat 2008-2009 se infiinteazií in cadrul Facultiítii de Me

dicinií o nouií specializare, de Nutrifie fi dieteticii, eu duratá de 3 ani. Plan ul de invátá

mint prevede pentru aceasti specializare ~i un curs de Elemente de chimie organici, in 

semestrul J eu 2 ore siíptiímanal. 
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CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactid Profesia ~i titiul 

KissÁrpád conferen~iar chimist, 
doctor ln chimie 

Czégeni Iosif asistent universitar chimist 

Szurkos Árpád asistent universitat chimist, 
doctor :i:n chimie 

Albert Levente ~ef de lucrari chimist, 
doctor in chimie 

Floarea Ispas ~ef de lucclri, chimist, 
1ef de disdpiina doctor in chimie 

Veronica Avrigeanu conferenfiat, biochimist, 
1ef de disciplina biochimist principal, 

doctor ín chimie 

Eleonora Mircia ~ef de lucriiri farmacist specialist, 
doctor in farmacie 

Silvia Imre ~ef de lucd.ri farmacist primar, 
doCtor í:n farmacie 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele §i prenumele Funq:ia 

Ioan Honfi laborant l 

LuciaMatea laborant I 

Anuta Iacob tehnician farmacist 

Perioada de activitate 
la disdpiina 

1948-1977 

1959-1980 
1958-1961 

1967-1987 

1979-1986 

1990-

2001-

2002-2005 

Perioada de activitate 
la disdpiina 

1953-1985 

1985-1986 

1990-

Cursurile de chimie organici in Iimba maghiarií sunt predate din an ul 1990 de citre 

prof. dr. Dudutz Gyöngyi, care este titulara Dí~ciplinei de Industria medicarnentului. 

Importanta chimiei orga~ice, sau a unór compu~i otganici, :in procesele vitale ale or

ganismului sau pentru farmacie este deoseb id, dad_ avem ín vedere dí un rt limit foarte 

mare de_medicamente sunt de natúri organici. 

Obiectivele studi ul ui chirriÍei organice sunt seleqia rigu-roasa §i sistematizarea teme

lor de stmliu tradirionale ale chimiei organice. Astfel, studiul noriunilor teoretice fun-
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damemale ale chimiei organice dií posibilitatea abordarii eu competenfií a problemdor 

legate de sinteza, extraqia, identificarea §i analiza, aqiunea sau transformadie biologice 

ale-compti§ilor medicamento§i. Ínsu§irea cuno~tilltelor de haza de chimie organici este 

necesadí §Í un or materii de profil farmaceuti c cum ar fi chimia farmaceutidí, biöcliÜnia, 

roxicologia, controlul medicamentului, etc. 

Chimia organici experimentali este prezentad de pe pozitii moderne, fundamen

rate teoretic. 

Activititile_ practice au ca obiectiv acumularea de cuno~tint:e privind metodele de 

separare §Í purificare ale substantelor organice, de identHicare §Í caracterizare ale com

pu~ilor organici, precum §Í unele metode de sinteza aplicate la obtinerea ~i reactivitatea 

principalelor clase de compu~i organici. 

Titularii disciplinei au elaborat, ln sprijinul activit:lfii didactice, cursuri universitare, 

lndrum:ltoare de luctari practice de chimie organici ~i dírfi de -specialitate utile arat 

studentilor faculd.fii noastre, cat §Í altor speciali~ti din diverse domenii. 

Dupií !990, cercetarea ~tiintificií a disciplinei este indreptatií la inceput sp re studi ul 

unor principii active din extracre vegetale eu cont:inut de polifenali eu áqiune antimi

crobianií, studiul polifenoloxidazei din unele tesuturi vegetale ~i a efectului radiatiilor 

ultraviolere ~i a temperaturii scizute asupra acestei enzime. Deasemenea, din 1994 s-a 

inceput §Í se continua studiul sintezei §i caracteriz:lrii unor noi tereftaldiamide eu acti

une analgezici. 

S-an pus la punct metode de laborator pentru sinteza terefi:aloildiclorurii din acid 

terefi:alic precum ~i a terefi:aldiamidelor din dimetilterefi:alat, acid tererralic sau din te

reftaloildiclorur:l eu amine primare, secundare aciclice §i ciclice. Noii compu§i din clasa 

tereftaldiamidelor, obt:inuti prin metodele enumerate, au fost caracterizati fizico-chi

mic, structura lor molecularií' fiind confirmata prin analiza spectrali in IR, UV, RMN 

~i spectrometria de masa. Testarile farmacologice ale unor terefi:aldiarnide au pus in evi

denra potenrialullor analgezic (conf. dr. Veronica Avrigeanu, incepil.nd eu anul1994). 

Activitatea de cercerore ~tiinrificií a cadrelor didactice de la Disdpiina de Chimie 

Organici a fost concretizat:l ln numeroase lucriíri ~tiintifice (prezentate la manifestiri 

~tiinp.fice- nationale ~i internationale sau publicate ln reviste de specialirate din tar:l §Í 

din str:lin:ltate) ~i ln participarea ln cadrul co leetivdor de cercetare ale unor contracte. 

Cadrele didactice ale disciplinei de Chimie organicií sunt membrii ai Societiífii de 

~tiint:e Farmaceutice din Romania. Conf. dr. Veronica Avrigeanu este ~i rnembru al 

Societiítii Romil.ne de Biochimie ~i Biologie Molecularií ca ~i al Sociedtii Nationale de 

Chimie. 
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Disdpiina a fost reprezentati eu lucrari ~tiin}ifice la toate Sesiunile ~tiinfifiee anuale de 

comunidiri ale cadrelor didactice din UMF Tirgu Mure!, la Simpozionul "Farmaceu

tica Marisiensis" Tirgu Mure! (2004) !i la Congresele Nafionale de Farmacie (1998, 

2002, 2006). 

Membrii disciplinei au participat ~i la o serie de aetivitiifi importante ale comurlit:i}ii 

universitare. Astfel conf. dr. Veronic;a Avrigeanu a fost membru in Consiliul Profesoral 

al Facultiifii de Farmacie (2004-2008), a f:í.cut parte in fiecare an din Comisia de spe

ciali!ti pentru proba de chimie pentru admiterea in UMF Tirgu Mure!, din comisiile 

de licenra !i de susrinere ale lucrarilor de diploma, din comisii de ocupare a diferitelor 

posturi didactice ~i de susrioere a unor examene din cadrul doctoratelor, etc. ~ef de 

lucrari dr. Eleonora Mircia a participat, de asemenea, ca membru ín comisiile de su

praveghere ale examenelor de licenra, de adrnitere sau in comisiile de ocupare ale_unor 

posturi didactice, etc. 

MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Avrigeanu Veronica - · Lucrari practice de chimie organica, UMF Tirgu Murq, 

1998. 

• Avrigeanu lkronica - Cnrs de Chimie organica, vol. I. Hidrocarburi. UMF Tirgu 

Mure!, 1999. 

• Avrigeanu Veronica- Curs de Chimie organici, vol. II. Structura ~i reaqiile compu

§ilor organici. UMF Tirgu Mure§, 2000. 

• Avrigeanu Véronica- Curs de Chimie organica, vol. III. Compll!i halogenari, hidroxi

lici, carbonilici, car bo xiiici §i derivafi ai acidul ui carbonic. UMF Tirgu Mure§, 200 l. 

• Avrigeanu Veronica- Curs de Chimie organicii, vol. IV Compu~i eu funqiuni mix

te. UMF Tirgu Mute§, 200 l. 

• Avrigeanu Veronica - Curs de Chimie órganic:i, vol. V Compu~i organici eu N, S, 

Si, P, metale. Compuli heterocielici aromarici. Compli!i naturali eu schelet poliizo

prenic. UMF Tirgu Mure!, 200 l. 

• Avrigeanu Véronica, Imre Silvia- Chimie Organica, Vol. I, curs pentru colegi ul uni

versitat de farmacie. UMF Tirgu Mure~, 2004. 

• Avrigeanu Véronica, Imre Silvia - Chimie Organica, Vol. II, curs pentru colegiul 

univetsitar de fumaci e. UMF Tirg~ Mure!, 2004. 

• Avrigeanu Veronica, Mircia Eleonora- Luctari practice de Chimie organic:i - Cole

giul Universitat de Farmacie. UMF Tirgu Mure!, 2001. 
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• Avrigeanu Véronica, Imre Silvia - Aplicarii practice de Chimie organica. Partea I. 

UMF Tirgu Mure!, 2003. 

• Avrigeanu Véronica, Mircia Eleonora- Aplicafii practice de Chirnie organica. Partea 
a II-a. UMF Tirgu Mure!, 2005. . ... 

ClliTI DE SPECIALITATE l SZAKKÖNYVEK 
' 

• Avrigeanu Véronica - Chimie organica: Hidrocarburi. Ed. University Press, Tirgu 

Mure!, 2002, ISBN 973-85602-3-3. 

• Avrígeanu Veronica, Mircia Eleonora- Chimie organici praerica pentru tehnicieni de 

farmacie. Ed. University Press, Tirgu Mure§, 2005, ISBN 973-7788-41-9. 

• Avrigeanu Véronica, Imre Silvia - Chirnie Organica. Baze teoretice. Ed. University 

Press, Tirgu Mure!, 2005, ISBN 973-7788-96-6. 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l 
' ' 

TuDoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

• Avrígeanu Veronica - Aerivitatea biologica a hidrocarburilor aromatice ~i a unor 

compu~i naturali eonfinínd eiduri aromatic. Revista de Medicin:l ~i Farmacie/Or

vosi és Gyógyszerészeti Szemle, 1999, 45, (1-4): 236-240 

• Avrigeanu Véronica - Tbioacidolysis and thiolysis - analysis rnethods of phenolic 

polimers. Acta Phytotherapica Romanica, 2000, VI, (1-2): 46-47 

• Avrio-eanu Véronica - Oxidarea biomoleculelor, radicali liberi si antioxidanti. Revisra 
6' ' ' 

de Medicina §i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001,47, (2): 161-164 

• Avrigeanu Veronica, lovu M, Cucuíet Sorina, Monea Marioara - Sinteza si studiul 

acriunii analgezice a unor noi tereftaldiamide. Farmacia, 2002, L, (2): 21-28 

• Avrigeanu Veronica, Muntean Daniela, Imre Silvia- Studii comparative de structuri 

ale ·-unor noi tereftaldiartüde- mono- ~i -disubstitiüte -tr azor prin- sp-ettrometrie ín 

infrarolu. Farmacia, 2002, L, (5): 29-35 

• Avrigeanu Véronica, Iovu M - Cercetari spectralein clasa tereftaldiarnidelor. I. Stu

diul spectral RMN al unor tereftaldiarnide disubstituite la azot. Clujul Medical, 

2002,IJCX\1, (2): 275-279 

• Avrigeanu Véronica- Cercetari specttale in dasa tereftaldiarnidelor. III. Studi ul spec

tral in IR !i UV al unor tereftaldiarnide disubstituite la azor. Cl ujul Medical, 200 2, 

lJCX\1, (4): 695-699 
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• Avrigeanu Veronica - Sinteze ín clasa tereftaldiamidelor. L Sinteza unor tereftaldia

mide disubstituite la azot. Farmacia, 2002, L, (2): 29-33 

• Avrigeanu Veronica, Culea Monica - Cercetari specttale ín clasa tereftaldiamidelor. 

IL Studi ul spectrel or de masa ale un or no i teref{aldiarnide disubstituite la azo t. Cl u

jul Medical, 2002, LXXV, (3): 517-521 

• Avrigeanu Veronica- Synthesis and physico-chemical study of N,N,N ',N'-tetrae

thylterephthaldiamide. Lucrarile Conferin1ei "~tiin1e, Praeese §Í Tehnologii Agro

Alimentare", Sibiu, 31 octombtie- l noiembrie 2002, Ed. Universira\ÍÍ "Lucian 

Blaga' Sibiu 2002,:210-213 

• Mircia Eleonora, Popovici Adriana, Avrigeanu Veronica, Imre Silvia - Polimeri ai aci

dul ui acrilic de importanf<l farmaceutidí. Revista de Medicinií §Í Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, 2003, 49, (4): 193-197 

• Avrigeanu Veronica, Muntean Daniela, Imre Silvia - Cercetari spectrale ín clasa te

reftaldiamidelor. lY. Studi ul spectral ín IR §Í UV al un or tereftaldiamide eu rest de 

arnina secundara ciclica. Clujul Medical, 2004, LXXVII, (l): 152-156 

• Avrigeanu Veronica, Imre Si/via, Muntean Daniela - Sinteze ín clasa tereftaldiami

delor. IL Sinteza unor tereftaldiamide eu rest de arnini secundari ciclicií. Farmacia, 

2004, LII, (3): 23-27 

• Mircia Eleonora, Popovici Adriana, Avrigeanu Veronica, Imre Silvia - Polimeri bio

degradabili utilizafi pentru formulatea sistemelor farmaceutice eu cedare controlati. 

Revista de Medicina §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50, (2): 

91-95 

• Mircia Eleono ra, Popovici Adriana, Avrigeanu Veronica - Tendin le actuale ín uriliza

rea polimerilor hidrafili la formulatea formelor farmaceurice eu cedare controlatií. 

Farmacia, 2004, LII, (4): 29-38 

• Avrigeanu Veronica- Cercerari spectrale ín clasa tereftaldiamidelor. V. Studi ul spec

tral RMN al unor tereftaldiarnide eu rest de ami ná secundara ciclica. Cl ujul Medi

cal, 2005, LXXVIII,(!): 170-175 

• Avrigeanu Veronica, Imre Silvia - Synthesis .and some physico-chemical proprieties 

of terephtaloyldichloride. Revista de Medicina §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszerés

zeti Szemle,2004, 50, (2): 66-69 

• Avrigeanu Veronica, Imre Silvia~ Mircia Eleonora o- Analiza spectrali íri infratO§U a 

unor- analgezice-antipiretice. Revista de Medicinií §Í Farmacie/Orvosi és Gyógys

zerészeti Szemle, Tírgu Mute§, 2005, 51, (1): 8-15 
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• Avrigeanu Veronica- Di-(3,5-dimetilpirazolo)tereftaldiamida- sintezií §Í caracteri

ziíri fizico-chimke. Revista de Medicina §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Sze

mle, 2005, l, (3): 161-164 

• Avrigeanu Veronica, Imre Silvia - Spectral researches in the terephtaldiamicf.,; class. 

VI. Mass spectra study of some terephtaldiarnides with secondary amine moiery. 

Farmacia, 2006, LIY, (5): 79-85 

• Mircia Eleonora, Sipos Emese, Imre Si/via, Avrigeanu Veronica- Studiul unor com p ri

mate retard eu pentoxifilina ob1inute prin metoda granularii umede. Clujul Medi

cal, 2007, LXXX, (3): 713-719 

• Mircia Eleonora, Imre Si/via, Sipos Emese, Popovici Adriana, Avrígeanu Veronica- De

terminarea pentoxifilinei din mattile hidrafile prin cromatografie de lichide de ínal

tií performan1ií. Revista de Medicina §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 

Tirgu Mure§, 2007, 53, (2): 139-142 

• Avrigeanu 1--éronica, Imre Sílvia, Mircia Eleonora - Studii asupra structurH molecu

lare a unor noi tereftaldiamide eu rest de amine secundare aciclice sau ciclice prin 

spectrometrie de masa. Clujul Medical, 2007, LXXX, (1): 181-189 

• Mircia Eleonora, Sipos Emese, Imre Si/via, Avrigeanu Veronica, Csegedi Gyöngyi, Po

povici Adriana, Hancu G. - Determinarea pro@ urilor de diwlvare ale pentoxi@inei 

din comptimate retard pe haza de matri\a hidrofila. Clujul Medical, 2007, LXXX, 

(4): 951-956 

• Mircia Eleonora, Sipos Emese, Imre Si/via, Avrigeanu Veronica, Csegedi Gyöngyi, Po

povici Adriana, Hancu G. - The study of chemical stabiliry of pentoxifYIIine from 

modified release tablets based on po lymeric matrix. Proceedings of the International 

Conference CANS 2008 "Complexity and lntelligence of the Artifidal and Natu

ral Complex Systems. Medical Applications of the Camplex Systems. Biomedical 

Computing", 8-9 noiembrie 2008, Ed. Universitiilii "Petru Maior" Tírgu Mute§, 

2008,300-305 

CüNTRACTE DE CERCETARR / KUTATÁSI SZERZŐD~SEK 

• 2007-2009 conf. dr. Veronica Avrigeanu- membru ín contractul "Eftctuarea unor 

studii de dezvo!tare de metode cromatografice fÍ spectra/e privind determinarea dextro

metorfanului din-síropuríJJ- director de centract prof. dr. Daniela-Lucia Muntean §Í 

ínregistrat la data de 5 decembrie 20071ntre UMF Tírgu Mute§ §Í !CS Eurofarmaca 

SA Chi§inau, Republica Moldova pe operioada de ISiuni (2008-2009); 
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• 2007-2008 conf. dr. Veronica Avrigeanu, ~ef de lucrari dr. Eleorrora Mircia- mem

bru in proiectul de cercerare-dezvoltare 200 8 "Validarea unor metode de determinare 

a impuritlifilor din comprimate eu ezetimib ri comprimate eu amlodipinalatorvastatin" 

- director de proiect conf. dr. Silvia Imre ~i imegisttat la data de 13 decembrie 2007 

imre UMF Tirgu Mure~ ~i Gedeon Richter Romania, producátor de medicamente 

pe operioada detrei !uni (2008), 

92 

SzERVES KÉMIA 

dr. Veronica Avrigeanu egyetemi előadótandr 

A marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kar alapításával egyidőben (1948) elkezdődött a 

szerves kémia oktatása is a gyógyszerész hallgatók számára. 1951-ig az általános kémia 

keretén belül folyt a szerves kémia tanítása, ekkor a Gyógyszerészeti kémia és Szerves 

kémia tanszék szétvált és az analitikai programnak megfelelőerr önálló Szerves kémia 

tanszék létesült. 

1948-1977 között dr. Kiss Árpád egyetemi előadótanár irányította a tanszék mun

káját. A szerves kémia oktatása a tantervnek megfelelőerr a II. éven, két féléven át (heti 

4 óra előadás, 5 óra gyakorlat) folyt. 

1979-1986 között dr. Floarea Ispas adjunktus volt a tanszék vezetője. A Gyógysze

részeti Kar újraindításától (1990) napjainkig a tanszéken folyó munka irányítája dr. 

Veronica Avrigeanu egyetemi előadótanár. 2008-ig a tanterv szetim a szerves kémiát a 

II. éven két félévben (3 óra előadás, 4 óra gyakorlat) oktattuk A 2008/2009-es tanévtől 

kezdődően a szerves kémia oktatását a tanterv a II. éven, két félévben heti 3 óra előadás, 

3 óra gyakorlat keretében írja elő. 

1990-tiíl a szerves kémia előadásokat magyar nyelven dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi 

tanár, a Gyógyszeripar és biotechnológia tanszék vezetője tartja. 

2000-től kezdődően a Gyógyszerészeti Karon a gyógyszerészképzés mellett a gyógy

szerészasszisztens-képzés is kezdetét Vette. Ennél a szakképzésnél a szerves kémiát az L 

év első félévében heti két óra előadás és két óra gyakorlat, második félévében egy óra 

előadás és két óra gyakorlat keretében oktatjuk 

A 2008/2009-es tanévben egyetemünkön az Orvosi Karon -hároméves képzés for

májában - heindult egy új szak, a Ttiplá!kozástan és dietetika, A tanterv ezen a szakon 

előírja a szerves kémia alapfogalmai oktatását, az első félévben, heti két óra előadás 

formájában. 

A gyógyszerészek számára a szerves kémia oktatásának fontosságát nagymértékben 

indokolja az a tény, hogy a gyógyszeranyagok kétharmada szintetikus, félszintetikus 

vagy természetes- extrahált- szerves vegyület. 

A szerves kémia előadások analitikai programja az alapismeretekre támaszkodva tar

talmazza a szerves vegyiiletek főbb osztályainak a jellemzését, valamint azokat a szer-
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ves kémiai ismereteket, amelyek a gyógyszerészeti szaktárgyak (gyógyszerészeti kémia, 

gyógyszer-technológia, biokémia, gyógyszerhatástan, toxikológia) elsajátításához elen

gedhetetlenül szükségesek. 

Az elméleti ismeretek ellenőrzése 2002-ig az első'és második félév végén szóbeli vizs

gák formájában történt. A 2002/2003-as tanévtől kezdődően a diákok szerves kémiai 

ismereteit a második félév végén írásbeli próba keretében értékeljük. 

A szerves kémia gyakorlatok analitikai programjában a szerves anyagok elválasztása 

és tisztítása, az elemi és funkcionális minőségi analízis valamint a gyógyszerészeti szem

pontból jelentőséggel bíró szerves vegyületek szintézise szerepel. Ezeknek a gyakorlatok

nak az elvégzése felkészíti a gyógyszerészhallgatót a gyógyszeripar és ellenőrzés, valamint 

más szaktárgyak keretében végzendő gyakorlati tevékenységre. A laboratóriumi isme

retek és technikák elsajátításának kiértékelése a félévenkénti ellenőrzés során "sike~es" 

vagy "sikertelen" minősítéssel történik. 

A tanszék oktatói egyetemi jegyzeteket, gyakorlati úrmutatókat és mind a kar di

ákjai, mind a killönböző, más terilleteken tevékenykedő szakemberek számára hasznos 

könyveket adtak ki. 
A tanszék oktatói elsősorban a tanszék keretén belill végzett tudományos munkában 

vettek részt, de bekapesolódtak más interdiszciplináris (tanszékek közötti) kutatásokba is. 

Jelenleg folyamatban van egyes érzéstelenítő hatású, új terefi:alimidek szintézise és 

vizsgálata a bukaresti Gyógyszerészeti Karral és Egyetemünk Orvosi Karának Farmako

lógia Tanszékével együtrműködve. 

2002-től kezdődően és a jelenben is folyik a tanszéken egyes pentoxifillin tartalmú 

gyógyszerkészítmények összehasonlító vizsgálata (dr. Eleorrora Mircia adjúnktus). 

A Szerves kémia Tanszék oktatóinak tudományos tevékenységét számos nemzeti és 

nemzetközi kongresszuson bemutatott, belföldi és külföldi szakfolyóíratban közölt cikk 

tükrözi. 
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CHIMIE FIZICÁ 

conf dr. Donáth-Nagy Gabriella 

In -cadrul inv:l}funintului farmaceutic, disciplina de Chimie fizi_cií are ca scop asigurarea 

unei preg:ltiri temeinice a studenrilor Faculdfii de Farmacie, baz:l care s:l le permiti 

o orientare corecd atit in fenamenele chimice complexe ale disciplindor chimiei de

scriptive (Chimie anorganicií, Chimie analiticií, Chimie organicii), d.t !Í in domerriul 

disciplinelor de specialirate farmaceutica (Tehnicií farmaceuticií, Chimie farmaceuticií, 

Biofarmacie, Farmacologie, Analiza medicamentului, etc.). 

Infiinpta in anul1948/1949, disdpiina de Chimie fizicií l-a avut ca prim titular pe 

1ef de lucrari dr. Horváth Attila. In cursui celor 60 de ani, un numar important de ca

dre didactice ~i-au inceput activitatea, s-au format, s-au specializar la ace'astií disciplina, 

contribuind la formarea de farmaci~ti eu un orizont cit mai larg, precum ~i la dezvol

tarea ~tiinfelor farmaceutice conform cerintelor actuale. La disciplina de Chimie fizica 

~i-au desfa~urat aerivitatea didactica ~i ~tiintifica urmitoarele cadre: 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactid. Profesia ~i ticiul Perioada de activitate 
la disciplinií 

Horváth Attila ~ef de lucriíri chimist, doctor í:n chimie 1948-1950 
Barabás Béla ~ef de lucrari licenp_at ín fizicií ~i chi- 1951-1967 

mie, chimist prin~ipal 

Simon László preparator chimist 1954-1956 
Kovács Ibolya asistent universitar chimist, doctor ín chinlie 1956-1960 
Tőkés Béla profesor chimist, doctor ín chimie 1959-1988 

1992-2007 
profesor 2007-

consuitant 

Doina Bufiu Cojocaru asistent chimist 1962-1967 
Teador Goina profesor chimist, doctor í:n chimie 1967-1988 
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Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titiul Perioada de activitate 
la disciplin:'i 

Gabriela Suciu conferenriar, chimist, doétor ín chimie 1968-2005 
profesor 

Daniela Muntean asistent farmacist specialist, 1991-1998 
doctorand í:n farmacie 

Donáth-Nagy Gabriella conferentiar chimist, doctor í:n chimie 1999-

Vancea Szende asistent farmacist, 2007-
doctor í:n farmacie 

Aerivitatea didactici ~i ~tiintifidí a disciplinei a fast ajutatii ~i de laborantii ei bine pre

g:J.ti~i, de mare valoare, competenti nu numai ín domeni ul obi~nuit, dar ~i ín rezolv~rea 

celor mai complexe probleme impuse de specificui disciplinei ~i de conditüle date: 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funq:ia Perioada de activitate 
la disciplina 

Szabó Sándor laborant 1952-1988 

Carmen Negoitii laborant 1989-2000 

Keresztes Mária laborant grad I 2000-

Chimia fizici in ínviifiimWtul farmaceude se preela ín anul II, doui semestre, iar ín 

cadrul specializárii Asistenta de Farmacie se predi_disciplina Elemente de Chimie fizica 

ín anul I, semesttul 2. 

ln prezent aerivitatea didacticadincadrul Disciplinei.de Chimie fizica este repartizata 

in modul urmitor: 

• prof. dr. Tőkés Béla, profesor consulrant: wrs de Chimie fizicií, Iimba romana; curs 

de Chimie anorganica, Iimba maghiarií; 

• conf. dr. Donáth-Nagy Gabriella, ~ef de disciplina: curs de Chimie fizicií, Iimba ma

ghiarií; curs de Chimie analitidí, Iimba maghiarií; lucrari pracrice de Chimie fizica; 

• preparator drd. Vancea Szende: lucrari practice de Chimie fizica; lucrari practice de 

Elemente de Chimie fizidí; 

• prof. dr. Silvia Imre: Curs de Elemente de Chimie fizidí. 
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intre anii 1998-2008 ín cadrul Disciplinei de Chimie fizicií au avut loe numeroase 

pmrnoviri in grad didactic, dupi cum urmeazii: 

• Donáth-Nagy Gabriella: 2001 - asistent universitar, 2004- ~ef de lucrari, 2009 -

conferenriar; 

• Gabriela Suciu (t): 2005- profesor. 

Ín. ulrimii zece ani au fost elaborate 3 cursuri ~i 2 índrumatoare de lucrari practice 

aldítuite decadrele didacrice (Tőkés Béla, Gabriela Suciu, Daniela Muntean, Donáth

Nagy Gabriella) care cuprind cap i tolele cele mai imporrante ale Chimiei fizice necesare 

studentilor ~i furmaci~tilor (vezi lista anexatií). 

Cadrele didactice ale disciplinei de Chimie fizica au participat de asemenea la edi

tarea unor dír(i, sau capitole din carti de specialirate (vezi lista anexata). Unele cadre 

didactice au beneficiat de numeroase burse se specializare ín striinarate (Tőkés Béla: 

Ungaria, Slovacia, Croatia, Cehia, Bulgaria, Polonia; Donáth-Nagy Gabriella: Ungaria, 

Slovacia, Cehia, Bulgaria, Polonia, Croapa; Vancea Szende: Ungaria, Austria). 

lntre anii 1998-2008 ín cadrul cercurHor ~tiintifice studente~ti ~i-au finalizat lucra

rile de diploma ll studenti. 

Aerivitatea ~tiin(ifidí a disciplinei s-a axat pe problemele teoretice de chimie fizicl, 

(structura- acrivirate chimidí, RLEL), ln special pe valorificarea lor praerica legara de 

prepararea, dozarea ~i stabilitatea medicamentului. Din rezolvarea unor astfel de pro

hleme s-au conturat domenii de cercetare, care au fost apoi dezvoltate ~i ín tezele de 

doctorat ale membrilor disciplinei ~i ale doctotanzilor de la aceastií disciplina. 

Temele abordate de dítre membrii disciplinei cuprind urmatoarele domenii: 

• interaq:iuni medicamentoase ~i stabilitatea formdor farmaceutice; 

• formarea -~i stabilitatea compleqilor de induziune de importanti farmaceutid; 

-•-·electrochimia nitronelor; 

~ corelatii structuri--' proprietifi fizico-chimice- activitate .biologici; 

• valabiliratea relapilor liniare de energie libeci ~i extinderea lor asupra unor noi domeuii; 

• studiul fizico-chimic al Havonelor ~i al compleqilor lor, 

• studiul oscilatorilor de pH ín vederea obtinerii cedirii periodice de iriedicaril"erite, 

• studiul compleqilor unor liganzi poliaminopolicarboxilici biodegradabili, 

• studiul fitobiologic al auxinelor eu structuri modificati, etc. 

Rezultatele cercetarilor din cadrul domeniHor arnintire s-au publicat lntre anii 1998-

2008 ín 57 lucrari in extenso ~i s-au prezentat ín 43 lucrari la diferite conferinte ~i con-
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grese nationale §Í internationale {vezi lista anexat:i). Membrii disciplinei au participat 

!i participa anual la Conferinp lnrerna\ionala de Chimie, ~coala de Vara CEEPUS, 

Conferinp Doctoranzilor, respecriv la Congresele Na\ionale de Farmacie. 

Din anul200 l prof dr. Tőkés Béla este conducitor de doctorat in domeni ul Chimia 

fizid. a medicamentului. ln prezent cei 9 doctoranzi efectueaz:i studii ín unele domenii 

deosebit de importante ale 1tiin\elor farmaceutice !i ale proteqiei mediului. 

ln ultimii zece ani membrii discÍplinei, ln colaborare interdisciplinara sau interin

stitutional:i, au participat la realizarea a 5 cöntracte de cercetare §tiintifice eu diverse 

unit:iti economice din faci. 

Din an ul 200 l ~i pana in prezent membrii Disciplinei de Chimie fizicií au partici

pat la activita\ile re\elei CEEPUS (Central European Exchange Program for University 

Studies) nr. CII-HU-0010, coordonatorullocal (UMF Tirgu Mure~) al acestei re\ele 

imre anii 2000-2007 fiind prof. dr. Tőkés Béla, iar din anul2007 pana in prezent conf. 

dr. Donáth-Nagy Gabriella. ln cadrul acestei re\ele, numeroase cadre didactice !i doc

totanzi ai Faculta\ii de Farmacie, UMF Tirgu Mure1 au benelidat de burse de srudiu 

in str:iin:itate {Ungaria, Polonia, Austria, Cehia, Slovacia, Croatia, Bulgaria, etc.), iar 

facultatea noastr:i a beneficiat de cursurile unor profesori renumifi, invitati din t:irile 

amintite. 

Prof. dr. Tőkés Béla este totodata membru in Comiretul Consultativ Imerna\ional 

a Conferin\elor de prospectare 1i livrare la \inta a medicamentelor pe baza de retrome

tabolism (Florida, SUA). 

Aprecierea activit:itii §tiintifice §Í didactice pe plan national a constat in acordarea 

prof. dr. Tőkés Béla tidului de "Profesor Emeritus" ~i diplomei "Honori" in anul 2005 

de ciítre Senatul UMF Tirgu Mure1. 

Membrii Disciplinei de Chimie Fizicií imre anii 1998-2008 au avut diferite funqii 

de conducere: prof. dr. Tőkés Béla a fost decanul Facultií\ii de Farmacie panil in anul 

2000 si seful Caredrei Fl imre anii 2004--2007, conf. dr. Gabriela Suciu a fost seful 
' ' - -- > 

Caredrei Fl imre anii 1996-2000, conf dr. Donátb-Nagy Gabriella este membru in 

Consiliul Facultií\ii de Farmacie din anul2008 1i membru in Consiliul Departamentu-
/ 

!ui de Rela\ii lnterna\ionale. 

TEzE DE DOCTORAT l DoKToRI ÉRTEKEZÉSEK 

• Donáth-Nagy Gabriella - Létezhet-e hőmérsékletkompenzált kémiai oszcillátor? 

Néhány bromátoszcillátor kalorimetriás vizsgálata (Se pot ob\ine oscilatori chimici 
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termocompensati? Studiul calorimetric al unor oscilatori de brornat). Universitatea 

Eötvös Loránd din Budapesta, Facultatea de ~tiin\e ale Narurii, Caredra de Chimie 

Anorganica ~i Analiticií, 2000. Conduciíro r !tiin\ific: prof. emerit dr. Kőrös Endre, 

membru al Academiei de ~tiin\e din Ungaria. 

MA.TERIALE DIDACTICE /EGYETEMI JEGYZETEK 

• Donáth-Nagy Gabriella - Lucrari practice de chimie fizicií. II. Sisteme heteragen 

disperse. UMF Tirgu Mure1 2006, 120 p. 

• Muntean Daniela, Donáth-Nagy Gabriella- Lucrari practice de chimie fizicií. UMF 

Tirgu Mur~ 2004, 160 p. 

• Suciu Gabrie/a- Chimie Fizica: Electrochimia. UMF Tirgu Mure1, 2004, 118 p. 

• Suciu Gabrie/a- Structura materiei. IL Molecula. UMF Tirgu Mur~ 2001, 100 p. 

• Suciu Gabrie/a- Structura materiei. L Atom ul. UMF Tirgu Mure1 2000, 86 p. 

CÁRTI SAU CAPITOLE ÍN CÁRTI DE SPECIALITATE f 
' ' 

SzAKKÖNYVEK, szAKKÖNYV-FEJEZETEK 

• Donáth-Nagy Gabriella- Az elemzés fizikai-kémiai m6dszerei. Ed. University Press, 

Tirgu Mure1, 2008, 170 p. 

• Donáth-Nagy Gabriella - Capitolul: Rewnanp Magnerica Nucleara, din: Chimie 

analitica instrumentala (Autor: prof. dr. D~a Silvia), Ed. University Press, Tirgu 

Mure1, 2007: 361-376. 

• Tőkés B., Dudutz Gyöngyi, Donáth-Nagy Gabriella- A kémia alapjai, vol. I-III. Ed. 

Studium Alapítvány, Tirgu Mure~, 2005. 

• Donáth-Nagy Gabriella- Kémia előadások és laborat6riumi gyakorlatok. Ed. Scien

tia, Cluj-Napoca, 2002. 

• Tőkes B. - Fizikai kémia gy6gyszerészeknek, orvosoknak és biol6gusoknak. Ed. 

Memor, Tirgu Mure~, 200 l. 

• Tőkés B., Suciu Gabrie/a- Bazele teoretice al e tehnologiei farmaceutice. Ed. Mirton, 

Timi1oara, 1998 (coordonator prof dr. Adriana Popovici). 
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LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO / 
' ' 

TuooMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

LucRÁRI PUBLICATE IN STRÁINÁTATE l 
KüLFÖLDÖN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 

• Tőkés B., Száva J, DUfa Si/via, Ferencz L., Vintild A/ina, Dondth"Nagy Gabriella -

The importance, design and modelling of biodegradable complexants. An extension 

of the structure-soft character relations. Pharmazie 2008, 63: 185-193 

• TOkés B., Ferencz L., Buchwa/d P., Dondth-Nagy Gabriella, Mtncea Szende, Sdnta N., Kis 
Erika Lilla- Structural studies on the chiral selector capacity of cyclodextrin derivati

ves. Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 2008, 70 (6): 1276-1282 

• Dondth-Nagy Gabriella, Buchwa/d P., Mtncea Szende, Croitoru M, Trikés B. -The quan

titative characterizadon offree radical sources and traps by electromigration applicati

ons. Journal of Biochemical and Biophysical Methods, 2008, 70 (6): 1317-1323 

• Tőkés B., Száva J, DUfa Si/via, Vintild A/ina, Donáth-Nagy Gabriella, Gdl Gy. - Soft 

ligands- biodegradable complexants in plant cultivation and environmental protec

tion.Pharrnrucie,2006,61: 166-170 

• Trikés B., Suciu Gabrie/a, Nagy Gabriella- Interdependent chemical/electrochemical 

steps in retrometabolism based and safer chemical design. Pharmazie, 2002, 57: 

122-126 

• Tőkés B., Ferencz L., Szakdcs J, Kelemen L., Darkó B. - Retrometabolic approaches 

in phytochemistry. Pharmazie, 2000, 55: 244-245 

• Vdrhelyi Cs. jr, Nagy Gabriella, Zsakó J, Vdrhelyi Cs., Kovdcs A., Liptay Gy. - On the 

oximine complexes of transitiorr metals. Part CXVII!. Study on the protolytic equi

libria in thesolutionsof mixed chelates of the type [Co(Diox.H)
2
]AB with alicyclic 

a-dioximes. Perindica Polytechnica Ser. Chem. Eng, 2000, 44: 111-122 

• Nagy Gabriella, Kőrös E., Lamprecht l - Simultaneous calorimetric and potentiome

tric investigations on some uncatalyzed bromate oscillators. J. Thermal Analysis and 

Calorimetry, 1999, 57: 209-223 

LucRÁRI PUBLICATE IN TARÁ l HAZAI KÖZLEMÉNYEK 
' 

• Tőkés B., Donáth-Nagy Gabriella, Mtncea Szende, Kun Csilla - Microequilibria at 

indusion complexes. L Theoretical Basis. EMT, 14"' International Conference on 

Chemistry, Cluj-Napoca, 2008: 146-150 
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• Sánta N., Tőkés B., Dondth-Nagy Gabriella, Mtncea Szende - Efecte structmale in 

proiectarea bazata pe retrometabolism a anaJogilor soft ai bufuralolului. Revista de 

Medicina si Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 460-463 

• Dancs P., Tőkés B., Donáth-Nagy Gabriella- Our results referring to the polarogra

phy as an information source for combinatorial elec~rochemistry. Revista de Medi

cina si Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 183-185 

• Kis Erika Lilla, Mtncea Szende, Donáth-Nagy Gabriella, Tőkés B.- Interpretarea corn

parativa a spectrelor W MS al e sulfonamidelor acridonice ~i acridinice ~i al e com

plec~ilor lor de incluziune. Modelarea complexiírii. Revista de Medicina ~i Farmacie/ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 299-302 

• Chindea V, Miírusteri M., Tőkés B., Kildr F. - Probing atereoselective interactions 

between human transferrin and small molecule ligands using rnolecular mechanics 

tools. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2008, 54: 

115-116 

• Tőkés B., Ferencz L., Duía Si/via, Donáth-Nagy Gabriella, Száva J, Biílan J, Bodó E., 

Tóth K, Szakdcs J, Vintild A/ina- Possibilities of extension of the soft-hard concept 

on phytobiology. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 

2007, 53: 84-96. 

• Mtncea Szende, Szabó J, Mtrga E., Donáth-Nagy Gabriella- Study of phenolic com

pounds from Myrtilli folium and Vitis-idaeae folium. The influence of soil-pH on 

the content of phenolic compounds. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle 2007, 53: 252-257 

• Donáth-Nagy Gabriella, Mitroi BrándUfa - Corela>ii imre constantele de aciditate 

ale unor acizi slabi si efecrullor de tarnponare asupra oscila>iilor de pH. Revista de 

Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szernle 2007, 53: 204-208 

• Sánta N, Balint A/ina, Tőkés B., Donáth-Nagy Gabriella - Modelling of Soft and 

Hard Beta-blockers and their Physico-chemical Comparative Study. EMT, 13'" In

ternational Conference on Chemistry, Cli.tj-Napoca, 2007: 162~165 

• Tőkés B., Donáth-Nagy Gabriella, Mtncea Szende- Exceptions to the Rules of Acidity 

Constams in the case of some Biodegradable Polyarninopolycarboxylic Acids. EMT, 

13"' International Conference on Chemistry, Cluj-Napoca, 2007: 199-203 

• Kis Erika Lilla, Tőkés B. - Study of the iriciiision compli:x forrnation between 1-(p

acetylamino-benzenesulphonylamino)-Acridon and Alpha cyclodextrin by Spectro

photometric and Chromatographic Methods. EMT, 13'" International Conference 

on Chemistry, Cluj-Napoca, 2007: 54-58 
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• Tőkés B. -Con tribution to the evaluation of the corrosion kinetic parameters by po

larographic method. Chemical structural effects. 5"' International Conference URB 

- Corr 2006. Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable De

velopment of Urban Distribution Grids. Tiq[u Mure~, 2006; Printech Printhouse, 

Bucharest, 2006: 66-70 

• Kis Erika Lilla, Ferencz L., Tőkés B. - Study of Indusion com p lex forrnation betwe

en cyclodextrins and new sulphonarnides with aeridirric and aeridorric nucleus by 

UV/VIS spectrophotometric methods, ll"' International Conference of Chemistry, 

Cluj, 2005: 47-50 

• Ferencz L., Tőkés B., Kildr F - Selector effects in the case of simultaneous presence 

of geometrical and optical isomerisms. ll"' International Conference of Chemistry, 

Cluj, 2005: 206-210 

• Tőkés B., DUfa Si/via, VintildAlina, Imre Si/via, Gd!Gy. - Comparative Physicochemi

cal Study of Some New Biodegradable Ligands, 10"' International Conference ofChe

mistry. Hungariarr Technical Scientific Sociery ofTransilvania. Cluj, 2004: 149-154 

• Suciu Gabrie/a, Tőkés B. - Contributii la caracterizarea cantitativi comparativi a 

unor tenside de importanta furmaceutici. Clujul Medical, 2004,77, (1): 184-190 

• Suciu Gabrie/a, Tőkés B., Muntean Daniela - Coreladi intre structura chimica si ' , . 
parametrii polarografici ~i cromopotenriometrici ale unor nitroderivari aromatici. 

Clujul Medical, 2004, 77,(1): 178-183 

• Dondth-Nagy Gabriella, Tőkés B., Szildgyi E. - Studiul unor oscilatori fitobiologici. 

Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 17-20 
• Mitroi Brándufa, Tőkés B., Stoica D., Molndr K - Aspecte no i in cercetarea nitrone

l or. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 
175-179 

• Dondth-Nagy Gabriella, Barabris E.- Studiul interactiunii dintre oscilatorii de pH si 
' ' 

principii active slab acide. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerés-

zeti Szemle, 2004, 50: 139-143 

• Dondth-Nagy Gabriella, Barabris E. - pH oszciltatorok vizsgálata gyógyszeres anya

gok jelenlétében. EMT, 10"' Internarionál Conference on Chemistry, Cluj-Napoca, 

2004: 155-160 

• Dondth-Nagy Gabriella- Néhány bromátoszcillátor kalorimetriás vizsgálata. EMT, 

9'h International Conference qn Chemistry, Cluj-Napoca, 2003: 125-127 

• Sebestyén L, Tőkés B., Do17dth-Nagy Gabriella- Gyógyszerkölcsönhatások követése 

DSC módszerrel binér rendszerekben. EMT, 9'b International Conference on Che

mistry, Cluj-Napoca, 2003: 156-159 
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• Tőkés B. - A New Field of the Kinetic Polarographic Currents: the Free Radical 

Investigation. Ibidem: 66-170. 
• Tonk Sz., Majdik K, Tőkés B.- ComparativeStudy of the Biosorption ofLead(II) 

Ions to Living and Dead "Saccharomyces cerevisie" Cells. Ib idem: 366-368.• · 
• Suciu Gabrie/a, Tőkés B., Muntean Daniela- Studi ul didcornetric al sistemelor acid 

acetilsalicilic-ciclodextrine. Farmacia, 2003, 51: 60-67 
• Suciu Gabrie/a, Tőkés B. - Polárografia nitronelor. III Aqiunea structurii chimice 
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cina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2003, 49,(!): 57-61 
• Tőkés B., Suciu Gabrie/a, Dondth-Nagy Gabriella - Kombinatorikus elektrokémia. 

EMT, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferencia, Cluj, 2002: 340-342 
• Tőkés B., Dondth-Nagy Gabriella, Szildgyi E., Szakdcs J - Szerkezet- hatás- mecha

nizmus összefüggések a fitobiológiában. EMT, VIII. Nemzetközi Vegyészkonferen

cia, Cluj, 2002: 335-339 
• Suciu Gabrie/a, Tőkés B. - Polarografia nitronelo r. L Stabilirea conditiilor optime de 

lucru. Analiza polarograficií a nitronelo r. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, 2002, 48: 232-236. 

• Suciu Gabrie/a, Tőkés B. - Palaragrafia nitronelo r. II. Dependenp de temperaturií. ~i 

influenp stratului dublu electric in palaragrafia nitronelor. Revista de Medicina ~i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2002, 48: 236-240 

• Sebestyén L, Tőkés B., Ferencz L., Istvdn F- Gyógyszerkölcsönhatások vizsgálata ter

mikus módszerekkel. EMT, VII. Vegyészkonferencia, Felix, 2001: 151-154 

• Tőkés B., Suciu Gabrie/a- Analogii !i interdependente intre reaqiile chimice ~i elec

trochimice. I. Studii comparative lntre reactiile chimice si electrochimice. Revista de 
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Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47: 253-257 
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Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47: 249-253 
• Tőkés B. - Noi strategii in prospectarea si optimizatea medicarnentelor. III. Medi

camente moi. Revista de Medicini ~i F.:rmacie/Orvosi _é~ Gyógyszerészeti Szernle, 

2001,47:282-287 
• Tőkés B. - Szerkezet-rulajdonság összefüggések a szerves higanyvegyületek polaro

gráfiájában. EMT, VI. Vegyészkonferencia, Kolozsvár, 2000: l 04-106 
• Tőkés B., Suciu Gabrie/a, Nagy Gabriella- Kapcsolt kémiai/elektrokémiai reakciók 

kombinatorikus megoldásban. EMT, VI. Vegyészkonferencia, Kolozsvár (Cluj-Na
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• Tőkés B., Ferencz L. - Zárványkomplexek tanulmányozása termoanalitikai úton. 

Múzeumi Füzetek. EME Természettudományi és Matematikai Szakosztályának 

Közleményei, 1999, 8: 5-10 

• Suciu Gabrie/a, Tőkés B. -"Orto-hatás" a szeNes polarográfiában, Ibidem, 1999, 8: 

11-16 
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chimice de livrare. Revisra de lvÍedicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti sze

mle, 1999, 45: 272-282 

• Tőkés B. - Szerves peroxidok kémiai szerkezetének és reakciómechanizmusának po

larográfiás kutatása. IV. A kémiai szerkezet és a polaragráfiás viselkedés kapcsolata a 

szerves peroxidok osztályában. EME Természertudományi és Matematikai Szakosz

tályának közleményei 1998, 7: 34-40 

• Tőkés B., Ferencz L. - Zárványkomplexek I. A kémiai szerkezet és polaragráfiás pa

raméterek összefüggései egyes ciclodextrin-zárványkomplexek esetében. EME Ter

mészettudományi és Matematikai Szakosztályának közleményei 1998, 7: 41-48. 
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FIZIKAI KÉMIA 

dr. Donáth-Nagy Gabriella egyetemi előadótanár 

gyógyszerészeti oktatás rendszerében a Fizikai kémia ranszék szerepe és célja, hogy 

a hallgatóknak olyan alapos képzést nyújtson, amely biztos tájékozódást tesz lehetövé 

számukra mind a leíró kémiai tantárgyak (Szerveden kémia, Analitikai kémia, Szer

ves kémia), mind pedig a szaktárgyak (Gyógyszertechnológia, Gyógyszerészeti kémia, 

Biofarmácia, Farmakológia, Gyógyszerellenőrzés stb.) elsajátításában .. 

Az 1948/1949 tanévben létrehozott Fizikai kémia 4J1szék első oktatója dr. Horváth 

Attüa adjunktus volt. Az eltelt 60 év alattszámos oktató kezdte itt munkásságát, szélesítette 

látókörét, illetve vált elismert szakemberré, miközben hathatósan vett részt gyógyszerész

nemzedékek nevelésében, szakmai hozzáértésének sokoldalú alakításában, és járult hozzá a 

gyógyszerészeti tudományok fejlesztéséhez, az időszerű követelmények függvényében. 

A tanszék oktatói és tudományos munkáját jelentős mértékben segítették jól felké

szült, sokoldalú labotánsai is (Szabó Sándor, Carmen Negoi(ií, Keresztes Mária), akík 

, •.... neJmc>ak szokványos feladatkörüket látták el, hanem hozzáértően részt vállaltak a min

denkori sokrétű felciatok igényes megoldásában is. 

A Fizikaikémiáta gyógyszerészeti szakon a II. év első és második félévében oktatják, 

a gyógyszerészasszisztens szakon pedig A fizikai kémia elemeit az I. év második félé

vében. Jelenleg az oktatási feladatok a következőképpen oszlanak meg: 

• Tőkés Béla konzultáns pr~fesswr: Fizikai kémia előadások (román nyelven), Szer

veden kémia előadások (magyar nyelven); 

• Donáth-Nagy Gabriella egyetemi előadótanár: Fizikai kémia előadások (magyar 

nyelven), Analitikai kémia előadások (magyar nyelven), Fizikai kémia gyakorlatok; 

• Vancea Szende tanársegéd: Fizikai kémia gyakorlatok, A fizikai kémia elemei gya

korlatok; 

• Silvia Imre egyetemi tanár ( Gyógyszeranalízis tanszék): A fizikai kémia elemei elő

adások. 

1998-2008 között tanszékünkön számos oktatói előléptetés történt: 

• Donáth-Nagy Gabriella: 2001 - tanársegéd, 2004- adjunktus, 2009 -egyetemi 

előadó tanár; 
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• Gabriela Suciu (t): 200 5 -egyetemi tanár; 

• Vancea Szende: 2007 - gyakornok, 2009 - tanársegéd. 

A tanszék tagjai az utóbbi tíz év során 3 előadás jegyzetet és 2 gyakorlati útmutatót 

szerkesztettek, illetve sokszorosírottak az egyetem műhelyében (Tőkés Béla, Gabriela 

Suciu, Daniela Muntean, Donáth-Nagy Gabriella), melyek felölelik a fizikai kémiának 

a gyógyszerész-oktatás szempontjából legfontosabb fejezeteit (lásd a mellékelt listát). 

Tanszékünk oktatói ezenkívül hozzájárultak néhány szakkönyv és szakkönyv-fejezet 

szerkesztéséhez (lásd amellékelt listát), és számos külfóldi tanulmányúton vettek részt 

(Tőkés Béla: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Horvátország, Bulgária, Lengyelor

szág; Donáth-Nagy Gabriella: Magyarország, Szlovákia, Csehország, Bulgária, Lengyel

ország, Horvátország; Vancea Szende: Magyarország, Ausztria). 

1998-2008 között a Fizikai kémia tanszéken működő diákszakkörben számos hall

. gató végzett tudományos munkát, melyből ll szakdolgozat született. 

A tanszék tudományos munkája a fizikai kémia elméleti kérdéseihez (kémiai szer

kezet-hatás, lineáris szabadenergia összefuggések stb.), azok gyakorlati értékesítési lehe

tőségeinek feltárásához, különösen a gyógyszerek készítésének, minőségi és mennyiségi 

műszeres meghatározásának, valamint stabilitásának tanulmányozásához kapcsolódik. 

A tanszék tagjai a következő szakterületeken fejtették és fejtik ki tudományos munká

jukat: 

• gyógyszerkölcsönhatások és gyógyszerformák stabilitásának vizsgálata; 

• gyógyszerészeti szempontból fontos zárványkomplexek stabilitásának vizsgálata; 

• a nitronak elektrokémiája; 
• kémiai szerkezet - fizikai-kémiai tulajdonságok - biológiai hatás összefuggések ta-

nulmányozása; 

• a lineáris szabadenergia-összefuggések érvényessége és kiterjesztése új területekre; 

• Havonok és komplexeik fizikai-kémiai tanulmányozása; 

• pH oszcillátorok vizsgálata periodikus gyógyszerleadás megvalósítása érdekében; 

• biológiailag lebontható poliamino-polikarbonsavak komplexeinek vizsgálata; 

• módosított szerkezetű auxinok fi to biológiai ~izsgálata, stb. 

A tudományos kuratás eredményeit az 1998-2008 közötti időszakban 57 nyomtatás

ban megjelent és 43, különböző belfóldi és külföldi rendezvényen bemutatott dolgo

zatban közölték 

106 

Ebben az időszakban került védésre az alábbi doktori értekezés: 

• Donáth-Nagy Gabriella- Létezhet-e hőmérsékletkompenzált kémiai oszcillátor? Né

hány bromátoszcillátor kalorimetriás vizsgálata, Eötvös Loránd Tudományeg)Teteln, 

TTK, Szerveden és Analitikai Kémia Tanszék, Budapest, 2000. Tudományos vezető: 

dr. Kőrös Endre professor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. 

Dr. Tőkés Béla egyetemi tanár 200 l-től a Gyógyszerek Fizikai Kémiája szakterületen 

doktorátusvezető. A jelenlegi 9 doktorandusz gyógyszerészeti és környezetvédelmi 

szempontból igen fontos területeken fejt kí tudományos tevékenységet. 

Az utóbbi tíz évben tanszékünk tagjai, interdiszciplináris és egyetemközi együttmű

ködés során hozzájárultak 5 kutatási szerződés megoldásához (lásd amellékelt lista). 

200 l-től napjainkig a Fizikai kémia tanszék oktatói bekapesolódtak a CEEPUS 

(Central European Exchange Program for University Studies) CII-HU-0010 nemzetkö

zi hálózat tevékenységeibe, melynek helyi koordinátora (MOGYE) 2001-2007 között 

dr. Tőkés Béla egyetemi tanár volt, 2007-től pedig dr. Donáth-Nagy Gabriella egyetemi 

előadótanár. E hálózat segítségével egyetemünk oktatói és doktoranduszaj különböző 

országok (Magyarország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia, Horvátország, 

Bulgária stb.) egyetemein oktató-kurató munkát folytathatrak, emellett pedig egyete

münk más, külfóldi intézmények neves oktatói t láthatta vendégü! előadó ként. 

Dr. Tőkés Béla egyetemi tanár tagja a "Retrometabolizmusra Alapozott Gyógyszer

tervezés és Célbajuttatás" témájú Konferenciák Nemzetközi Tanácskoző Testületének 
(Florida, USA). 

Egyetemünk szenátusa dr. Tőkés Béla egyetemi tanárnak oktatói és tudományos 

munkásságának elismeréséül 2005-ben a "Professor Emeritus" címer, valamint a 

"Honori" okievet adományozta. 

A Fizikai kémia tanszék tagjai 1998-2008 között különböző vezető tisztségeket töl

töttek be: dr. Tőkés Béla 2000-ig a Gyógyszerészeti Kar dékánja, 2004--2007 között 

pedig az Fl-es Katedra vezetője volt. Dr. Gabriela Suciu 1996-2000 között volt az Fl 

Katedra vezetője. Dr. Donáth-Nagy Gabriella 2008-től a Gyógyszerészeti Kar Tanácsá

nak és a Nemzetközi Kapcsolatok Tanácsának tagja. 
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CHIMIE FARMACEUTICÁ 

prof dr. Gyéresi Árpád 

Disdpiina de Chimie formaceuticií a fost Jnfiinfata Jn anul universitar 1948/1949 de 

citre prof. dr. Mártonfi László (1903-1973), care a fost ~eful acestei discipiine timp de 

20 de ani, pina la pensionarea sa (1969). 

Prof. dr. Mártonfi László a venit de la Cl uj, unde a fost colaboratorul prof. Gheorghe 

Pamfil, la FacuJratea de Farmacie. El a fost primul care a pus la dispoziria studenrilor 

cursuri iitografiate (1950, 1959). A Jnfiinpt ~i disdpiina de Merceologie farmaceuticií. 

~i a predat-otimp de peste un deceniu (1951-1962). 

Prof. dr. Mártonfi László, de la Jnceputul aparifid (1953) revistei Farmada (Bucu

rqti) a reprezentat Facultatea de Farmacie din TJrgu Mure~ Jn colegiul de redacrie. 

CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉilYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactid Profesia ~i titlul 

Mártonfi László profesor, farmacist principal, 
1ef disdpiina doctor ín farmacie 

Sarudi Lilii asistent univetsitar 

Fülöp Lajos ~ef de lucriiri furniacist 

Formanek Gyula conferentiar farmacist prindpal, 
doctor in farmacie 

Neumann Stefánia ~ef laboratör farmacist 

Giacomuzzi János asistent univetsitar farmacisi principal 

Kálmán Ferencz preparator /- farmacist 

Veréph József asistent univetsitar fuernacist principal 

Szánthó Klaudia asistent universitar farmacist principal 

Gyéresi Árpád profesor, farmacist primar, 
~ef de disciplina doctor ín farmacie 

Zenaida Cojocaru conferenfiar, doctor ln farmacie 
9ef de disciplinií 
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Perioada de aerivitace 
la disdpiina 

1949-1969 

1953-1992 

1959-1962 

1959-1966 

1957-1980 

1960-1988 

1967-1989 
1992-

1970-1973 

9i prenumele Funqia didactid Profesia ~i ticiul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Rocsin conferen~iar, doctor in farmacie 1976--1989 
~ef de disciplinií 

Hajnal conferenfiar farmacist primar, 1992-
doctor :i:n farmacie 

Marcu preparator farmacist specialist 1995-1997 

preparator farmacist specialist 1999-2000 

preparator farmacist 2001-2002 

preparator farmacist 2003-2003 

asistent universitar farmacist specialist 2003-2008 
9ef de lucdri farmacist specialist, 200 4--

doctor :i:n farmacie 

AuraRusu asistent universitar farmacist primar, 2009-
doctorand 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele 9i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disciplinií 

Bereczki Julia laborant 1949-1965 

Magyari Irma laborant 1960-

Veress Magda laborant 1960-1987 

Abrahll!n Maria laborant 1970-1972 
Lucia Matea laborant 1985-1989 

Carmen Hirjan laborant 1992-1993 

tehnician, asistent de farmacie 1993-
Baci U laborant 2001-2002 

laborant 2002-2003 
Maria Suciu laborant 2004--2009 

Csutor Nadia í:ngrijitoare 1996--

Dupa pensionarea prof. dr. Mártonfi László disdpiina a fost condusa de urmatoare

le cadre didactice: Jn perioada 1969-1973 conf. dr. Zenaida Cojocaru, Jn perioada 

1973-1976 ~ef de lucrari dr. Fülöp Lajos (prin delegarie), Jn pericadele 1976-1982, 
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1985-1989 conf. dr. Mircea Rocsin, ln perioada 1982-1985 dr. Gyéresi Árpád (prin 

delega1ie) care de la relnceperea aerivitilii disciplinei din 1991 ~i formarea noilor cadre 

didactice, prin numirea sa din 1992, este ~eful disciplinei. 

ln domerriul didactic s-au reformat programelé analitice, introducándu-se o serie 

de capirole noi, punandu-se accent pe prevederile acruale ale Farmacopeei Europene. 

S-au elahorat mai multe materiale didactice actualizate (cursuri, lndrumatoare de lu

crari practice). Aufost modernizate ~ele dona laboratoare ale disciplinei, fiind ob1inure 

~i 2 lnciperi noi, eu sprijinul Conducerii UMF, destinate pentru aerivitatea studentilor 

din cercui ~tiintific, respectiv pentru aparatur:l. S-a reu~it dotarea disciplinei eu calcula

toare, videoproiector (util prezentirilor ln PowerPoint), imptimanti multifunqionali 
(copiator, scanner, fax). Toate aceste mijloace au servit rididírii calititii procesului di
dactico-§tiintific. 

Aerivitatea didactici a disciplinei a cuprins lnvitiímántul de Chimie formaceuti~ií la 

anul III (antiseptice, dezinfectante, chimioterapice) íi anul IV de studiu (medicarnente 

simptomatice). A continuat si in vitimán tul la Medicamente de uz veterínar (l semestru, ' , 
anul IV) (Imre anii 2002-2008 aceasta disciplina a fost obligatorie, actualmente este 

opj:ionala). DisciplinaMedicamente biologice, introdusa ln anull993 de prof. dr. Gyére

si Árpád, a fost preluata de Catedra Fl, ln anu,l2007. ln perioada 2004-2008 a fost 

introdusa (prof. dr. Gyéresi Árpád) disciplina Stereochimia substantelor medicamentoase, 

ca disciplina opj:ionala, l semestru, in an ul III, justificata prin orientarea actuala ciítre 

utilizarea izomerilo r eu poten~ial tetapeutic mai mare. 

Odati eu instituirea ínvi~imintului de asisten~ií de farmacie (colegiu) de 3 ani, 

din anul 2002, cadrele didactice ale disciplinei au organizat ~i presteazií ore de Chimie 

terapeuticií, respectiv Medicamente biologice fi de uz veterinar (ini1ial, prof. dr. Gyéresi 

Árpád, ln prezent conf. dr. Kelemen Hajnal). 

Cadrele didactice sunt implicate anualln comisii de exarnen, ca: de adrnitere (Ke

lemen Hajnal, Gabriel Hancu), de licen1a (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel 

Hancu). Prof. dr. Gyéresi Árpád este membru ln Consiliul Profesoral al Facultiilii (diri 

anull996), in perioada 1996-2008 lndeplinind íi funqia de ~ef al Caredrei F2 ( disd

pline de specialitate). 

Sunt de remarcat p romovarile in grad didactic: dr. Kelemen Hajnal devenind con

ferenliar (2005), dr. Gabriel Hancu- íef de lucrari (2008), drd. Székely Pál- asistent 

univetsitar (2006). 

in dorneuiul ~tiin~ific, etapa care a trecut este bogatií ín realiziíri. Aerivitatea de cer

cetare ~tiinlificií pe planul UMF a fost sprijinita eu o singura dotare- ansamblul cro-
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matografic CAMAG pe strat subtire, domeniu ín care Disciplina are o experienti de 

patrn decenii. 

Relleerand progresele ín dorneuiul medicamentelor ~i al metodelor de analizií, nor

mele internationale de calitate impuse, aerivitatea de ~er~etare a Disdplinei a cupHfiS~ o 

ternatici diversificatií: 

• elaborarea metodelor de separare a izomerilor optici, geometrici (cromatografia de 

lichide sub presiune, electroforeza capilarií, dicroism circular); 

• studiul fotostabilitiílii ~i a posibilitiífilor de stabilizare a unor compu~i; 

• ob~inerea ~i studiul unor compleqi de incluziune ín vederea 1mbunititirii proprie

tiítilor biofarmaceutice ale substantelor medicarnentoase ; 

• cercetarea interaqiunii unor substante medicamentoase eu substante auxiliare ln 

scopul optimiziírii formuliírii medicamentelor; 

• elaboratea unor metode de determinare a antibioticelor din prO.duse animale; 

• merode de decelare a antibioticelor ca agen1i de poluare a mediului. 

Majoritatea acestor teme constituie obiectivul de cercetare a tezelor de doctorat coor

donate de prof. dr. Gyéresi Árpád. Realizarea acestora este posibilaapeland la burse de 

cercetare externe, respectiV prin participarea ín programe internationale de cercetare 

~i mobilitate. Astfel, participarea Disciplinei ln prograrnni internalional CEEPUS 

din an ul 200 l a deschis pasibilitifi importante de colaborare eu o serie de universitali 

din Ungaria (Budapesta, Pécs, Debrecen), la care s-au adaugat ~i relaliile stranse eu 

Facultatea de Farmacie din Szeged. Aceste relafii au fost stipulate eu ocazia vizitdor 

reciproce (200 l - Szeged, 2006 -Tirgu Murq) ale reprezentanfilor celor do ua facul

riíli, ín 2006 fiind lncheiat ~i un contract-cadru bilateral eu oferte íi posibilitiíli de 

colahorate concrete. 

O alta sursa care a sprijinit finanprea unor cercetari au fost bursele asigurate de 

Pundalia Dom us Hungarica Scientiarium et Artium aAcademiei de ~tiin1e din Ungaria 

(Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel Hancu), funda1ia sprijinind íi participarea la 

manifestarile ~tiinfilice din Ungaria. 

In cadrul Conven1iei bilaterale a UMF Tirgu Murq eu Universitatea Sermnelweiss 

din Budapesta (Ungaria), ln anul2009 a avut loe un schimb reciproc de cadre de pre

dare la Chimie farmaceuticií. ln cadrul acestui schimb prof: dr. Gyéresi Árpád a 1inut 

cursuri studen1ilor de la Facultatea de Farmacie din Budapesta. 

Cadrele didactice ale disciplinei au participat eu lucrari ~tiin1ifice la cele mai impor

tante manifestiri ~tiin~ifice din prií ~i peste hotare. 
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MANIFESTÁRI DE PESTE HOTARE 

• Al 6-lea Congres European de ~tiin1e Farmaceutice (EUFEPS), Budapesta, Ungaria, 

2000 (Gyéresi'Á:); 

• Simpozioane (Balaton) Internafionale "High-Perforrnance Separation Methods", 

Siófok, Ungaria, 1999, 2001 (Gyéresi Á.); 

• Zilele Farmaceutice, organizate de Carnera Farmaci~tilor din Ungaria, Gyula, Unga

ria, 2001; Balatonfüred, Ungaria, 2002 (Gyéresi Á., Kelemen Hajnal); 

• Conferinp "!storia farmaciei", Kecskemét, Ungaria, 2002 (Kelemen Hajnal); 

• Concursui profesiorral "Rozsnyay Mátyás" al tinerilor farmaci~ti, Budapesta, Unga

ria, 2003 (Kelemen Hajnal- membru al juriului); 

• Congresele Nafionale ale Farmaci~tilor din Ungaria, ed. a XII-a 2003, ed .. a XI

Il-a 2006, Budapesta, Ungaria (Gyéresi Á., Kelemen Hajnal), ed. a XIV-a 2009 

(Gyéresi Á.) 

• Simpozionul Internalional "Pianar Chromatography'', Visegrád, Ungaria, 2004; 

Siófok, Ungaria, 2005 (Gyéresi Á. - membru in Comiretul Stiintific International)· , ' , ' 
• A VU-a Conferinti Intemarionala de Farmacie si Chimie FizicaAplicata Innsbruck 

' ' , ' ' 
Austria, 2003 (Kelemen Hajnal); 

• Simpozioanele eu caracter de perfeqionare organizate de Societatea de ~tiin1e Far

maceutice din Ungaria: Sopron, 200 l, "Medicamentele la trecerea mileniului" (Ke

lemen Hajnal); Hévíz, 2004 ~i Sopron, 2008, "Colocviul de Analiza Medicarnentu

lui" (Gyéresi Á., Székely P.); 

• Conferinp ocazionatade Semicentenarul Facultiilii de Farmacie din Budapesta "Smart 

molecules in therapy'', Budapesta, Ungaria, 2005 (Gyéresi Á., Kelemen Hajnal); 

• Conferinfa· consacrara aniVers:lrii a 70 de ani a Institutului de Farmacie din cadrul 

Facultiífii de Farmacie din Budapesta, Ungaria, 2006 (Gyéresi Á.); 

• Manifestarea ~tiinfilicií organizata eu ocazia implinirii a 50 de ani de la infiintarea 

Facultiilii de Farmacie din Szeged, Ungaria, 2007 (Gyéresi Á.); 
• Conferinp omagiala organizata eu ocazia centenarwui Societiífii de Chimie din Un~ ... 

garia, Sopron, Ungaria, 2007 (Gyéresi Á.); 

• Zilele "Szem-Györgyi Albert" ale Universitiíj:Íl din Szeged, Ungaria, 2008 (Gyéresi Á). 

MANIFESTÁRI IN TARÁ 

• Congresele Nafionale de Farmacie: XII, Bucur~ti, 2002 (Gyéresi Á., Kelemen Haj

nal); XIII, Cluj-Napoca, 2006 (Gyéresi Á.- membru in Comiretul ~tiintific, Kele

men Hajnal, Hancu G.); 
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• Sesiunile ~tiintifice anuale ale UMF Tirgu Mure1; 

• Sesiunile Stiintifice anuale ale Societatii Muzeului Ardelearr - Sectia de Medicina si , ' , > , 

Farmacie (!999- Gheorgheni, 2000- Odorheiu Secuiesc, 20()1.- Zalau-~imleul 

Silvaniei, 2002 !Í 200 5 -Tirgu Mure!, 2003 - Sfintu-Gheorghe, 2004 !Í 200T
Cluj-Napoca, 2006 - Miercurea-Ciuc, 2008 - Oradea), unele dintre lucrari fiind 

premiate (Kelemen Hajnal, Hancu G., Székely P.). Prof. dr. Gyéresi Árpád, ca vice-

presedinte de sectie, a f:ícut parte din cornitetele de organizare si stiintifice incepind 
' ' ' ' ' ' 

eu anul2002 fiind !Í organizatorul cursurHor de perfeqionare acreditate de Colegi ul 

Nafional al Farmaci~tilor; 

• Simpozionul de Fitoterapie, ed. a IX-a. "Fitoterapia la :inceputul mileniului", Bier

tan, 200! (Gyéresi Á., Kelemen Hajnal, Dani Tünde, conferinfií plenara) 

• Conferinp nafionali a tinerilor cerceritori "Farmaceutica Marisiensis", Tirgu Mure§, 

2004 (Kelemen Hajnal, Hancu G.- membru in Comiretul deorganizare); 

• Conferinia eu caracter de perfeqionare organizatií de Colegi ul Farmaci!tilor din 

judefui Harghita ~i Carnera Farmaci!tilor din Ungaria, eu participate internaponala, 

Miercurea-Ciuc, 2006 (Gyéresi Á.- 2 serii de conferinfe); 

• Prima Conferinti a doctotanzilor in medicina si farmacie, Tirgu Mures 2008 , , •' 
(Gyéresi Á., HancuG- membri in Comiretul de organizare); 

• Simpozionul Nafional de Farmacie, Timi1oara, 2008 (Gyéresi Á. - conferinia ple

nara, Hane u G.). 

• Al III-lea Colocviu International de !storia Farmaciei, Tirgu Mure1, 2008 (Gyére

si Á. - conferinia plenara, pre1edinte de onoare al comitetului local de organi

zare). 

Unele cercetiri s-au des~urat in cadrul unor contraere de cercetare (Kelemen Hajnal 

in 2004 eu S.C. BIOEEL S.R.L. !Í in 2005 eu S.C. VIM SPECTRUM S.R.L. Tirgu 

Mure!). Ín anul 2006, colectivul disciplineia realizar un contract incheiat eu Institutill 

Programdor de Cercetare al Funda1iei SAPIENTIA (C!uj-Napoca, directorul temei: 

prof. dr. Gyéresi Árpád). 

Consideram ca rezultate importante obfinerea tidului ~tiinpfic de doctor de ditre 

Kelemen Hajual (2002) !i Gabriel Hancu (2008), respectiv acordarea dreptului de co

ordonare de doctorat (2001) prof dr. Gyéresi Árpád in domelliul Chimiei furmaceuti

ce. Pana acum sub :indrumarea sa si-au obtinut titiul de doctor ln stiinte farmaceutice 5 
' ' ' , 

doctoranzi. In prezent, prof. dr. Gyéresi Árpád coordoneazií aerivitatea a l O doctoranzi, 

respectiv este reprezentant al Facultiífii de Farmacie in Consiliul ~colii Doctorale a 

· UMF Tirgu Mure!. 
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in procesul de adaptare la prevederile Farmacopeei Europerre au aparut Suplimeme

le Farmacopeei Romane. Prof. dr. Gyéresi Árpád a fost solicitat ca membru consuitant 

(Supliment 2000);-respectiv ca membru expert al Comisiei de Coordonare a Farmaco

peei Romane (Supliment 2006). 

Prof. dr. Gyéresi Árpád este membru ín comiretul stiintific/de redactie al revistelor 
' ' ' 

de specialirate acreditate de CNCSIS: Farmacia, Orvostudományi Értesítő/BuJetin de 

~tiinfe Medicale. 

Cadrele didactice au avut o activitate intensa §Í in privinp í:ndrum:irii studenrilor 

ín cadrul cercului !tiintific al disciplinei. Astfel, ín aceastá perioadá, prof. dr. Gyéresi 

Árpád a coordonat elaborarea a 32 de lucrari de diplomá, iar conf. dr. Kelemen Hajnal 

20 de lucrari. 

in privinp relafiilor intemarionale, prof. dr. Gyéresi Árpád a inifiat ín anul 2007 

participarea Facultá]ii noastre ín programul de studii 1i mobilitáfi ERASMUS, Íuánd 

legárura ín acest sens eu cele 4 facultá]i de farmacie din Ungaria. Astfel s-a creat o con

ventie bilateralá eu Facultatea de Farmacie din Szeged, ptivind mobilitatea reciprocá a 

cadrelor didactice si a studentilor. 
' ' 

Prof. dr. Gyéresi Árpád ín an ul 200 3 a reprezentat facultatea noastrá la Conferinp 

intemarionalá MedNatNet, organizatá ín cadr'c'l program ul ui SOCRATES-ERASMUS 

laAmstelween (Olanda), eu tematica: "Problemele actuale ale ínváfámantului universi

tar din domerriul !tiinfelor naturii". in anul2005, la invitafia Comitetului de Acredita

re din Ungaria, prof. dr. Gyéresi Árpád a fost numit pre1edimele comisiei de analizá a 

facultá]ilor de farmacie (Budapesta, Szeged, Debrecen, Pécs) din Ungaria. 

Cadrele didactice ale disdpiind sunt membri a mai multor societáfi profesionale !tiin

fifice din prá 1i de peste hotare: 

• Societatea de ~tiinfe Farmaceutice din Romania (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, 

Gabriel Haneu); 

• Sodetatea Romaná de !storia Farmaciei (Gyéresi Árpád); 

• Colegiul Farmad1tilor din Romania (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel 

Han eu); 

• Sodetatea Muzeului Ardelean - Seqiade Mediciná !Í Farmacie (Gyéresi Árpád, 

Kelemen Hajnal, Gabriel Hancu); 

• Societatea Intema]ionala de !storia Farmaciei (Gyéresi Árpád); 

• Sodetatea Catalaná (Barcelona) de !storia Farmaciei (Gyéresi Árpád); 

• Corporaria doctorilor din cadrul Academiei de ~tiinre Ungare (Gyéresi Árpád, Ke

lemen Hajnal); 
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• Comisia Academici din Cluj-Napoca (Gyéresi Árpád); 

• Societatea Ungatá de Sánátate (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal); 

• Societatea Intemarionalá de Cromatografie Planará (Gyéresi·Árpá<l) •. 

DrsTINcpr 

Orept recuno~tere a meritelor -pro:feSiünal-~tiin~ifice, contributiala dezvoltarea §tiinte

lor farmaceutice ~i a relafiilor eu universiráfile de peste hotare, prof. dr. Gyéresi Árpád 

- a obtinut o serie de distinqii: 

• Medalia jubiliará de argint "2000" - Carnera Farmaci1rilor din Ungaria; 

• Premiul Funda]iei "Pápai Páriz Ferenc" (2006); 

• Diplomá de Excelenfá- Sodetatea de ~tiinfe Farmaceutice din Romania (2006); 

• Premiul "Lencsés György'' - Sodetatea Muzeului Ardelearr - Seqia de Medidná 1i 

Farmacie (2008); 

• Medalia de Aura Facultáfii de Farmacie din Szeged, Ungaria (2008); 

• Medalia ,,Alexandru Ionescu-Matiu" cL a II-a, Sodetatea Romaná de !storia Farma

dei (2008); 

• Diploma Membru de Onoare al Societiífii de ~tiinfe Farmaceutice din Ungaria 

(2009). 

MA.TERIALE DIDACTIGE f EGYETEMI JEGYZETEK 

• Gyéresi Á., Dani Tünde, Kelemen Hajnal- Chimie farmaceutidí, voL I, Substante 

medicamemoase anorganice. 2002, 113 p. 

• Kelemen Hajnal, Gyéresi Á. - Gyógyszerészeti kémia, I kötet, Szervet!en gyógysze

res anyagok (Chimie farmaceutici, voL I, Substanfe meditamentoase anorganice). 

2002, lll p. 

• Kelemen Hajnal- Gyógyszerészeti kémia; Kis hatásszélességű kemoterápiás szerek, 

(Chimie farmaceuticá, Chimioterapice eu spectru de aqiune limitat), 2004, 182 p. 

• Gyéresi Á., Hancu G., Székely P.- Chimie farmaceutici- Súbstanre medicarnentoase 

anorganice, ed. 2, 2008, !22 p. 

• Gyéresi Á., Kelemen Hajnal, Hancu G., Székely P.- Lucraripracticede chimie farma

ceuticil - Cuiegere de analize monografice (Substanfe medicarnentoase ofidnale ín 

Farmacopeea Romaná ed. a X-a), 2008, 202 p. 

• Gyéresi Á., Kelemen Hajnal, Hancu G., Székely P. - Analize monografice comemate 

- Lucrari practice de chimie farmaceuticií, 2008, 211 p. 
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CÁRTI DE SPECIALITATE l SZAKKÖNYVEK 
' 

• Gyéresi Á., Kata M - Gyógyszervegyületek vékonyréteg-kromatográfias minőség
vizsgálata - Thin-layer chromatographic techniques for quality control of pharma

ceutics. Ed. Kontraposzt, Budapesta, 2000, 545 p., ISBN 963-00-2651-1. 

• Kelemen Hajnal, Gyéresi Á. - Szervetlen gyógyszerészeti kémia- Chimie farmaceuti

ca anorganicií.. Ed. Lyra, Tirgu Mure~, 2003, !68 p., ISBN 973-8231-23-X. 

• Kelemen Hajnal- Specifikus hatású kemoterápiás szetek- Chimioterapice eu aqiune . 

specificií.. Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2004, !75 p., ISBN 973-7788-25-7. 

LUCRÁRI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l 
' ' 

TuooMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

LUCRARI PUBLICATE IN STRÁINÁTATE l 
KüLFÖLDÖN MEGJELENT KÖZLEMÉNYEK 

• Gyéresi Á., Kata M - A vékonyréteg-kromatográfia jelentősége és szerepe a kö-
~ 

zeljövőben a gyógyszertári minőségbiztosításban- Impottan ce and role of thin-layer 

chromatography in the quality assurance attivity of the pharmaceutics in the near 
future. Gyógyszerészet, 2000,44, (6):331-333 

• Gyéresi Á., Gergely Márta, varnos J - Chromatographic and W spectrophotometric 

study ofH2-receptor antagonists. J. Planar Chromatography- Modern TLC, 2000, 
13, (4): 294-298 

• Gyéresi Á., Péter Mária, Fülöp F - Beta-receptor gátlók enantiomerjeinek folya

dék-kromatográfiás elválasztása egy új izotiocianát típusú derivatizáló reagens segít

ségéve!. Acta Pharmaceutica Hungarica, 2000, 70, (3-6): 138-145 

• Péter Mária, Gyéresi Á., Fülöp F - Liquid chromatographic enantioseparation of 

beta-blueking agents with [IR, 2R]-l ,3,diacetoxy-1-( 4-nitrophenyl),2cpropyl-iso

thiocyanate as chiral derivatizing agent. Journal of Chromatography, 2001, 910: 
247-253 

• Gyéresi Á., Dani Tünde, Nagy E, Harkó Hanna, Domokos Katalin- Planar chro

matographic separatio n of beta-blocklng agen ts and study of the sensitivity of the 

colour reactions used for their detection. Planar Chromatography, ISPS, 2002, 
241-250 

• KataM., Gyéresi Á.- Development ofHungarian-Hungarian Connectionsin Phar

m;;z;;Gyógyszerészet, 2004,48, (2): 111-114 
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• Gyéresi Á., Szövérft Emőke, Nagy G., Kata M - Pianat Chromatographical and 

spectrophotomettical Study of the Quality of Synthetical Coloraurs and their Uti

lisation for the Photoprotection of Dipines. Planar Chromatography, ISPS, 2004: 

339-350 

• Gyéresi Á., Horváth Ilona Klára - Chomatographic and Specrrophotometric Study 

of Certain Microchemical Reactions of Quinoline Derivates. · Planar Chromatogra

phy,ISPS,2005:353-365 

• Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F- Role of chemical structure in stereoselec1:ive recogniti

on ofbeta-blockers and H 1-antihistamines by human serum transferrin in capillaty 

zone electrophoresis. Electrophoresis, 2006, 27, (8): 1510-1516 

• Hancu G., Gáspár A, Gyéresi Á. - Separation of 1,4-Benzodiazepines by Micellar 

Elektrokinetic Capillary Chromatography. Journal of Biochemical and Biophysical 

Methods,2007,69:251-259 

• Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A. -!,4-Benzodiazepin származékok elválasztása mi

celláris kapilláris elektroforézissel. Acta Pharmaceutica Hungarica, 2007, 77, (3): 

123-131 

• Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F - Role of chemical structure in stereoselective recog

nition of beta-blockers by cidodextrins in capillary zone electrophoresis. Journal of 

Biochemical and Biophysical Methods; 2008, 70, (6): 1268-1275. 

LucRÁRI PUBLICATE IN TARÁ l HAZAI KÖZLEMÉNYEK 

• Gyéresi Á. - A humán és állatgyógyászati termékek gyártása és forgalmazása Romá

niában. Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte Medicale, 1999, 72: 22!-226 

• Hancu G., Gyéresi Á. - An"aliza cromatografic:i ~i spectrofotometridí ln UV a unor 

medicamente eu actiune antihelminticií.. Farmacia, 1999,47,4: 11-19 

• Kelemen Hajnal, &gdon G. jr. - Benzodiazepin-tartalmú végbélkúpok formuláiása 

(Formularea supozitoarelor rectale eu beriwdiazepine). Orvostudományi Értesítő/ 

Buletin de Sriinte Medicale, 1999, 71: 243-249 

• Kelemen H~jnal- Benzodiazepinek és más anxiolitikumok fejlesztésének távlatai 

(Perspectivele cercetarii benzodiazepinelo r ~i a al tor anxiolitice). Orvostudományi 

Értesítő/BuJetin de Sriinte Medicale, 1999, 72: 216--220 . 

• Kelemen Hajnal- D;aze~ám oldékonyságának optimáiása (Optimizarea solubilitiítii 

diazepamului). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte Medicale, 2000, 73: 

418-423 
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• GyéresiÁ. -Az antihiperrenzív szerek új csoportja- az angiotenzin II-receptor antago

nisták. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinfe Medicale, 2000, 73: 361-365 

• Gagyi L., Gyéresi A. - A királis gyógyszermolekulák vizsgálatára alkalmazott enarr

tioszelektív módszerek. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 2000, 46, (1-2): 29-32 

• Gyéresi A., Gergely Márta, varnos j- Study on the comparative analysis of four com

poundsin the series ofH2-receptor antagonists. Farmacia, 2000, 48, (3): 43-56 

• Kelemen Hajnal Gyéresi A., István F.- Nitrazepárn és ciklodextrinek kölcsönhatásá

nak termikus vizsgálata (Studiul interaqiunii nitrazepamului eu ciclodextrine eu 

ajutorul metodelor termice). Orvostudományi Értesitő/Buletin de Sriinte Medicale 
2001, 74: 334-337 ' ' ' 

• Gyéresi A., Kelemen Hajnal Hancu G. - O noua generarie a antiinflamatoarelor 

nesteroidiene: inhibitorii specifid ai ciclooxigenazei-2. Orvostudományi Értesitől 
BuJetin de ~tiinre Medicale, 2001,74:312-316 

• Kelemen Hajnal Popovici Adriana - Optimizatea solubilitafii nitrazeparnului. Far
macia, 2001,49, (6): 45-51 

• Kelemen Hajnal Popovici Adriana, Regdan G. jr. - Diazepárn-tartalmú végbélkúpok 

és nitrazepám-tartalmú végbélkúpok előáliJrása és vizsgálata (Formularea si studiul 

supozitoarelor rectale eu diazeparn !i eu nit~azepam). Revista de Medicina ;i Farma

cie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47: 84-87 

• Kelemen Hajnal Popovici Adriana- Cercetari p rivind formularea supozitoarelor rec
tale eu nitrazeparn. Farmacia, 2002, 50, (I): 18-25 

• Kelemen Hajnal Regdon G. jr., Dani Tünde-Irén - Nitrazepárn-tartalmú végbélkú

pok előállítása és fiziko-kémiai vizsgálata (Prepararea !i studiul fizico-chimic al su

pozitoarelor rectale eu nitrazeparn). Orvostudományi Értesítő/Buletin de Sriinte 
Medicale, 2002, 75, (2-3): 207-211 ' ' 

• Kélemen Hajnal Popovici Adriana, Regdon G. jr. - Studii p rivind formulatea supozi

toarelor rectale eu diazepam ~i urmiri~~~- _cineticii de cedare "in vitro'' ·a diazepaniii.:. 
!ui. Farmacia, 2003, 51, (4): 49-56. 

• Kelemen Hajnal- Studiul posibilelor interaqiuni íntre derivapi benwdiazepinici !i 

substanfe auxiliare. L Termostabilitat~a iÜtrazepamului in prezenfa ciclodextrinelor 

!i a polietilenglicolului. Revista de Medicina !i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 
Szemle, 2003, 49, (1): 49-52 

• Kelemen Hajnal- Studiulposibilelor interaeriuni íntre derivatii benwdiazepinici si 

substante auxiliare. Il. Cercetiri cromatografi~e pe strat subrir:. Revista de Medici~a 
!i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2003, 49, (2): 107-112 
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• Kelemen Hajnal- Studiul stabilitafii chimice a diazepamului !i a nitrazepamului 

din supozitoare. Revista de Medicini ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szernle, 

2003,49, (3): 171-174 

• Kelemen Hajnal, Ötvös Dalma - Analiza cromatograficií a unor antiparkinsoniene. 

Revista de Medicina !i Farmacie/Orvosi és Gyógysierészeti Szemle, 2003, 49, 4: 

236-241 

• Gyéresi A., Dani Tünde, Székely P.- Prodnsele eu piante medicinale oficinale !i erite

riile lor de calirate in Farmacopeea Europeana edifia a 4-a. Nota l. Farmacia, 2003, 

51, (6): 25-36 

• Gyéresi A., Dani Tünde, Székely P.- Prodnsele eu piante medicinale oficinale !i erite

riile lor de calirate ín Farmacopeea Europeana edifia a 4-a. Nota Il. Farmacia, 2004, 

52, (l): 28-43 

• Kelemen Hajnal Bardocz Erika- Normolipemiante din clasa inhibitorHor HMG

CoA reductazei: statine. Revista de Medicina !i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 2004, 50, (2): 161-166 

• Kelemen Hajnal- Studiul prin analiza termicá (TG, DTG, DTA) a stabilitáfii nitra

zeparnului ín stare solidá. Farmacia, 2004, 52, (2): 88-93 

• Kelemen Hajnal, Regdan G. jr. - Diazepárn-tartalmú végbélkúpok formuláiása és in 

vitro gyógyszerleadó-képességük meghatározása (Prepararea !i determinarea capa

citáfii de cedare in vitro al supoziroarelor rectale eu diazepam). Orvostudományi 

Értesítő/Buletin de ~tiinre Medicale, 2004, 77, (1): 63-66 

• Kelemen Hajnal- Migrénellenes szerek (Agenfi antimigreno!i). Orvostudományi 

Érresítő/Buletin de ~tiin~e Medicale, 2004, 77, (3): 309-313 

• Kelemen Hajnal Imre Si/via, Ötvös Dalma- Studi ul spectral ín UV al unor antipar

kinsoniene. Farmacia, 2004, 52: 110-117 

• Hancu G., Kilár F., Gáspár A., Gyéresi A. - Actualita~i in dorneuiul electroforezei 

capilare :in analiza substantelor medicamentoase. Conferinp nationala a tinerilor 

-cercetatori "Farmaceutica Marisiensis"_. Revista de Medicini ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Mure1, 2004, 50: 150-153 

• Gagyi L., Gyéresi A. - Metode CLIP pentru separarea izomerilo r optici ín seria bio

cantelo r beta-adrenergice. Revisra de Mediciná !i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerés

zeti Szemle, 2004, 50: 230-234 

• !}aica Codrura, Gyéresi A., Aigner Z, Kata M, Trandafirescu Cristina, Dehelean Cris

tina - Obtinerea ~i analiza compleqifor de i~cluziune ai diureticelor sulfonamidice 

eu ciclodextrine. Revista de Medicini ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 

2004, 50: 196-200 
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• Hancu G., Gáspár A., Gyéresi Á. - 1,4-Benwdiazepin származékok elválasztása ka

pilláris elektroforézissel (Separarea derivaTilor de 1,4-benwdiazepina prin electmfo

rezi capilara). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2005, 78, (2): 

191-195 

• Gagyi L., Gyéresi Á., Gombosuren N, Dibó G. - Separarea enantiomerilor unor be

ta-blocante !i Hl-antihistaminice eu electroforezi capilara folosind selector chiral. 

Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2005, 78, (2): 204-208 

• Gyéresi Á., Székely P. - ActualitiTi in dorneuiul radiofarmaceuticelor. Orvostu

dományi Értesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2005, 78, (3): 348-354 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., Kata M., Aigner Z., Szabadai Z. - Studi u privind 

efectul beta-ciclodextrinei asupra hiarosolubilitiíTii bifonawlului. Farmacia, 2005, 

53, (5): 83-93 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., ~., Aigner Z., !joica Codrufa, Szabadai Z. -
Study ofimprovement of some physic;;chemical properties ofbifonazole by comple

xation with cyclodextrins. Timiloara Medical Journal, 2005, 55, (5): 76-82 

• !joica Codrura, Gyéresi Á., Aigner Z., Kata_M, Dehelean Cristina- Prepararian and 

investigarion of acetazolarnide products containing randomly methylated-beta

cyclodextrin. Timiloara Medical Journal, 2005, 55, (5): 83-85 

• !joica Codrufa, Gyéresi Á., Aigner Z., Kata M.> Dehelean Cristina, Szabadai Z. - Anali

za fizico-chimidí a unor compleqi de in2uziune ai dortalidanei eu f3-ciclodextrina. 

Farmacia, 2006, 54, (2): 13-22 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., Kata M, Aigner Z., Szabadai Z. - Interaction 

study of albendazole with hydroxypropyl-beta-cyclodextrin. Farmacia, 2006, 54, 

(5): 86-94 

• Hancu G., Gáspár A, Gyéresi Á. -Applications of capillary electrophoresis for the se

paration of some benzodiazepine derivates (Utilizarea electmforezei capilare pentru 

separarea unor derivaTi de benwdiazepina). Farmacia, 2006, 54, (6): 46-55. 

• !joica Codrufa, Gyéresi Á., Aigner Z., Kata M. Deheleán Cristina- ObTinerea !i carac

terizarea fizico-chimidi a compleqilo~incluziüne ai unui diuretic sulfonamidic 

eu f3-ciclodextrina metilati. Revista de Chilllie, 2006, 57, (4): 392-397 

• !joica Codrufa, Gyéresi Á., Aigner Z., Kata'M, Dehelean Cristina- The influence of 

polyvinylpyrrolidone on fumsemide complexation wi th randomly methylated beta

cyclodextrin. Revista de Chimie, 2006, 57, (7): 726-730 

• §o ica Codrufa, Gyéresi Á., Aigner Z., Kaia M, Dehelean Cristina- Preparario n and 

investigarion of indusion complexes of indapamide with randomly methylated-f3-

cyclodextrin. Timiloara Medical Journal, 2006, 56, (2): 266-270 

120 

• Kata M., Gyéresi Á. - Actualities in the domain of veterinary substances and do-
~ " 

sage forms. Orvostudományi Ertesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2006, 79, (2): 

246-250 

o Gagyi L., Gyéresi Á., Kilár F.- Capillary w ne electmphoretic separarion of ldl~an
tihistarnine enantiomers using chiral selector. Orvostudományi Értesítő/Buletin de 

Sriinte Medicale, 2006, 79, (3): 382-388 , ' 
• Han eu G., Gyéresi Á. - Egyeil ,4~benwdiazepin származékok elválasztása és stabilitásá-

nak vizsgálata (Separarea !i studi ul stabilitilii ale unor derivaTi de 1,4-benwdiazepina). 

Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2006, 79, (3): 389-394 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., ~., Aigner Z., Szabadai Z. - Preparaclon and 

characterizario n of albendazole- random methyl beta-cyclodextrin binary systems. 

Farmacia, 2007, 55, (1): 98-107 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., Kata M, Aigner Z., Szabadai Z. - Study of alben
~ 

dazole- hydroxypropyl-beta-cyclodextfin binary systems. Farmacia, 2007, 55, (5): 

580-589 

• !joica Codrufa, Gyéresi Á., Frenfiu B., Dehelean Cristina, AlUilf Mihaela- Preparario n 

and physico-chemical characterisatien of chlortalidone- hydroxypmpyl-beta-cyclo

dextrin binary systems. Revista de Chimie, 2007, 58, (7): 606-611 

• Aludf Mihaela, !joica Codrufa, Gyéresi Á., Dehelean Cristina, Simon S. - Physico-che

mical analysis of binary complexes of fumsemide and randomly methylated beta

cyclodextrin. Revista de Chimie, 2007, 58, (10): 891-894 

• Gagyi L., Gyéresi Á., Gergely A. - Enarrrioseparatio n ofbeta-blockers on teicoplanin 

chiral stationary phase using chiral chromatography. Orvostudományi Értesítő/Bu

letin de ~tiinTe Medicale, 2007, 80, (l): 54-57 

• Hancu G., Gyéresi Á., Gáspár A. - l ,4-Benwdiazepinek elválasztása micelláris kapil

láris elektroforézissel ciklodextrinek segítségével (Separarea derivaTilor de l ,4-benzo

diazepina prin electroforezi capilari micelari eu ajutorul ciclodextrinelor), Orvostu

-dományi Értesitő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2007, 80, (1): 58-61 

• Kata M, Gyéresi Á. -Alkalmazott nanatechnológiai kutatások (Cercetári nanoteh-
.....- - ""'" , l_ 

nologice aplicate). Orvostudományi Ertesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 2007, 80, 

(2): 112-114 

• Stevlik Klára, Gyéresi Á., Ludányi Krisztina -~ Piperazinil-kinazolin szerkeze

tű a-adrenerg receptorgátlók összehasonlító fiziko-kémiai és stabilitás vizsgála

ta (Cercetari fizico-chimice !Í de stabilirate comparative in domerriul blocantelor 

o:-adrenergice eu structuri piperazinil-chinazolinici). Orvostudományi Értesítő/ 

Buletin de ~tiinTe Medicale, 2007, 80, (2): 141-144 

121 



• Simon Brigitta, Gyéresi Á. - Gyógyszerek, mint környezeti szennyezők (Mc;gjqmen

te ca poluame ale mediului). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiin1e Medicale, 

2007, 80, (2): 152-155 

• $oica Codrnfa, Imre Si/via, Vari C., Gyéresi Á., Dehelean Crístina, Dogarn María -

HPLC analysis of furasemide in rat plasma. Bioavailability study. Note l. Farmacia, 

2008, 56, (4): 419-427 

• $oica Codrnfa, Vari C, Imre Si/via, Gyéresi Á., Dehelean Cristina, Dogarn Maria -

HPLC analysis of furasemide in rat plasma. Bioavailability study. No te 2. Farmacia, 

2008, 56, (5): 513-520 

• Hancu G., Gáspdr A., Gyéresi Á. - Separation of oxazepam enantiomers by cyclo

dextrin modified micellar electrokinetic chromatography. Farmacia, 2008, 56, (4): 

381-388 

• Trandafirescu Cristína, Gyéresi Á., Kata M., Aigner Z., Epure Cristina, Szabadái Z. =-- Study on influence of citric acid on albendazole complexation with random me-

thylated- beta-cyclodextrin. Farmacia, 2008, 56, (1): 24-29 

• $oica Codrufa, Gyéresi Á., Dehelean Cristina, Peev Camelia, Aigner Z., Kata M -

Thin-layer chromatography as analytical method for indusion complexes of some 

diuretics with cyclodextrins. Farmacia, 2008,, 56, (l): 75-82 

• Hancu G., Gyéresi Á., Gáspdr A. - Micellar elektrokinetic capillaty chromatography 

of 1,4-benwdiazepine derivates and their degradarion products. Revista de Chimie, 

2008, 59, (1): 8-ll 

• Hancu G., Gyéresi Á, Gáspdr A. - Metode de separare a deriva1ilor de 1,4-benw

diazepini prin electroforez:l capilar:l micelari, Prima Conferinri a Doctoranzilor ln 

Medicin:l ~i Farmacie. Revista de Medicini ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 2008, 54, (3): 255-259. 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., Kata M, Aigner Z., Szabadai Z. - Physico-che-= mical characterizarian of albendawle-hydroxypropyl-beta-cyclodextrin - citric acid 

ternary compounds. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

mle, 2008, 54, (3): 509-511 

• Hancu G., Gyéresi Á., Gáspdr A. - Cyclodéxtrines as buffer modifiers in the separati

o n ofbenzodiazepine derivates by miceJlar elektrokinetic capillaty chromatography. 

Timiloara Medical Journal, 2008, 58, (2): 60-65 

• $oica Codrura, Gyéresi Á., AignerZ, f{;tta !!· Dehelean Cristina - Preparation and 

investigarion of indusion complexes of hydrochlorothiazide wi th hydroxypropyl -

beta-cyclodextrin. Timiloara Medical Journal, 2008, 58, (2): 95-99 

!22 

• Trandafirescu Cristina, Gyéresi Á., Kata M, Aigner Z., Szabadai Z. - Study of bifo

nazole- random methylated- beta-cyclodextrin hinaty systems. Timiloara Medical 

' Journal, 2008, 58, (2): 118-122 

!23 



GYÓGYSZERÉSZETI KÉMIA 

dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár 

A Gyógyszerészeti kémia tanszék az 1948/1949 tanévben kezdte el működését. Alapítója 

dr. Mártonfi László egyetemi tanár (1903-1973), aki húsz éven át- nyugdíjazásáig 

(1969)- a tanszék vezetője volt. 

Dr. Mártonfi László ezt megelőzően Kolozsvárorr Gheorghe Pamfil professwr mun

katársa volt a Gyógyszerészeti Kar keretében. Elsőkém bocsátott a hallgatók rendel

kezésére egyetemi jegyzetet (1950, 1959). Bevezette és több mint 10 éven át ellitta a 

Gyógyszerészeti merceológia oktatását is (19 51-1962). 

Dr. Mártonfi László képviselte a Marosvásárhelyi Gyógyszerészeti Kart a Parmaeia 

(Bukarest) szaklap szerkesztőbizottságában, annak első számától (1953) kezdve. 

A tárgy oktatásában kezdettől nagy hangsúlyt helyeztek a gyógyszeres anyagok 

komplex fiziko-kémiai, analitikai sajátságainak., megismerésére. 

Dr. Mártonfi László egyetemi tanár nyugdíjazása után a tanszék vezetését az alábbi ok

tatók látták el: 

• 1969-1973 között dr. Zenaida Cojocaru egyetemi előadótanár; 

• 1973-1976 között Fülöp Lajos adjunktus (mb.); 

• 1976-1982, 1985-1989 ki;izött dr. MirceaAlexandru Racsin egyetemi előadótanár; 

• 1982-1985 között dr. Gyéresi Árpád adjunktus (mb.), 1998-tól egyetemi tanár, aki 

a tanszék 1991-es újraindulásának és az új tanszemélyzet kialakitásának időszakától 

- az 1992-es kinevezése óta- a tanszék vezetője. 

Az oktatói tevékenység terén sor került az oktatói prograrnak felújítására, számos új fe

jezet bevezetésére, nagy figyelmet szemelve az Európai Gyógyszerkönyv aktuális előírása

inak. Több aktualizált oktatói anyag összeállít,;_;ára (jegyzetek, előadások, gyakorlatok), 

sokswrosítására került sor. Modernizálták a tanszék két laboratóriumát, amelyeket az 

Egyetem vezetőségének támogatásáyal sikerült két új helyiséggel bővíteni, a tudományos 

diákköd tevékenység és a műszerék számára. Jelenleg több számítógép, maclern vetítő

gép (PowerPoint), multifunkéionális gép (xerox, scanner, fax) áll rendelkezésre. Mind

ezek lehetövé tették az oktatói és tudományos tevékenység színvonalának emelkedését. 
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A tanszék tevékenysége alapvetőerr ao Gy~gyszerészeti kémia a III. (általános fertőtle

nítők, kemoterápiás szerek) és a IV évfolyamon (tüneti gyógyszerek) oktatására terjed 

kL Folytatódott az Allatgyógyászati szerek oktatása (IV éven l félév, 2002-2008 kö

zÖtt kötelező, jelenleg kötelezően választható e tárgy). A Biológiai gyógyszerek oktatását 

- melyet 1993-ban dr. Gyéresi Árpád prof. kezdeményezett- az Fl Katedra vette át 

· 2007-től. A 2004-2008-as időszakban a tantervben szerepelt a Gyógyszervegyületek 

· sztereokémiája is (dr. Gyéresi Árpád prof.) III. éven, l féléves választható tárgyként, 

tekintve a kérdés aktualitását, a hatékonyabb izomerek használatára való törekvéseket. 

A 2002-ben beindult 3 éves asszisztensképzés keretében a tanszék oktatói megszer

vezték, ill. ellátják A gyógyászati szerek oktatását (kezdetben dr. Gyéresi Árpád prof., 

jeleuleg dr. Kelemen Hajnal egyetemi előadótanár). 

Oktatóink számos vizsgabiwttság tevékenységében is szerepet kapnak: a felvételi (dr. 

Kelemen Hajnal, dr. Gabriel Hancu), a cliplomavizsga (dr. Gyéresi Árpád, dr. Kelemen 

Hajnal, dr. Gabriel Hancu) alkalmával. Dr. Gyéresi Árpád prof. a Kari Tanács tagja 

(!996 óta), az 1996-2008-as időszakban az F2 Katedra (szaktárgyak) vezető tisztségét 

is betöltötte. 
Említésre méltó, hogy magasabb oktatói fokozatha léptek elő: dr. Kelemen Hajnal 

-egyetemi előadótanár (2005), dr. Gabriel Hancu- adjunktus (2008) és Székely Pál 

drd.- tanársegéd (2006). 

A tudományos tevékenység területén is számos eredmény mutatható fel. 

A tudományos kutatómunkát ebben az időszakban a MOGYE egyetlen alkaloin

mal támogatta CAMAG-rípusú rétegktomatográfiás felszerelés beszerzésével, értékelve, 

hogy a tanszék több évtizedes tapasztalattal rendelkezik e módszer területén. 

A gyógyszerek és a vizsgálati módszerek, a nemzetközi minőségi előírások terén be

következett haladást szem el őrt tartva, a tanszék kutatási tevékenysége változatos téma

kört foglal magába: 

• optikai, valamint geometriai iwmerek szétválasztására alkalmas módszerek kidolgo

zása {nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia, kapilláris elektroforézis, cirkuláris 

dikroizmus); 

• egyes gyógyszervegyületek fényérzékenységének és stabilitásának kutatása; 

• gyógyszervegyületek zárványkomplexeinek előállítása és tanulmányozása a 

biofarmáciai tulajdonságok javítása végett; 

• egyes gyógyszervegyületek és segédanyagok kölcsönhatásának vizsgálata a 

gyógyszerformulálás optimáiása céljából; 

• antibiotikumok meghatározása állati eredetű termékekből; 

• az antibiotikumok környezetszennyező szerepének vizsgálata. 

!25 



Az említett témák kutatása zömmel a dr. Gyéresi Árpád prof által irányítoJt dokto

ti disszertációk keretében történik. Ezek megvalósítása külföldi kutatási ösztöndíjak 

segítségéve!, illetve nemzetközi kutarási és mobilitási programokban való részvétellel 

történik. Tanszékünk 200 l óta vesz részt a CEEPUS nemzetközi programban, mely 

lehetőséget nyújt számos magyarországi egyetemi intézménnyel való együttműködésre 

(Budapest, Pécs, Debrecen). Jelentősek a Szegedi Gyógyszerésztudományi Karral való 

kapcsolatok, melyeket a kari delégációk kölcsönös látogatásai (2002 - Szeged, 2006 -

Marosvásár hely) alkalmával fűztek swrosabbra; 2006-ban egy kétoldalú keretszerződés~ 

ben rögzítették a konkrét együttműködés lehetőségeit, főbb területeit. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem és a budapesti Semmelweiss 

Egyetem oktatói cserekapcsolatokra vonatkozó egyezménye keretében 2009-ben dr. 

Gyéeresi Árpád egyetemi tanár hallgatói előadásokat tartott a budapesti Gyógyszerésztu-

dományi Karon. · 

A kutarások finanszírozásának másik fOrrása a Magyar Tudományos Akadémia Domus 

Hungarica Scientiarum et Artium ösztöndíjai (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel 

Hancu), amely rámagatra a magyarországi tudományos rendezvényeken való részvételt is. 

A tanszék oktatói számos fontos hazai és külfóldi tudományos rendezvényen vettek 

részt. 

KüLFÖLDIRENDEZVÉNYEK 

• A 6. Európai Gyógyszerésztudományi Kongresszus (EUFEPS), Budapest, 2000 

(Gyéresi Á.); 

• Nemzetközi ("Balaton') Szimpóziumok: "High Performance Separation Methods", 

Siófok, 1991, 2001 (Gyéresi Á.); 

• Magyar Gyógyszerész Napok a Magyar Gyógyszerész Kamara szervezésében, Gyula, 

2001, Balatonfüred, 200 2 (Gyéresi Á, Kelemen Hajnal); 

• Gyógyszerésztörténeti Konferencia, Kecskemét, 2002 (Kelemen Hajnal); 

• "Rozsnyay Mátyás" fiatal gyógyszerészek szakmai versenye, ]3udapest, 2003 (Kele

men Hajnal- a szakmai zsűri tagja); 

• Magyar Gyógyszerész Kongresszusok: XI(- 2003, XIII.- 2006, Budapest (Gyéresi 

Á., Kelemen Hajnal), XIV- 2009 (Gyéresi Á.); 

• "Planar Chromatography" nemzetközi szimpóziumok: Visegrád-, 2004, Siófok, 

2005 (Gyéresi Á.- a Nemzetközi Tudományos Bizottság tagja); 

• VII. Gyógyszerészeti és Alkalmazott Fizikai kémiai nemzetközi konferencia, Inns

bruck, Ausztria, 2005 (Kelemen Hajnal); 
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A Magyar Gyógyszerésztudomá_nyi Társaság által szervezett továbbképzó szimpózi

umok: Sopron, 2001, "Gyógyszerek az ezredfordulón" (Kelemen Hajnal); Hévíz, 

2004 és Sopron, 2008, "Gyógyszeranalitikai Kollokvium' (Gyéresi Á., Székely P.); 

.• A Budapesti Gyógyszerésztudományi Kar 50 éves évfordulójára szervezett "Smart 
malecules in Tberapy'' Nemzetközi Szimpózium, 200 5 (Gyéresi Á., Kelemen Hajnal); 

• A Budapesti Gyógyszerésztudományi Kar 70. éves évfordulójára szervezett konfe

rencia, 2006 (Gyéresi Á.); 
Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar 50 éves évfordulójára szervezert tudományos 

ülésszak, 2007 (Gyéresi Á.); 
• A Magyar Kémikusok Egyesületének centenáriumára szervezert konferencia, Sop-

ron, 200 7 (Gyéresi Á.); 
• A Szegedi Egyetemen szervezett "Szem-Györgyi Albert" Napok, 2008, (Gyéresi Á.). 

HAZAI RENDEZVÉNYEK 

• Nemzeti Gyógyszerész Kongresszusok: XII, Bukarest, 2002 (Gyéresi Á., Kelemen 

Hajnal); XIII, Kolozsvár, 2006 (Gyéresi Á. - a Tudományos Biwttság tagja, Kele

men Hajnal, Hancu G.); 

• AMOGYE évi Tudományos Ülésszakai; 
• Az Erdélyi Múzeum-Egyesület- Orvosi és Gyógyszerésztudományi szakosztályának 

évi tudományos ülésszakai (1998 -Gyergyószentmiklós, 2000 -Székelyudvarhely, 

200 l - Szilágysomlyó, 200 2 és 200 5 - Marosvásárhely, 200 3 - Sepsiszentgyörgy, 

2004 és 2007 - Kolozsvár, 2006 - Csíkszereda, 2008 - Nagyvárad, ahol egyes dol

gozatok díjakat is nyertek (Kelemen Hajnal, Hancu G., Székely P.). Dr. Gyéresi Á. 
prof., aki a Szakosztály alelnöke, részt vett a szervező és tudományos bizottságokban, 

valamint 2002-től a Nemzeti Gyógyszerész Kollégium által akkreditált továbbképző 

előadásokat szervezi; 
;.c •••. •• L~- Piroterápiás Szimpózium ,,A fitoterápia az új évezred kezdetén', Berethalom, 

2001 (Gyéresi Á.- plenáris előadás, Kelemen Hajnal, D~i Tünde); 

• Fiatal kutatók tudományos konferenciája "Farmaceutica Marisiensis", Marosvásár

hel y, 2004 (Kelemen Hajnal, Hancu G.- a Szervezőbizottság tagjai); 

• Továbbképző előadások a Hargita Megyei Gyógyszerész Kollégium és a Magyar 

Gyógyszerész Kamara közös szervezésében, nemzetközi- részvétellel, Csíksze~eda, 

2006 (Gyéresi Á. -2 előadás); 
• Az Orvos és Gyógyszerész Doktoranduswk I. Tudományos Konferenciája, Marosvá

sárhely, 2008 (Gyéresi Á., Hancu G.- a Szervezöbizottság tagjai); 
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• Nemzeti Gyógyszerész Szimpózium, Temesvár, 2008 (Gyéresi Á. -plenáris előadó, 

HancuG.); 

• III. Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Kollokvium, Marosvásárhely, 2008 (Gyéresi 

Á. -plenáris előadó, a Szervezőbizottság tiszteletbeli elnöke). 

A tanszék munkatársai szerződéses kutatásban is részt vettek (dr. Kelemen Hajnal2004-

ben a S.C. BIOEEL Kft.-vel, 2005oben a S.C. VIM SPECTRUM Kft.-vel). 2006-ban 

a tanszék munkaegyüttese kutatási szerződést kötött a SAPIENTIA alapítvány Kutatási 

Prograrnak Intézetével (Kolozsvár, témavezető: dr. Gyéresi Árpád prof.). 

Említésre méltó, hogy ebben az időszakban Kelemen Hajnal (2002) és Gabriel 

Hancu (2008) gyógyszerészdoktori címet szerzett. Dr. Gyéresi Árpád prof. - a Gyógy

szerészeti kémiai tanszék történetében első ízben- nyert jogot (2001) doktorátus veze

tésére. Vezetésével az elmúlt években 5 doktorandusz szerzett doktori címet. Jelenleg l O 

hazai doktorandusz tevékenységét irányítja, emellett a Gyógyszerészeti Kart képviseli a 

MOGYE Doktori Iskolájának Tanácsában. 

Az Európai Gyógyszerkönyv előírásainak átvételére készültek a Román Gyógyszer

könyv kiegészítő kötetei. E vonatkozásban dr. Gyéresi Árpád prof. tanácsadói (2000 

-pótkötet), illetve a Román Gyógyszerkönyv (,2006- pótkötet) Koordinációs Bizottsá

gának szakértői szerepkörét töltötte be. 

Dr. Gyéresi Árpád prof. tagja a CNCSIS által akkreditált egyes szakfolyóiratok tudo

mányos, illetve szerkesztői bizottságának: Farmacia, Orvostudományi Értesítő. 

A tanszék oktatói jelentős szerepet vállaltak a diplomadolgozatok irányításában a tu

dományos diákköri munka keretében. Így ebben az időszakban dr. Gyéresi Árpád prof. 

32, dr. Kelemen Hajnal 20 szakdolgozatot irányított. 

A nemzetközi kapcsolatok terén, dr. Gyéresi Árpád prof. 2007-ben kezdeményezte 

Karunk részvételét az ERASMUS tanulmányi és mobilitási programban, kapcsolatot 

keresve a magyarországi 4 gyógyszerészképző karral. Ennek eredményeképpen kétoldali 

megállapodás jött létre a Szegedi Gyógyszerésztudo?'ányi Karral, az oktatók és hallga

tók kölcsönös fogadására vonatkozóan. 

Dr. Gyéresi Árpád prof. 2003-ban a Kart képviselte a SOCRATES - ERASMUS 

program keretében szervezett MedNatNet nemzetközi konferencián Amstelweenben 

(Hollandia): ,,Az egyetemi oktatás problémái a természettudományok terén". 2005-ben 

a Magyar Akkreditációs Bizottság felkérésére dr. Gyéresi Árpád prof. A magyarországi 

gyógyszerészképző helyeket (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs) látogató bizottság elnö

. ki tisztét töltötte be. 
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A tanszék oktatói számos hazai és külföldi tudományos szervezetnek tagjai: 

• Román Gyógyszerésztudományi Társaság (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel 

Hancu); 

• Román Gyógyszerésztörténeti Társaság (Gyéresi Árpád); 

• Romániai Gyógyszerészek Kollégiuma (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel 

Hancu); 

• Erdélyi Múzeum-Egyesület - Orvostudományi és Gyógyszerészeti Szakosztály 

(Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal, Gabriel Hancu); 

• Nemzetközi Gyógyszerésztörténeti Társaság (Gyéresi Árpád); 

• Kolozsvári Akadémiai Biwttság (Gyéresi Árpád); 

• Magyar Egészségügyi Társaság (Gyéresi Árpád, Kelemen Hajnal); 

• International Sociery ofPlanar Separations (Gyéresi Árpád); 

• Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (Gyéresi Árpád, Kele~en Hajnal). 

KITÜNTETÉSEK 

Szakmai-tudományos érdemei elismeréseképpen, a gyógyszerészeti tudományok fejlő

désében és a külföldi egyetemekkel való kapcsolatok építésében játszott szerepéért dr. 

Gyéresi Árpád prof. az elmúlt évtizedben az alábbi kitüntetésekben részesült: 

• "2000" jubileumi ezüstérem - Magyar Gyógyszerész Kamara; 

• "Pápai Páriz Ferenc" Alapítvány díjazottja (2006); 

• Kiválásági diploma- Román Gyógyszerésztudományi Társaság (2006); 

• "Lencsés György- Ars Medica'' dij -Erdélyi Múzeum-Egyesület- Orvostudományi 

és Gyógyszerészeti Szakosztálya (2008); 

• A Szegedi Gyógyszerésztudományi Kar Aranyérme (2008); 

• A Román Gyógyszerésztörténeti Társaság ,,Alexandru Ionescu-Matiu" érdemérmé

nek II. fokozata (2008); 

• Tiszteleti tag oklevél, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (2009). 
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fARMACOGNOZIE, FITOTERAPIE, 

MEDICAMENTE HOMEOPATE. 

GRÁDINA DE PLANTE MEDICINALE 

conf dr. Sigrid EJianu 

Disciplina de Farmacognozie a fast 1nfiinpta 1n anul universitat 1948/1949 de prof. 

dr. Kopp Elemér (1890-1964), fiind sub conducerea sa pii.na 1n 1961, apai condusa 

de prof. dr. Rácz Gabriel (1961-1991), prof. dr. Csedő Caro! (1991-2000) ~i conf. dr. 

Sigrid ~ianu din anul 2000 ~i 1n prezent. 

CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titiul Perioada de activitate 

la disciplinií 

Kopp Elemér profesor profesor emerit, 1949-1961 
univershar doctor inginer chimist 

Rácz Gabriel profesor Jármacist primar, 1961-1992 
uniyersitar doctor in farmacie,, 

Csedő Caro! profesor 
universitar 

Kovács Klára asistent universitat 

Rácz Korilla Erzsébet asistént universitar 

membru titular al 
A.S.M. Bucure~ti, 

Doctor Honoris Causa 
al UMF Tirgu Mure!, 
membru al New York 
Academy of Science 

- f:u,níacist primar, 
dbetor í:n farmacie, 
membru al A.S.M., 

membru al A.O.S. din 
Románia 

farmacist primar 

farmacist primar, 
doctor ln farmacie 
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1953-

1949-1952 

1949-1962 

Numele ~i prenumele Funqia didaCtica Profesia ~i titiul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Kisgyörgy Zolcin asistent univetsitar doctor ín biologie 1962-196.4 . 

Péter H. Mária asistent universitar, farmacisi piimar, 1959-1988 
farmacist cercetiitor doctor in farmacie 1988-1993 

Bucur preparator inginer chimist 1959-1961 

József preparator chimist 1958-1959 

preparator farmacist 1966--1967 
-Mirioara Monea ~ef de lucrari doctor in farmacie 1962-1989 

Gáspár Mária farmacist doctor in farmacie 1967-1991 
cercetitor 

Mihai Giurgiu preparator doctor in farmacie 1968-1972 

Gabriel Tibori doctorand eu doctor in farmacie 1969-1972 
bursa 

Sigrid E~ianu conferen-par doctor in farmacie 1992-

Szőcs Dóra preparator farmacist 1996--1999 

Kelemen László preparator farmacist 1999-2000 

Varga Erzsébet ~ef de lucr:lri doctor in farmacie 2001-

Laczkó-Zöld Eszter asistent univetsitar doctor in farmacie 2004-

MonicaNan preparator doctorand 2008-

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disdpiina 

Sipos Sándor laborant 1954-1957 

László Sándor laborant 1957-1991 

Ferenczi Levente laborant 1992-1998 

Balizs AttUa laborant 1998-

Actualmente í~i desfa.);oarií aerivitatea la disciplin:l cinci cadre _didactice ~i un laboran t. 

Farmacognozia este o disciplina specific:l inviítiímántului farmaceude care se ocup:l de 

studi ul camplex al produselor de origine biologicií, eu precidere al produselor vegetale, 

falasite la obrinerea medicamentelor, respectiv fitoprepatatelor. In cadrul disciplinei se 

studiaza: 
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• pozip_a taxonomic:i, r:ispándirea, cultivarea ~i recoltarea piantelor medicinale; 

• ob~inerea, conservarea ~i identificarea produselor vegetale ~i animale; 

• biosinteza, structura chimic:i, identificarea, extragerea ~i dozarea principiilor active; 

• aqiunea ~i utilizarea produselor vegetale ~i a p'fincipiilor active ín terapeutic:i. 

Relevanfa farmacognoziei din punct de vedere al cercet:irii ~i pred:irii ín ínv:i~:imántul 

supedor farmaceude a erescut in ul timele decenii, pe de o parte, datorít:i faptului ca po

pulatia, ín special din tarile dezvolrate ale globului, recurge tot mai mult la remediide 

origine natural:i pentru prevenirea, ameliorarea ~i/ sau vindecarea anumitor afeqiuni, pe 

de alt:i parte, multe preparate naturale utilizate in mod tradifional, necesit:i investiga}ii 

suplimentare fie in privinta eficacit:i~ii, fie in privin~a riscului sau interaqiunii eu alte 

medicamente administrate caneamiten t, in scopul de a asigura siguran~a lor. 

Materia se preda ín semesttele l ~i 2 al e anului III de facultate, ín prezent care-3 ore 

curs ~i 3 ore lucdiri practice. Dupa sesiunea din vara studen~ii efectueaza o sapr:imána 

de practici ín Gridina de Piante Medicinale a UMF Tírgu Mure~ ~i pe tererr (Valea 

Mure~ului) pentru recunoa~terea ~i recoltarea piantelor medicinale din flora spontana, 

dar ~i pentru aprofundarea cuno~tin~elor teoretice. 

Incepiínd eu 1993 s-a introdus la disciplina de farmacognozie cursui ~i lucrarile 

practice de fitoterapie, iar din anul universirai 199411995 cursui de medicarnente ho

meopate. 

Fitoterapia este acea ramur:i a ~tiin~elor medicale care se ocup:i eu prevenirea, ameli

orarea ~i vindecarea holilor eu ajutorul preparatelor farmaceutice de origine vegetal:i. 

Tendinp ín crE?tere pe plan mondial de a utiliza fitopreparate ~i suplimente nutritive 

eu con}inut ín extracre vegetal'e, mai ales preventiv ~i ín automedicatie, ~i numirul mare 

de monografii de produse vegetale medicinale no i inrroduse ín:Farmacopeea Europeana 

impune un srudiu mai aproftmdat ín acest domeniu. 

Cursui prezentat contribuie la formarea unei viziuni de ansamblu asupra posibili

d.filor ~i limitdor de aplicare a fitoterapiei in diferite afeqiuni, eu accent deosebit pe 

fitopreparate moderne, standardizate, veri~cate din punct de vedere al continutului 

in principii active, al aqiunii farmacodinamié~ ~i al toxicid~ii. Produsele vegetale me

dicinale ~i fitopreparatele indicare in ~ümite afeqiuni sunt caracterizate din punct 

de vedere a aqiunii farmacologice, a principiilor active, a mecanismelor de aCfiune, 

a efectelor secundare ~i toxice, a-'posibilelor interacfiuni ce pot apare la administrarea 

concomitenti eu alte medicaínente. De asemenea, sunt prezenrate maciul de obp_nere ~i 

administrare, posologia, precum ~~ contraindica~iile fitopreparatelor. 
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Cursui de fitoterapie se preda ín semesttul l al anuluiV de studiu, 2 ore curs/saptiírna

na. Lucrarile practice (l ora/saptamana) aufost scoase din programa analitici íncepiínd 

an ul universitat 2008/2009. 

Homeopatia, o conceptie ~i metoda de ttatament veche de peste 200 de ani, se bucura 

§i ast:izi de interes din partea pacien~ilor §i- medicilor curanfi. Printre motiva~iile care 

explic:i acest interes se numara iri pilmul rand faptul ci oam~nii sunt con~tien~i ci 

progresele impresionante realizate in descoper-irea ~i fabricarea de noi medicamente de 

sintezií, de altfel foarte eficace, ascund totodara pericole potentiale pentru individ ~i 

pentru descendenfií, pericole care inci nici nu sunt curroseute in totalitate. 

In cadrul cursului "Medicamente homeopate" srudentii se familiarizeaza eu home

opatia, metodií de tratamen t care folose~te o alta terminologie ~i o alta scar:i a valorilor. 

De asemenea, i~i instujesc modul de preparare, administrare ~i conservare a remecliilor 

homeopate, precum §i contraindicafiile. 

Cursui se preda ín semesttul l al anului IV de srudiu, o ora pe saptiírniína. 

Din anul 2002 cursui de farmacognozie simplificat, sub denumirea de "Produse vege

tale medicinale" este predat ln semestrul2 al anului II la "Colegiul Univetsitar Medical 

- Tehnica farmaceutici", denumit lntre timp specializatea ,Asisten~a de Farmacie". 

Programele analitice ale cursurHor ~i lucrarilor practice sunt actualizate periodic. In 

ultimii ani aufost inttoduse clase noi de principii active ~i produse vegetale oficinale ln 

Farmacopeea Europeana ín vigoare. In paralel s-a renunpt la produsele vegetale care nu 

mal sunt utilizate ín practici. 

Incepand eu anul 1992 prof dr. Csedő Caro! este conducitor de teie de doctorat, ín 

anul 2002 primind ~i ticiul de profesor emerit. Actualmente actíveaza la disciplina ca 

· profesor consultant. Pana ln prezent au fost sustinute 18 teze de doctorat. 

.. Conf dr. Sigrid E~ianu, ~eful disciplinei, sustine p relegerile la seria romana, iar ~ef 

de lucrari dr. Varga Erzsébet la seria maghiara. 

Asistent universitat dr. Laczkó-Zöld Eszter ~i preparator .drd. Monica Nan, absol

vente ale Facultatii de Farmacie din Tirgu Mure~ promotia 200 3 respectiv 2007, índru

ma lucrarile de laborator. 

Pentru a veni ín sprijinul studentilor s-au elabarat cursuri ~i c:ir~i;- prelegefile ~i lucr:irile 

practice sunt ínsofite de prezentiri ale schemelor ~i imaginilor eu piante ~i preparate 

microscopice (prezentare PowerPoint). 
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In ultimii l O ani s-au finalizat in cadrul disciplinei de farmacognozie peste 60 de 

lucriíri de licen~a eu ternatica din domerriul farmacognoziei/fitoterapiei, incirumate de 

prof. dr. Csedő Caro!, conf. dr. Sigrid Ejianu ji jef de lucdiri dr. Varga Erzsébet. 

Activitatea de cercetare §tiin~ifici a disciplinel este axatcl preponderent pe studii fi
tochimice, aclimatiziíri de plante medicinale §Í cartiíri economice ale anumitor zone 

din judetele Mure§ §Í Harghita. O mare parte din aceste cercetiri sunt realizate ín co

laborare eu cadre didactice de la alte facultiifi de farmacie din fara ji strainatate. Existi 

relafii deosebit de stril.nse eu colegii disciplindor de furmacognozie ale facultiplor de 

farmacie din Budapesta, Szeged ji Pécs (Ungaria). Rezultatele cercetirilor se regisesc in 

articole jtiinfilice publicate in reviste de specialirate sau in comuniciírile prezenrate la 

manifestiri §tiin~ifice. 

Disciplina de farmacognozie are in subordine Grtidina de Piante Medicina/e a univer

sitafii, lnfiinfati in an ul universitat 1948/1949 de catre prof. dr. emerit Kopp Elemér in 

vederea cre:lrii unei baze de ínvitiímánt si cercetare í:n domerriul piantelor medicinale. , , 
Cu o suprafa1a de cea 6000 m2

, o sera de 92m2 
( constmira in anii '70) ji un numiír de 

peste 200 de specii, se numara printre gradinile de plan te medicinal e universitare relativ 

mari ín Europa. Cu sprijinul conducerii universitiítii, sera §Í clidirea anex:l au fast reno

vate ln anii 2004-2005, iar ln 2006 s-a refacu,t imprejmuirea gradinii. 

Amplasarnentul Gradinii de Plante Medi~Ínale in imediata aprapiere a spafiului de 

invafiírnil.nt ofera studenfilor farmacijti din Tirgu Murq facilitifi neintil.lnite in alte 

centre universitare din fari. Studenfii, dar ~i cursanJii din cadrul pregitirii postuniversi

rate ln domerriul fitoterapiei/homeopatiei/aromaterapiei, au posibilitatea de a cunoajte 

ji studia plantele medicinale pe viu, de la rasarire pil.na la fructificare. In acelaji timp 

gridina asiguri materia primi pentru cercetiri fitochimice, farmacologice ~i clinice. 

Studentii si doctoranzii Isi pot recolta si/sau cultiva aici plantele luate ln studiu in vede-' . ' , 
rea elaboriírii lucrarilor de diploma, respectiv a rezelor de doctorat. 

Disciplina de Farmacognozie/Fitoterapie/Medicamente homeopate, írnpreuna eu 

disciplina de Botarrica farmaceutica/Biologie moleculara ji celulara editeaza anual" 

talogztl de Seminfe" ji fasciculul "Note Botanice"- állat acum la numatul XXXIV - in 

care cadrele didactice ~i doctoranzii publici ~ucriíri ~tiinJifice eu teme axate pe piante 

medicinale. Revista se prezinti ast:lzi ínt~-uh forrnat nou, eu design modern. 

Membrii disciplinei de Farmacognozie/Fitoterapie/Medicamente horneapate au or

ganizat ín ultimii l O ani 6 manifestiri ~tiinJifice eu ternatici difi domeni ul fitoterapiei 

~i a piantelor medicinale, la care au participat speciali~ti din Jadi ~i striinitate. De ase

menea, organizeaza anual cursuri postuniversitare de fitoterapie pentru farmaci~ti ~i 

medici. 
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MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• qianu Sigrid, Csedő C - Curs de Farmacognozie, vol L Lit. UMF Tirgu Mutej, 

1999; 

• Efianu Sigrid, Csedő C - Curs de Farmacognozie,~ vol IL Lit. UMF Tirgu Murej, 

1999; 

• Csedő C, qianu Sigrid - Farmakognózia, curs, vol. IL Lit. UMF Tirgu Murej, 

2000; 

• Csedő C, Efianu Sigrid- Farmakognózia, curs. Lit. UMF Tirgu Murq, 2000; 

• Vtz'Xa Erzsébet, qianu Sigrid- Farmakognózia, curs, fasc. IL Lit. UMF Tirgu Mure!, 

200 3; 
• Vtzrga Erzsébet, qianu Sigrid- Farmakognózia I. Kötet, curs. Lit. UMF Tirgu Murq, 

2006; 

• Efianu Sigrid, Laczkó-Zöld Eszter - Produse vegetale medicinale, curs. Lit. UMF 

Tirgu Murej, 200 7. 

CÁRTI DE SPECIALlTATR l SZAKKÖNYVEK , 

• qianu Sigrid- Piante medicinale din flora spontana. Indreptar. Ed. University Pre

ss, Tirgu Mutej, 2002, ISBN 973-85602-4-1; 

• Vtzrga Erzsébet, Vtzjda IE., Mezei T.L., Székely P., Hidvéghi V.- Vitaminele ji mine

ralele- elememe esenfiale viefii. Ed. Farmamedia , Tirgu Mutej, 2006, ISBN (l O) 

973-87462-3-x (13) 978-973-87462-3-7. 

LUCRÁIU STIINTIFICE PUBLICATR IN EXTENSO l , , 
TuDoMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• Csedő K- Hatéves a Csíkszeredai Gyógynövénykert. Herba Medicinalis, 2006/2007, 
~~ 5:2-14 

• Csedő K, Echim l, Zolya L. -A Kelemen-Havasok pásztorai által a legeltetési idénben 

használt gyógynövények. Herba Medicinalis, 2006/2007, 5: 36-43 

• Laczkó-Zöld Eszter, qianu Sigrid, Csedő C - Lipophilic substances from fruits of 

Physalis alkekengi L.. Proceedings of the 4"' Conference on Medicinal and Aromatic 

Plants of Sauth-East European Countries, laji, 2006,: 444--449, Ed. Alma Mater, 

Baca u 

• Csedő K -A Csíkszeredai gyógynövénykert áthelyezése. Herba Medicinalis, 2005, 

3:2-5 
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• Csedő K, Székely G., Russu T., Hantz A., Katona l -A Csomád hegycsoport gyógy

és fi'íszernövényeinek mennyiségi felmérése. Herba Medicinalis, 2005, 4: 6-30 

• Vttrga Erzsébet, Komáromi K -A Tordai-hasadék gyógynövényeinek feltérképezése, 

(Cartarea piantelor medicinale din Cheile Turiii). Olaj, Szappan, Kozmetika, 2005, 

LIV; (3): 127-130 

• Vttrga Erzsébet, Pá/fi T.- Praduse vegetale in fitopreparatele comercializate pe piara 

farmaceutici rom:ineasci. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré;.. 

szeti Szemle, 2004, 50: 61-63 

• Vttrga Erzsébet, Olasz E., Gergely V, Kdpolna E. - Gyógynövények ásványi anyag 

tartalmának vizsgálata (Conrinutul in substanre minerale a piantelor medicinale). 

Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinre Medicale, 2004, 77(3): 319-323 

• Csedő K -Páter Béla és Kopp Elemér kapcsolata. Herba Medicinalis, 2004, 3: 2'-13 

• Zöld Eszter, Efianu Sigrid, Csedő C - Amioxidauri hidrafili din fructe de Physalis 

alkekengi L. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 

2004,50:69-71 

• Csedő K, Székely G., Russu T.- A Dél-Hargita északi részében előforduló gyógy- és 

fűszernövények mennyiségi felmérése. Herba Medicinalis, 2004, 3: 22-40 

• Vtzrga Erzsébet, Ferencz K, Maráz Anna- A, szelénnel dúsított Aliium sativum L. és 

Aliium cepa L. hatása mikroorganizmusoha. Orvostudományi Éqesítő/Buletin de 

Sriinte Medicale, 2003, 76 (2): 61-64 

• Zöld Eszter, Efianu Sigrid, Then M - Analiza gazcromatograficií a nieiul ui gras din 

fructe de Physalis alkekengi L.. Note Botanice, 2003, XXIX: 39-42 

• Zöld Eszter, Efianu Sigrid, Then M - Analiza cramatograficií a caratenoidelor din 

fructe de Physalis alkekengi L.. Note Botanice, 2002, XXVIII: 43-4 í' 
• Vttrga Erzsébet, Olasz E., Dernovics M, Efianu Sigrid, Csedő K - A Filipendnia ul

maria (L.) Maxim herba (réti legyezőfill ásványi anyagtartalma. Orvostudományi 

Értesítő/BuJetin de Sriime Medicale, 2002, 75 (2-3): 212-215 

• Vttrga Erzsébet, Maráz Anna - Yeast cells as sources of essential microelements aa•u -

vitamins B! and B2 .. ActaAiimentaria (Ungaria), 2002, 31(2): 46-54 

• Vttrga Erzsébet, Kovacs M, Dernovics M, ·C,edő C, Pais l - Garlic (AIIium sativum 

L.) and anion (AIIium cepa L.) treatedwith selenium. Prae. IO'h International Trace 

Element Symposium, Budapest, 2002: 304-312 

• Vttrga Erzsébet, Maráz Anna- Élesztőkészitmények mikroelem és vitamin tartalma. 

Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica, 2002, 49(2-3): 407 

• Efianu Sigrid, TitmaJ M -Studi ul saponinelor din Grindelia rabusta Nutt. cultivatií 

in Romania. Note Botanice, 2001, XXVII: 43-52 
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_ • Efianu Sigrid, Tatján G. - Analiza gazcromatografici a nieiul ui volatil din Grindelia 

robusta Nutt .. Note Botanice, 2001, XXVII: 53-59. 

• Efianu Sigrid, Vttri CE., Avrígeanu Veronica, Cojocaru A. - Fitoterapia ~i plantele 

medicinal-ornamentale. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 2001,47: 128-130 

• Efianu Sigrid, Dogaru T. Maria, Cojocaru A. - Farmaci~ti francezi celebri din istaria 

moderna ~i comemporana. Revistacie Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerés

zeti Szemle, 2001, 47: 264-266 

• Vtzrga Erzsébet, Kovács M, Dernovícs M, Csedő C, País l - Szelénnel kezelt fok

hagyma (Ailium sativa L.) vizsgálata. Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinre 
Medicale, 2001, 74: 152-156 

• Vtzrga Erzsébet, Maráz Anna, Marcuf G., Hecser L., Csedő C - Effects of different 

ointments with Saccharomyces cerevisae in regenerating of ep!dermis. Acta Micro

biologica et Immunologica Hungarica, 2001, 48(2): 212. 

• Csedő C, Efianu Sigríd- Alni cortex (Schwarzerle) als Arzneistoff. Note Botanice, 

2000,XXVI:41-45 

• Vtzrga Erzsébet, Hecser L., Maráz Anna, Csedő K -Az élesztő, a szerves és szerverlen 

szelén hatása kisérleti köriilmények között. Orvostudományi Értesítő/Buletin de 

~tiinre Medicale, 2000, 73: 392-395 

• Vttrga Erzsébet, Hecser L., Maráz Anna, Pais l, Csedő C - Evaluating the eflicacy 

of selenium enriched yeast and sodium selenite on liver dystraphy in rats. Prae. 9'h 

International Trace Element Symposium, Budapest, 2000: 304-312 

• Efianu Sigrid, Csedő C -The Exsudation ofGrindelia robusta Nutt cultivated'in 

Rouinania. Proceedirigs of the XV"' Edition of Balkan Medical Days, !~i, !999: 

194-196 

• VttrgaErzsébet, Csedő Z, Csedő C- Selenium enrichédyeast. Note Botanice, !999, 

XXV: 86-93. 

_ • · Vttrga Erzsébet, Maráz Anna, Csedő K - Élesztőkészitmények mint mikroelem és 

vitamin források. Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinfe Medicale, 1999,]2: 
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fARMAKOGNÓZIA, FITOTERÁPIA, 
, , - , 

HOMEOPATIAS GYOGYSZEREK. 

GYÓGYNÖVÉNYKERT 

dr. Sigrid E;ianu egyetemi előadótanár 

AFarmakognózia tanszéket dr. Kopp Elemér (1890-1964) egyetemi tanár alapította az 

1948/1949-es tanévben, amelyet 1961-ig vezetett. Ót követték dr. Rácz Gábor egyete

mi tanár (1961-1992), dr. Csedő Károly egyetemi tanár (1991-2000), majd 2000-től 

dr. Sigrid E~ianu egyetemi előadótanár a vezető. 

A formakognózia (gyógynövényismeret) a gyógyszerészeti oktatás sajátos tantárgya, 

amely a biológiai eredetű termékek bonyolult tanulmányozásával foglalkozik, különösen 

a növényi erdetűekkel, amelyek alapanyagul swlgálnak a fitopreparátumok és gyógysze

rek elöállítására. A tárgy keretében tanulmányozzuk a gyógynövények taxonómiáját, el
terjedését, termesztését, begyűjtését, eltartását, a növényi-állati termékek azonosítását, a 

hatóanyagok bioszintézisét, kémiai szerkezetét, azonosításukat, kivonásukat, a hatóanyag

ok mennyiségi meghatározását, farmakológiai hatását és felhasználását a gyógyászatban. 

A farmakognózia szerepe az utóbbi évtizedekben a gyógyszerészetben megnőtt ami a 

kutatást és az oktatást illeti, egyrészt azért, mert a Föld lakossága a fejlettebb országokban 

gyakran folyamodik természetes alapanyagú készítményekhez a betegségek megelőzésé

ben, enyhítésében és/vagy a gyógyításásban. Másrészt, nagyon sok természetes alapanya

gú készítményt használnak a hagyományos gyógyászatban, amelyek újabb kutatásokat 

:c······ ···igérry<:lrriek, ami a hatásukat, mellékhatásukat vagy éppert más gyógyszerekkel együtt 

történő adagolásukat, összeférhetetlenségüket illeti a biztos harás elérése érdekében. 

A farmakognózia tantárgyat a III. éves gyógyszerészhallgatókrrak az l. és 2. félévben 

heti 3 óra előadás és 3 óra gyakorlat keretében oktatják. A nyári vizsgaidőszak után az 

egyetemi hallgatók a gyógynövények felismerése és az elméleti ismereteik elmélyítése 

végett egyhetes gyakorlaton vesznek résztaMOGYE Gyógynövénykertjében. A vadon 

termő gyógynövények begyűjtését a Maros völgyében végzik. 

1993-tól tanszékünkön bevezették a Fitoterápia, majd az 1994/1995-ös tanévtől a 

. Homeopátiás szerek tárgyakat. 
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A fototerápia az orvostudományok azon ága, amely a betegségek megelőzésével, 

enyhítésével és gyógyításával foglalkozik a növényi eredetű gyógykészítmények se

gítségéve!. Világviswnylatban a növényi kivonatokat tartalmazó fitopreparátumok 

és táplálékkiegészítők használatára való törekvés egyre nő, főleg a prevencióban és az 

öngyógyításban. Az Európai Gyógyszerkönyvben újonnan megjelenő sok növényi mo

nográfia megköveteli ezen területekoek az elmélyült tanulmányozását. 

A bemutatott előadásanyag egy általános képet ad a fitoterápia lehetőségeiről és al

kalmazásának korlátairól biwnyos betegségekben, kihangsúlyozva amodern standardi

zált fitoterápiás készítményeket, ellenőrizve a hatóanyagtartalmat, a farmakodinámiás 

hatásaikat és a toxicitásukat. Az egyes megbetegedésekben ajánlott növényi gyógyhatá

sú termékeket és fitopreparátumokat a hatóanyagok hatása szempontjából, hatásme

chanizmusuk, mellék- és toxikus hatásaik, biwnyos gyógyszerekkel való együttes al

kalmazásukkor lehetséges kölcsönhatások szerint jellemeznek. Bemutatásra kerülnek a 

fitopreparátumok előállítása, adagolása, dózisai és ellenjavallatai is. 

A fitoterápiát az V. éves gyógyszerészhallgarókoak oktatjuk az l. félévben, hetente 2 

óra előadás keretében. 

A homeopátia több mint 200 éves koncepció és gyógymód, amely ma is nagy ér

deklődésnek örvend a betegek és a gyakorló orvosok részéről. Az elsődleges motivációk 

között, amelyek igazolják ezt az érdeklődést az emberek awn felismerése áll, hogy az új 

gyógyszerek felfedezése terén elért óriási fejlődés, az új szintetikus gyógyszerek bevezeté

se potenciális veszélyeker rejthernek az egyén, valamint utódai számára, olyan veszélye

ket, amelyeket még teljességében esetleg nem is ismerünk. 

A Homeopátiás szerek előadásokon a diákok megismerik a homeopátiát, ami más 

terminológiát használ, az értékek más skáláját. Elsajátítják az előállítási módszereket, az 

adagolást, az eltartást, valamint az ellenjavallatokat. 

Az előadásokat a IV. éves gyógyszerészhallgatók az l. félévben hetente l órában hall

gatják. 

2002-től a gyógynövényismeret tárgyat Gyógyhatású növényi termékek néven oktat~ 

juk a gyógyszerész asszisztensekoek IL éven, a 2. félévben. 

Az előadások és a gyakorlatok rantervét periódikusan felújítjuk Új hatóanyagcso

portokat és az érvényben levő Európai Gyógyszerkönyvben hivatalos növényi drogokat 

vezettünk be. Páthuzamosan lemondtunk a gyakorlatban nem használt növényi drogok 

tárgyalásátóL 

Jelenleg a Farmakognózia~tanszéken öt oktató és egy technikus dolgozik. 

A tanszéken dr. Csedő Károly emetitus professzor (2000-től), doktorátusvezető 

(1992-től). Eddig 18 doktori téziskészült az Ö irányításával. 
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Dr. Sigrid Eíianu egyeremi előadótanát, tanszékvezető tartja a román nyelvű előadá

sokat, míg dr. Varga Erzsébet egyetemi adjunktus a magyar nyelvűeket. 

A gyakorlatok vezetését dr. Laczkó-Zöld Eszter egyetemi tanársegéd és Monica Nan 

doktorandusz gyakornok látja el. 

A diákok részére jegyzeteket és könyveket adtunk ki, az előadások és gyakorlatok 

anyagait PowerPoint-os bemutatókkal, vázlatokkal, képekkel és növényi ábrákkal, vala

mint mikroszkópiával illusztrálva mutatjuk be. 

Az utóbbi 10 évben a Farmakognózia tanszéken több mint 50 diplomamunkát írtak 

a gyógynövények témaköréből, dr. Csedő Károly egyetemi tanát, dr. Sigrid Eíianu egye

temi előadótanár és dr. Varga Erzsébet egyetemi adjunktus vezetésével. 

A tanszék tudományos tevékenysége többnyire fitokémiai tanulmányokra vonatko

zik, valamint a gyógynövények honosítására és feltérképezésére Maros és Hargita me

gyékben. A kutatások legnagyobb része együttműködésekkel jön ~létre más Gyógysze

részeti karok oktatóival közösen. Különösen swros kapcsolataink vannak a budapesti, 

szegedi és pécsi (Magyarország) Farmakognózia tanszékek oktatóival. A kutatások ered

ményeit szaldapok tudományos cikkeiben vagy tudományos rendezvények előadásaiban 

tesszük közzé. 

A Farmakognózia tanszékhez tartozik az egyetem Gyógynövénykertje, amelyet az 

1948/1949-es tanévben dr. Kopp Elemér érdemes professwr alapított, megteremtve az 

oktatást és kutatást a gyógynövények területén. Európai viswnylatban a nagy egyetemi 

gyógynövénykertek közé sorolható (6000 m2
), 92 m2-es üvegházzal (1970-es években 

épült) és mintegy 200 species-szel. 2004-2005-ben az egyetem vezetőségének a támogatá

sával az üvegházat és amelléképületet felújították, majd 2006-ban a kertet bekerítették 

A Gyógynövénykert közvetlenül az egyetem területe mellé való helyezése a maros

vásárhelyi gyógyszerészhallgatókoak az ország más egyetemeivel szemben előnyt jelent. 

A diákok és az egyetem utáni képzések- fitoterápialhomeopátialaromaterápia- hall
gatóinak lehetőségük van megismerni és tanulmányozni az élő gyógynövényeket a 

't---~~ rne~~jelen•est<5l a termésképzésig. Egyidejűleg a gyógynövénykert biztosítja a fitokémiai, 

farmakológiai és klinikai kisérletek nyersanyagát. A hallgatók és a doktoranduszok itt 

gyüjthetik vagy termeszthetik a diplomamunkákhoz vagy doktori tézisekhez kiválasz

tott gyógynövényeket. 

A Farmakognózia, Fitoterápia, Homeopátiás szerek tanszék a Gyógyszerészi botani

ka és Molekulátis biológia tanszékkel együtt évente kiadja a "Magkatalógust" a "Note 

Botanice" melléklettel, amely jelenleg a XXXIV. számnál tart, ebben az oktatók és 

doktoranduszok tudományos cikkeker közölnek a kuratott gyógynövényekrőL A szak-

. --folyóirat ma új formában, modern arculattal jelenik meg. 
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A Farmakognózia, Fitoterdpia, Homeopdtids Gyógyszerek tanszék tagjai az elmúlt l O 

évben 6 tudományos rendezvényt szerveztek a fitoterápia és a gyógynövények téma

köréből hazai és külföldi szakemberek részvételével. Ugyanakkor évente megtartják a 

gyógyszerészek és orvosok egyetem utáni fitoterápiás képzését. 
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BIOCHIMIE FARMACEUTICÁ 

prof dr. Alexandrína O;an 

Disdpiina de Biochimie farmaceuticií a fast !nfiinpta in anul universitat 1948/1949, sub 

conducerea conf. dr. Eperjessy Anna. Din anul1970 conducerea clisciplinei a fast preluaci 

de prof. dr. Virgil Bata, iar clin anul universitat 199111992 de prof. dr. Alexandrína O~an. 

CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titlul Perioada de activitate 
la disciplin:l 

Eperjessy Anna conferenriar chimist, doctor ín chimie 1948-1967 

Kovács Julia ~ef de lucriri chimist, doctor ín chimie 1960-!987 
Virgil Bata profesor chimist, doctor ln chimie 1970-!989 
Máthé Ioan conferen}iar farmacist, doctor í:n farm. 1967-1990 
Alexandrína Üjan profesor, farmacis t, !976-

9ef de disdpiini doctor in farmacie 

Aura Rusu asistent universitat farmacist, doctorand 1994-1999 
Andrea Moldovan preparator farmacist 2002-2003 
NagyElőd conferenfiar medic primar, 2002-

doctor ín medicini 

Amelia Tero-Vescan ~ef de lucd.ri farmacist specialist, 2004-
doctor ln farmacie 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disciplinii 

Katona Péli Ella laborant 

Luminira Istrate laborant 1991-
Maria Beid. laborant 2008-2009 
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DOMENIUL DIDACTIC l OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

Biochimia farmaceutidí este cuprinsi ln plan ul de ínviífimiDtpentru studen~ii Facultií

fii de Farmacie in anul III, astfd: sernestrul 5- 3 caredecurs ~i 3 ore de lucrari practice 

~i examen, semestrul 6 - 2 ore de curs §Í 3 ore lucriri practice §Í examen. 

SpecializareaAsistenra de Farrnacie, infiinpta in anul 2001, are prevázuta in planul 

de invararnánt disdpiina de Biochimie descriptiva si rnetabolici dupa cum urmeazií: 

anul I, sernestrull -2 ore de curs ~i 2 ore de lucrari practice ~i exarnen; an ul II, semes- c 

trul 3 - 2 ore de curs ~i 2 ore de lucrari practice ~i examen. 

Cursurile de biochirnie farmaceutici pentru studenfii Facultiífii de Farmacie ~i Bio

chirnie rnetabolici ~i descriptiva pentru studenfii din cadrul specializiírii de Asistenra de 

Farmacie sunt predate de prof. dr. Alexandrina O~an. Biochirnia farrnaceutici in Iimba 

rnaghiara este predata de conf. dr. Nagy Előd. Lucrarile practice de Biochirnie pentru 

studenfii anului III Farmacie ~i pentru cei de la specializarea Asistenra de Farmacie sunt 

conduse de conf. dr. Nagy Előd ~i asist. dr. Arnelia Tero-Vescan. 

Srudiul biochimiei prezima un ro! deosebit de important in cadrul invafiírnántului 

farrnaceutic pentru infdegerea bazdor rnoleculare ale fenamendor fiziologice, patolo

gice §Í terapeutice. Cuno~terea mecanismelor ,moleculare ale fenomenelor biologice re

prezinti o bazi pentru Ínfelegerea mecanisme"!Or de aqiune ale medicamentelor, a mo

dului cum sunt metabolizate si eliminate. Sunt prezenrate medicamente care actioneaz:l 

ca inhibitari competitivi ai u~or sisteme enzimatice sau care se comporci ca i~ductori 
sau represori enzimatici, dar §Í medicamente care au ín compozi~ia lor enzime. 

Ternatica cursului urmiire§te prezentarea no~iunilor de haza ale biochimiei. Sunt 

abordate aspecte referitoare la ~tructura ~i ro! ul biologic al proteinelo r, dar ~i al enzimelor 

~i vitarninelor, ca efectori biochirnici. Se pune aceeur pe studi ul metabolisrnului glucidic, 

lipidic §i proteic ín corela~ie eu cel energetic §i informational, a mecanismelor de reglare 

~i a dezechilibrelor rnetabolice. Reglarea praeeselor rnetabolice este prezentad la nivel 

molecular prin efectori alosterici, enzime de reglare~ incluctie si represie enzimatici in-' , , 
sistindu-se pe reglarea hormonala. Se urmire§te realizarea unui curs interactiv, soHcitind 

studen~ii sa participe activ pentru stimularea atentiei, gindirii §i capaciti~ii de sinteza. 

Programa analitici a lucriirilor practic~ este carelati eu cea a cursui ui, urmirindu-se 

ilustrarea, completarea §i fixarea no~iunllor predate la curs. Pe lingi metodele clasice 

de analizi biochimici au fost introduse metode moderne (doziíri enzimatice, metode 

irnunologice etc.) 

In perioada prezentata au avut loe o serie de pmrnovari ale cadrelor didactice dupa 

cum urmeaza: 
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• Alexandrina Opn: 2005 - profesor; 

• Nagy Előd: 200 2 - asistent, 200 3 - ~ef de lucrari, 2009 - conferenriar; 

. • Ameli.aTero-Vescan: 2006 - asistent. 

Au fast elaborate pentru uzul srudenrilor urmatoarele rnateriale didactice: 

CURSURI LITOGRAFIATE 

.·· • · OJan Alexandrína - Biochimie. Metabolisrnul glucidic si lipidic, vol. II, Lit. UMF 

Tirgu Mure~, 2000. 

• Ojan Alexandrína - Biochimie. Metabolisrnul proteinelor, vol III, Lit. UMF Tirgu 

Mure~, 2003. 

ÍNDRUMÁTOARE DE LUCRÁRI PRACTICE 

• Osan Alexandrina, Rusu Aura- Biochimie, lucrari practice, Lit. UMF Tirgu Mures ' ,, 
1999. 

• OJan Alexandrína- Biochirnie, lucrari practice, Lit. UMF Tirgu Mure~, 200 l. 

• OJan Alexandrina, Nagy E., Moldovan Andrea - Biochimie, lucrari practice pentru 

Colegiul de Framacie, Lit. UMF Tirgu Mure~, 2003. 

• OJan Alexandrina, Nagy E., Tero-Vescan Amelia - Biochirnie, luctári practice, Lit. 

UMF Tirgu Mure~, 2006. 

DoMENIUL STIINTIFIC l TuDoMÁNYos TEVÉKENYSÉG , , 

In perioada 1998-2008, in paralel eu activitatea didacticií, cadrele universitare ale disci

plinei au abordat o serie de teme de cercetare dintre care unele sunt finalizate, iar altele 

sunt in curs de elaborare, astfel: 

• srudii privind procesul de glicare neenzimatid a proteinelor (Aiexandrina O~an, 

Marioara Olariu); 

• influenta poluantilor chimici asupra unor sisteme enzimatice (.Alexandrina Ü§an, 

Arnelia Tero-Vescan); 

• caracterizarea unor nai tipuri de autoanticorpi ín patologia autaimuna (Nagy 

Előd); 

• studi ul unor markeri circulanti- factori prognosdei ín ateroscleroza o b literanti pe

riferica (Nagy Előd); 

• evaluarea unor factori de risc habituali §i biochimici ín ostenporaza primara §i se

cundara (Nagy Előd). 
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Cadrele didactice au participat la numeroase manifestari §tiintifice dintre care pot fi 
amintite urmiitoarele: 

• CongresuJ Na~ional de Farmacie: al XI-lea, !~i, !998 (Alexandrina Opn); al XII

lea, Bucure~ti, 2002 (Alexandrina O~an); al XIII-lea, Cluj-Napoca, 2006 (Alexan
drina O~an, Amelia Tero-Vescan); 

• The XV'" Balkan Medical Days, Pharmacon, la~i, 2002 (Alexandrina O~an); 
• Simpozionul ,,Actualita~i ln biotehnologie", Tirgu Mur~, !999 (Alexandrina O~an); 
• Sesiunile ~tiintilice anuale ale cadrelor didactice ~i a studentilor, UMF Tirgu Mures ··• 

(Alexandrina O~an, Nagy E., Amelia Tero-Vescan); ' ' 

• The First Conference of PhD students in Medicine and Pharmacy, Tirgu Mure~, 
9-ll iulie 2008, (Alexandrina O~an, Amelia Tero-Vescan); 

• Simpozionul Na~ional de Farmacie, Timi~oara, 24-26 septembrie 2008 (Amelia Te
ro-Vescan); 

• EUROMEDLAB 200!- 14"' IFCC-FESCC European Congress of Clinical Che
mistry and Laboratory Medicine, Praga, 26-31 mai 200! (Nagy E.); 

• ECCE05, Fifi:h European Congress on Clinical and Econamical Aspects of Osteo
porosis and Osteoarthritis, Roma, 16-19 martie 2005 (Nagy E.); 

• 7'" International Course on Bone Marrow Biopsy Pathology, Cracovia, 18-21 mai 
2005 (Nagy E.); .... ·. .... • \ 

• 16"' European Congress of lmmunology, l" Joint Meeting of European National 
Societies oflmmunology, Paris, 6-9 septembrie 2006 (Nagy E.); 

• EUROMEDLAB 2007- 14"' IFCC-FESCC European Congress of Clinical Che

mistry and Laboratory Medicine, Amsterdam, 3-7 iunie 2007 (Nagy E.). 

CURSURI DE PERFECTIONÁRE 

• Nagy Előd: "Modern Technologies ln Gene Expression and Data Integration", In

ternational Lecture and Practical Course sponsored by the Howard Hughes Medical 

Institute, USA and the Research Center for Molecular Medicine, Universíry of De
brecen, Debrecen, Ungaria, !8-26 iulie 2006; 

• Amelia Tero-Vescan: bursa de studii ERASlyfUS, Szeged, Ungaria, 2008. 

CüNTRACTE DE CERCETARE f KUTATÁSI SZERZŐDÉSEK 

• Contract Nr.3237/2004-2006 - Studii privind poluarea solului ~i piantelor eu 

plumb ln unele zone ale or~ului Tirgu Mure~. Director: prof. dr. Alexarrdrina Osan. 
Beneficiar: Agen~ia pentru Proteqia Mediului Mure~; ' 
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. • Contract Nr. 896/29.11.200 l - Inciden p ~i particuiari tatile biologice ale arteriapa

tiHor obiiterante "Ín Trausilvania- proiect de cercetare finanpt de Fundaria Sapien

tia, 2001-2002. Coordonator: conf. dr. Nagy Előd; 

• Contract Nr. K408/25.03.2005 - lmportanp prognosrica a unotfactori bialogici 

in etiopatogenia arteriopatiilor membrului inferio r~ proiect de cercetare contractat 

eu Fundatia Sapientia, 2002-2003. Coordonator: conf. dr. Nagy Előd; 

• Ro-25/05- Clinical and basic research in vascular haematology- proiect internati

onal de cooperare bilaterala romano-maghiarií., 2006-2008. Comdonator ln Roma

nia: conf. dr. Nagy Előd; 

• Studi u elinic international, multicentric, 2007-2008- Innohep in rena! insufficien

cy (IRIS). lnvestigator: conf. dr. Nagy Előd; 

• Proiect de cercetare pentru tineri doctotanzi TO - Studiul fitochimic al spedei Ge

nista tinctoria L, familia Fabaceae (drob) indígena, cod CNCSIS: 467, 2007. Diree

tor de proiect: asist. univ. dr. Amelia Tero-Vescan; 

• Proiect de mobilitate a doctoranzilor MD - Studiul fitochimic al spedei Genista 

tinctoria L, familia Fabaceae (drob) indigena, cod CNCSIS: 21, 2008. Director de 

proiect: asist. univ. dr. Amelia Tero-Vescan. 

Ín anu12001 Nagy Előd si-a sustinut teza de doctorat intitulara "Contributii lastudiul 
' ' ' 

proprietitilo r §Í compozitiei imunoglobulinice ale complexelor imune circulante in bali 

autoimune sistemice" sub 1ndrumarea prof. dr. Módy Eugen ~i prof. dr. Brassai Zoltán. 

Amelia Tero-Vescan in anul 2009 ~i-a sustinut teza de doctorat eu titiul "Studíul fito

chimic al spedei Genista tinctoria L.(drob), fam. Fabaceae", conduciítor ~tiinpfic prof. 

dr. Csedő Caro!. 

Membrii disciplinei fac parte din societati profesionale ~i ~tiintifice cum sunt: Cole

giul Farmaci~tilar din Ram;lnia, Societatea de ~tiinte Farmaceutice din Rominia, 5oci

eratea Nationala de Biochimie, Societatea Nationala de Biologie Celularií.. , ' 
Dr. Nagy Előd este secretarul teritorial al Societatii Romane de Imunologie, iar din 

2007 este membru in Colectivul de Redaqie a revistei de specialirate Orvostudományi 

Értesítő (Buletin de ~tiinte Medicale, cat. B, CNCSIS). 

Ín perioada arralizara prof. dr. Alexarrdrina O~an a fost nnmitií 1!1 calirate de referent 

in 4 comisii de sustinere ale un or teze de doctarat .la UMF ."Carol Davila", Facultatea 

de Farmacie Bucure~ti. 

Prof. dr. Alexarrdrina O~an a facut parte din Consiliul profesoral al Facultatii de 

Farmacie, iar ín prezent conf. dr. Nagy Előd are acee~i calitate. 
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Cadrele didactice ale disciplinei au elahorat in perioada 1998-2008 urmatorele ciírti 

~tiintifice: 

• Ofan Alexandrína - Biochimie. Procese met~bolice. Ed. University Press, Tirgu 

Mure!, 2004. 

• Ofan Alexandrína - Biochimie descriptiva. Ed. University Press, Tirgu Mure!, 

2004. 

• Ofan Alexandrína - Biochimia sistemului hormonal. Ed. University Press, Tirgu 

Mure!, 2006. 

• O,anAlexandrina, Nagy E., Tero-Vescan Amelia- Biochimie practicií, Ed. University 

Press, Tirgu Mure!, 2008. 

• Puskás A., Balogh ZE., László H, Nagy E. - Tromboza venoasií profunda- Indreptar 

Clinic, Partea Il, Tromboembolismul venos: epidemiologie, fiziopatologie, diagnos

tic. Ed. Ro-tech, Bucure!ti, 2008 

• Nagy E. - Makromolekulák, emzimek, vitaminok. Ed. University Press, Tirgu 

Mure!, 2008. 

LUCRÁIU STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO J 
' ' 

TuDoMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• Ofan Alexandrina, Rusu Aura, Karody A. - Modificiíri biochimice in perioada ere!, 

terii ~i maturirii legumelor ~i fructelor. Revista de Medicinft ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, 1998, 44 (3-4): 365-369. 

• Ofan Alexandrina, Rusu Aura, Galea Carmen - Modificiíri biochimice !i histopa

tologice dupií administrare' de didoferrac la !obolani. Farmacia, 1999, XLIX (4): 

69-77 

• o,an Alexandrina, Rusu Aura - The study of the hepatoprotective action of some 

extractiye soJutions from Eupatorium cann;1.binum. Proceedings of the xv_rh "'uwc•u. _ _;.. 

of Balkan Medical Days, 1999, Ed. Cantes, !ali, 223-227 

• Osan Alexandrina, Olariu Maria, Cseke Gizella - Contribudi la dozarea si studiul 
'' / ' ' 

eliminiírii iodului. Farmacia, 2000, XLVII( (6): 79-85 

• Nagy E., Cervenak L. - Stresszfehérjék szerepe az érfal károsodásában: Az 

ateroszklerózis és a szisztémás autoimmun betegségek közös ·patomechanizmusai. 

(Rolul proteinelor de stres ín afectarea peretelui vascular: patomecanisme comune 

in aterosclerozft ~i in holi autoimune). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte 

Medicale, 2000, 73: 67-70 
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• Ofan Alexandrina, Rusu Aura~ The influence of the extractive solutions of Eu pato

rium cannabinuin on some Biochemical and Histopathological modifications pro

duced by CC14 on rats. Clujul Medical, 2000, LXXIII, (4): 598-601 

• Horváth L., Czirják L., Fekete B., jakab L., Pozsonyi T., Katabay L, Romics L.,-Miklós 

K, Vttrga L., Prohászka Z, Szakács A., Nagy E., Daha MR., Füst G. - High levels 

of antibodies are assodated with disease activity and nephritis but not with other 

organ manifestations in SLE patients. Clinical and Experimental Rheumatology, 

2001, 18: 667-672. 

• Ofan Alexandrína - Boiile !i proteinele prionice. Revista de Medicina !i Farmacie/ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47 (2): 181-184 

• Nagy E., Kelemen P., Török I, Fülöp E., Brassai Z - Humorális rizikófaktorok peri

fériás obiiteratív érbántalmakban. (Factori de risc umorali in arteriopatii petifericel. 

Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte Medicale 2002, 75 (2-3): 145-150 

• Nagy E., Kelemen P., Fülöp J, Török I -Alsó végtagi érbántalmak előfordulási gya

korisága és biológiai sajátosságai Erdélyben. Orvostudományi tanulmányok, Ed. 

Scientia, Cluj-Napoca, 2003,73-103 

• CiobanuA., Nagy E., Chiorean M - Procalcitonin and C-reactive protein in hepatic 

dysfunction, correlations and significance. Timiloara Medical Journal, 2003, 53 (l): 

27-29. 

• Nagy E. - Az ateroszklerózis biokémiai kockázati tényezői (Factorii de risc biochi

mici ai aterosclerozei). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte Medicale, 2005, 

78 (4): 491--498 

• Nagy E. - Az ateroszklerózis biokémiai kockázati tényezői (Factorii de risc biochi

mici ai aterosclerozei). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinte Medicale, 2005, 

78 (4): 491--498 

• Ofan Alexandrina, Neagu C, Tero-Vescan Amelia - Influenp ionilo r de plumb !i 

cadmiu asupra activitatii piruvat dehidrogenazei. Farmacia, 2005; LIII (l): 85-91 

• Nagy -E. - A csontanyagcsere keringő markerei: turnover-mérés és annak klinikai 

alkalmazásai (Markerii circulan~i ai metabolismului osos: 4eterminarea de turnaver 

li aplica]ii clinice). Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinfe Medicale 2006, 79 

(4): 504--509 

• Horváth E., Krenács L., Bagdi E., Pávai Z, Macarie L., Nagy E., Demian S. - Plas

moblastic lymphoma assodated wi th human immunodeficency virus. Rom J Mor

phol Embryol, 2008,49 (3): 309-314 

• Nagy E. - Citokin-terápia és citokin-moduláció- molekuláris célpontok és pato

mechanizmusok (Terapia eu citakine §i modularea citakinelor - fÍnte moleculare ~i 
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patomecanisme). Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinre Medicale, 2008, 81 

(2): 92-95 

• Tero-Vescan Amelia, Vtmcea Szende, Imre Silvia, Dogaru T Maria, Csedő C. ~ Studiul 

continutului ln flavonoide al plantei Genista 'dnctoria L.. Revista de Medicinel ~i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 200 8, 54: 506-508 

• Tero-Vescan Amelía, Imre Sílvia, Vtzri C., Dogaru T Maria, Csedő C. - Determinati

on of genistein plasma in by HPLC-UV. Timi!oara Medical Journal, 2008, 58 (2): 

10-14 
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GYÓGYSZERÉSZETI BIOKÉMIA 

dr. Alexandrína Ojan egyetemi tanár 

A tanszék az 1948/1949-es tanévben alalrult, alapítója és vezetője dr. Eperjessy Anna 

egyetemi előadótanár volt. 1970-től a tanszék irányítását dr. Virgil Bata egyetemi tanár 

veszi át, majd 1992-től dr. Alexarrdrina O§an egyetemi előadótanár a tanszék vezetője. 

Egyetemünk gyógyszerészeti karán a gyógyszerészeti biokémiát a III. éven oktatják az 

első félévben, heti 3 óra előadás és 3 óra gyalrorlat, míg a második félévben heti 2 óra 

előadás és 3 óra gyalrarlat keretében (amelyeket félévenként vizsgá követ). 

A Biokémia valamint az Általános és Részletes Biokémia tárgyakat a román tagoza

ton dr. Alexarrdrina O§an egyetemi tanár, a magyar tagozaton dr. Nagy_ Előd egyetemi 

előadótanár oktatja. A biokémiai gyalrodatokat dr. Nagy Előd egyetemi előadótanár és 

dr. Amelia Tero-Vescan egyetemi tanársegéd vezetik. 

A 200 l-ben indult gyógyszerészasszisztens képzés .oktatási tervében szerepel azÁlta

lános és Részletes Biokémia: az L év második félévében és IL év első félévében, hetente 

2~2 óra előadással és gyalrorlattal. 

A biokémia oktatása kiemeit jelentőségű a gyógyszerészoktatásban, mert lehetövé 

teszi az élettani, kórélettani és terápiás folyamatok molekuláris szintű értelmezését. Az 

előadások tematikája elsősorban a biokémiai alapfogalmair ismertetésére irányul. Amo

lekuláris mechanizmusokta kiterjedő biokémiai ismeretek elősegítik a gyógyszerek ha

tásmechanizmusainalr, metabolizációjánalr és kiürülésének megértését. Bemutatásra ke

rülnek olyan gyógyszer-hatásmechanizmusok, mint a kompetitív enzimgátlás, indukció, 

i.c ...•.... Jcepres:szi<S, valamint az enzim-tartalmú gyógyszerek. Részletesen tárgyaljuk a fehérjék, az 

enzimek és a vitaminok (biokémiai effektorokJ szerkezeti és ~űködési sajátosságait. A 

szénhidrátok, zsírok, fehérjék anyagcserefolyamatait az energetikai anyagcsere, valamint 

a biológiai információ-áramlás tükrében elemezzük. Különös hangsúlyt fektetünk az 

anyagcserefolyamatok allosztérikus enzimeken keresztül megvalósuló, valamint hormo

nok által gyalrarolt szabályozására. Interalrtív előadás-stílus kialakitására törekszünk, a 

diákok figyelmének, gondolkodásánalr és szintetizáló készségének fejlesztése érdekében. 

A gyalrodatok analitikai programja az előadások anyagához igazodik, az ahhoz kö

tődö ismeretek elmélyítését, kiegészítését és rögzítését szolgálja. A klasszikus biokémi-
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ai meghatározások mellett néhány modern rnódszert is bevezettünk (enzimatikus és 

immun-enzimatikus biokémiai meghatározások). 

Az utóbbi időszakban tanszékünkön a következő dőléptetések történtek: 

• Alexandrina O~an: 200 5 - egyetemi tanár; 

• Nagy Előd: 2002 - egyetemi tanársegéd, 2003 - adjunktus, 2009 - előadótanár; 

• Arnelia Tero-Vescan: 2006 - tanársegéd. 

Az 1998-2008-as periódusban tanszékünk kutatási témái a következők voltak: 

• a fehérjék nem-enzimatikus glikálásának tanulmányozása (Alexandrina O~an, 

Marioara Olariu); 

• kémiai szennyezőanyagok enzim-rendszerekre gyakorolt hatásai (Alexandrina O§an, 

Arnelia Te ro-Ves can); 

• új amoantitest-típusok imrnunpatológiai szerepének jellemzése (Nagy Előd); 

• keringő biokémiai markerek prognosztikai értékének felmérése perifériás atero

szklerózisban (Nagy Előd); 

• környezeti és biokémiai tényezők szerepe a primer és másodiagos csontritkulás 

parogenézisében (Nagy Előd). 

Kutatásaink eredményeit szárnos közlernény fémjelzi, ezeket a fontosabb tudományos 

rendezvényeken való részvételünkkel együtt a román nyelvű ismertetőben soroltuk feL 

Kutatási és szerződéses tevékenységeink közül a jelentősebbeket ugyancsak a román 

nyelvű ismertetőben listáztuk 

Tanszékünk oktatói számo~ szakmai és tudományos társaság tagjai: Román Gyógy

szerész- és Orvosi Kollégiurn, Román Gyógyszerésztudományi Társaság, Román Bio

kémiai Társaság, Román Sejtbiológiai Társaság, Román Immunológiai Társaság, Er

délyi Múzeurn-Egyesület, Román-Amerikai Labordiagnosztikai Társaság. Nagy Előd 

a Rorrián Immunológia Társaság marosvásárhelyi titkára, emellett 2007-től az Or

vostudO-mányi Értesítő C.Ímű orvosi-gyógyszerészeti- sZaklap szerkesztőblzotts-ágá-nak 

tagja. 

A tanszék oktatói a következő fontosabb kutátási ösztöndíjakat nyerték el: 

• Nagy Előd: "Modern Technologies In Gene Expression and Data Imegratiorí', 

International Lecture and Praétical Course sponsoted by- the Howard Hughes 

Medical Institute, USA and the Research Center for Molecular Medicine, University 

of Debrecen, Debrecen, 2006 július 18-26; 

• Arnelia Tero-Vescan: ERASMUS oktatói csereprograrn, Szeged, 2008. 
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Nagy Előd doktori értekezését 2001-ben védte meg (még a tanszékre kerülése előtt), 

címe: ,,A keringő immunkomplexek tulajdonságainak és immunglobulin-összetéte

-lének vizsgálata általános autoimmun betegségekben", irányítói: prof. dr. MódyJenő és 

prof. dr. Brassai Zoltán. 

Arnelia Tero-Vescan egyetemi tanársegéd doktori tézisét (,,A Fabaceae családhoz tar

tozÓ Genista tinctoria L. species fitokérniai jellemzése", vezetője: prof. dr. Csedő Kár

oly) a közelmúltban (2009) védte meg. 

Az elemzett időszakban dt. Alexarrdrina O~an egyetemi tanár a bukaresti "Caro! 

Davilá' egyetemen készített 4 doktorátusi tézis felkért szakreferense volt. 

Alexarrdrina O~an professzornő korábban a Gyógyszerészeti Kar Tanácsának tagja 

volt, jelenleg ezt a tisztséget Nagy Előd tölti be. 
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CHIMIA FACTORILOR DE MEDIU 

prof dr. Alexandrína Ojan 

Disdpiina de Chimie sanitar*ií a fost introdusa in programa analitici ln an ul univetsitar 

1966/1967, sub conducerea conf. dr. Eperjessy Ana. Íntre 1967-1970 cursurile de chi

mie sanitara au fost predate de prof. dr. Soós Paul de la disciplina de Chimie analitici. 

In perioada 1970-1979 aerivitatea disciplinei a fost coordonata de prof. dr. Virgil 

Bota, fiind prelnata in perioada 1980-1989 de conf. dr. Máthé János. Din anul uni

versitar 1992/1993 disdpiina este condusa de prof. dr. Alexandrina Opn. Denur,"ürea 

ini}iala a disciplinei a fost de Chimie medico-sanitarií apoi Chimie sanitara, Chimie 

sanitarii ~i igienii, Chimia sanitar:l a factorilor de mediu ~i alimentelor, iar ín prezent 

Chimia jáctorifor de mediu. 

De~i, de la í:nfiintare funqioneazií ca o disciplina de sine stit:'ítoare, sarcinile di

dactice ~i de cercetare au fost prelnate de cad.rele de la disciplina de Biochimie far

maceutidí. 

DüMENIUL DIDACTIC 

Chimia factorilor de mediu este cuprinsa in planul de invií}iímant la FacuJratea de Far

macie in anul IY, astfel: semes,trul 8 - 2 ore curs §i 2 ore lucdiri practice eu examen. 

Predarea cursurHor in limba romana este asiguratii de prof. dr. Alexandrina O~an iar in 

Iimba maghiara de conf. dr. Nagy Előd. La specializarea Asisten}a de Farmacie, planul 

de inva}iímant prevede disciplina de Nutri}ie si dietoterapie tn anul III, semestrul5- 2 

ore curs ~i 2 ore lucdiri practice cu-colocviu.-Norma 4e predare este acoperitií de prof. 

dr. Alexandrina O~an, iar lucrarile practice, la arnbele discipline, sunt indrumate de 

conf. dr. Nagy Előd ~i asist. univ. dr. Amelia Te,o-Vescan. 

Din an ul universitar 2008/2009 cadrele didactice au mai primi t ca sarcina didactica 

predarea disciplinei de Chimia alimentului, din cadrul specializarii Nutri\ie si dietetici, 

a Facultiilii de Medicina Generala. Aceasta disciplina este prevazuta in planul de inva\a

mánt ln an ul I, semesttul 2, eu 2 ore curs ~i 2 ore lucr:lri practice, iar ln an ul II semesttul 

3 eu 2 ore curs ~i 2 ore lucrari practice. Norma de predare este asiguratií de prof. dr. 

Alexandrina Opn iar lucnilile practice de asist. univ. dr. Amelia Tero-Vescan. 
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Disciplina de Chimia factorilor .de mediu are ca obiectiv studi ul factorilor de mediu 

atát din punct de vedere al compozi\iei normale ~i al poluarii precum ~i posibilitií\ile 

limitare a influent:ei negative a factorilor poluanti asupra mediului ~i a stirii de sií

nitate, cerinte impuse §i de reglementirile Comuni~if~i Europene. Se pune aceill t~ pe 

alirnente ~i alimentatie, atát din punct de vedere al igienei alimentatiei cit ~i al calitifii 

alimentelor sub aspectul compozi\iei chimiCe, a valorii nutritive dar ~i al posibilitaplor 

de alterare, poluare §Í contaminare, indicindu-se §Í metodele de conservare. 

Prin ternatica abordata Chimia factorilor de mediu intrege~te pregatirea profesionala 

a viitarilor farmaci§ti care, dupi absolvire, vor putea activa ca speciali§ti in diverse do

menii ale chimiei alimentare sau a controlului factorilor de mediu. 

Ternatica cursului de Nutritie §Í dietoterapie urmirqte lirgirea preg.ltirii profesio

nale a asisten1ilor de farmacie. Cursui abordeaza teme privind alimenta\ia ra}ionala ~i 

necesarul caloric, bazele biochimice ale alimentatiei precum si efeétul nefast al utiliziírii 
' ' 

aditivilor alimentari. Sunt studiate principalele grupe de alimente. De asemenea, se 

insist:i pe principii generale ale dietoterapiei §Í regírnuri alimentare in ~iferite stiri pa

tologice. 

Cursul de Chimia alimentului urmare~te, pomind de la argumemarea ~tiinpfici a 

necesarului caloric ~i a principalelor trofine pentru organism, prezentarea grupelor de 

alimente adt in ceea ce priveste compazitia chimici si valoarea nutritiva, dar si a posibi-
' ' ' ' 

lititilor de alterare, poluare si conservare. Cunostintele acumulate la aceasta disdpiina 
' ' > > 

privind necesarul de trofine §i calorii pentru organism in funqie de necesiclfi, corelate 

eu compozitia si valoarea nutritiva a alimentelor, constituie un element fundamental 
' ' 

pentru preg.ltirea in dorneuiul nutrifiei §Í a dieteticii. 

Lucrarile practice sunt carelate eu programa analitici a cursului eu scopul de a lega 

notinnile teorerice eu cele ale analizeifactorilor de mediu; Se pune accent pe metodele 

previízute de STAS-uJin vigoare ~i interpretarea corecra a rezultatelor. 

Cursurile §i indrumitoarele elaborate de cadrele disciplinei sunt enumerate in con-

MATERIALE DIDACTICE f EGYETEMI JEGYZETEK 

• Üfan Alexandrína - Chimia sanitarií ~i igiena alimentelor, Lit. UMF Tirgu Mure~, 

2001. 

• Ofan Alexandrina, Nagy E., Mo!dovan Andrea - Chimia sarritara a mediului ~i ali

mentelor, lucrari practice pentru colegiul de farmacie, Lit. UMF Tirgu Mure~, 

2003. 
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• Üfan Alexandrína,. Nagy E., Tero-Vescan Amelia - Chimia sanitarií a factorilor de 
mediu, Lit. UMF Tirgu Mure1, 2006. 

DoMENIUL STIINTIFIC , , 

Cadrele didacrice ale disciplinei in afara de aerivitatea didactici au prezentat interes 
pentru cercetari 1i in domerriul factorilor de mediu asrfel: 

• cercetiri privind continutul ln nitrifi.~i nitrafi din Iegume ~i-fructe (Alexandrina
Opn, Amelia Tero-Vescan); 

• cerceciri asupra poluarii fuerorilor de mediu (Alexandrina 01an, Amelia Tero-Vescan); 

• cercetiri privind confinutul unor aditivi alimentari ín diverse grupe de alimente ín 

conforrnirate eu normele impuse de Comunitatea Europeana (Alexandrina Ü§an, 
Amelia Tero-Vescan); · 

• . cercetari p rivind dozarea cafeinei din bauturi stimulente (Alexandrina 01an, Amelia 
Tero-Vescan); 

• enterapariile eu sensibilirate la gluren, intoleranre ~i alergii alimentare (Nagy Előd). 

Ín febmarie 2006, dr. Nagy Előd a absaivit un curs de scurta durata pe terna intoleran
felor alimentare la Roma. · 

CA.Rp DE SPECIALlTATR l SZAKKÖNYVEK 

• Üfan Alexandrina - Chimia sarritara a factorilor de mediu. Ed. University Press, 
Tirgn Mure1, 2004. 

LUCRÁR.I STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l , , 
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 

• OJan Alexandrína, Hársan A., Tero-Vescan Amelia--- Continutlll in nitrad s{nitrit(in --
, ' ' ' 

legume 1i frucre. Farmacia, 2004, LII (6): 63-68 

• Ofan Alexandrina, Olariu Maria, $teflínésqrD., Tero-Vescan Amelia, HorgaD. - Srn

dy on lead environment pollucion in ilréas wi th intense rraffic in Tirgu Mure1. Far
macia, 2008, LVI (5): 483-490 
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KöRNYEZETI KÉMIA 

dr. Alexandrína Ojan egyetemi tanár 

At egészségügyi kémia oktatását a gyógyszerészeti karokon az 1966-1967-es tanév

ben vezetik be először, Eperjessy Anna előadóranac vezetésével. 1967-1970 között az 

egészségügyi kémiár Soós Pál professzor, az Analitikai Kémia Tanszék vezetője oktatja. 

1970-1979 közt Virgil Bora professrot oktatja, majd az 1980-1989-es periódusban 

Máthé János egyetemi tanár. 1992-1993-tól a ranszéket Alexarrdrina Ü§an egyetemi 

tanár irányítja. 

A targy különböző megnevezések alatt jelentkezett a tantervekben, de a legmegfele

lőbbnek a Környezeti Kémia megnevezést tartjuk. 

A Környezeti Kémia tárgy célja a gyógyszerészhallgatók egészségügyi és környezet

védelmi ismereteinek bövítése. Oktatását kezdettől napjainkig a biokémia tanszék min

denkori munkarársai látták el. 

A Környezeti Kémia alapvető feladara a normális és szennyező környezeti ténye

zök természetének vizsgálata, kölcsönhatásaik feltérképezése és az egészségre gyakorolt 

hatásaik elemzése. Fontos teret kap az élelmiszerek összetételének, tápértékének és a 

~áplálkozási viszonyoknak a tárgyalása, de az élelmiszerek romlási, szennyeződési folya

maraival és tartósírási lehetőségeivel is foglalkozik. Kiegészítő tárgyként olyan ismere

teket nyújt a gyógyszerészhallgatóknak, amelyek lehetövé reszik az élelmiszerkémia és a 

környezetvédelem területén ~aló munkavállalásr. 

ÜKTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

A Környezeti Kémia tanrendje jelenleg a következő: a IV év. második félévében 2 óra 

előadás, 2 óra gyakorlat. A román nyelvű előadásokat prof. dr. Alexarrdrina Ü§an, a ma

gyar előadásokat dr. Nagy Előd előadótanár tartja. A gyógyszerészasszisztensek képzé

sében a Táplálkozásran és dietoterápia tárgy szerepel III. éven, a második félévben, 2-2 

óra előadással, illetve gyakorlattal. Az előadásokat Alexarrdrina Ü§an, a gyakorlatokat 

pedig Nagy Előd és Amelia Tero-Vescan tartják. Ez a tantárgy a gyógyszerészassziszten

sek szakmai felkészítését egészíti ki: tematikája az ésszerű táplálkozás és kalóriaigény, a 
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táplálkozás biokémiájának alapfogalmai, valamint a tartósítószerek hatásainak tárgyalá-. 

sa. Dietoterápiás elvek, valamint a különböző betegségekben ajánlható étrendi alapel

vek is ismerterésre kerülnek. 

A 200812009-es tanévben tanszékünk megbízáit kapott az orvosi karhoz tartozó Táp

lálkozástan és dietetika szakon az Élelmiszer-kémia oktatására, (második félév, 2-2 óra 

előadás és gyakorlat). Előadó: prof. dr. Alexandtina Ü§an, a gyakorlatokat Amelia Tero

Vescan tanársegéd vezeti. 

TuDoMÁNYos TEvÉKENYSÉG 

Az élelmiszerek és a környezeti tényezők kémiájának területén végzett kutatási tevé

kenységünk a következő témákra összpontosult: 

• gyümölcsök és zöldségek nitrit- és nitrát-tartalmának vizsgálata (Alexandrina Ó§an, 

Amelia Tero-Vescan); 

• környezeti szennyező tényezők vizsgálata (Alexandrina Ü§an, Amelia Tero-Vescan); 

• élelmiszer-adalékanyagok alkalmazása különböző élelmiszer-csoportoknál, az Euró

pai Uniós előírások tiiktében (Alexandrina Ü§an, Amelia Tero-Vescan); 

• lisztérzékenység és élelmiszer-allergiálr vizsgálata (Nagy Előd). 
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lMUNOLOGIE 

conj dr. Nagy Előd 

!munologia s-a introdus in curicula Facultiítii de Farmacie ín anul2005, pentru studen

. tii anului III, semesttul 2 (l ora curs/saptiímána). Cursurile sunt tinute arat ín Iimba , , 
rom:in:l, cit ~i maghiara de citre conf. dr. Nagy Előd. Ternatica acestora se concentreaza 

asupra mecanismelor fundamentale ale apárárii, clar §Í asupra unor molecule eu ro! de 

tinta terapeutici ( curroseute sau posibile). lmportanp íntelegerii proceselor celulare §Í 

umorale ale imunitiítii pentru farmacisri consta ín existenta unei variétiíti de interventii , ' , ' ' 
imunomodulatoare, imunoprofilactice ~i terapeutice. Se prezinti structura ~i rolul bio-

logic al imunoglobulinelor, se trec ín revista aplicatiile imunoprofilaxiei pasive §i active 

(vaccinare), clar totodata §i bazele teoretice ale terapiilor celulare. 

Dr. Nagy Előd §Í-a elahorat teza de doctorat §i o parte din publicatii ln domerriul 

imunologiei. Pe lángií acestea, a fost organizatorul Conferintei Nationale de Imunologie 

din septembrie 2006, Tirgu Murq. Cu aceastií ocazie a fost distins eu premiul "Grigore 

Ghyka'' de Imunologie Clinicií al Societatii de Imunologie din Romania. 
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IMMUNOLÓGIA 

dr. Nagy Előd egyetemi előadótanár 

Az Immunológidt választható tantárgykém vezették be III. éves gyógyszerészhallgatók 

számára 2005-ben (heti l óra előadás a második félévben). Az előadásokat úgy magya

rul, mint románul dr. Nagy Előd egyetemi előadótanár tartja. Az előadások tárgyköre 

elsősorban a szervezet védekező mechanizmusainak a tárgyalásával foglalkozik, de a je

lenleg ismert és potenciálisan terápiás jelentőségű molekulákat és az azokhoz kapcsolódó 

fontosabb kórfolyamatokat is bemutatjuk A gyógyszerészhallgatók számára a seires és 

humorális folyamatok megértése az immunmodulációs, immunprofilaktikus és terápiás 

megközelítések miatt jelentős. Az immunglobulinok strukturális és működési sajátossá

gait, a passzív és aktív immunprofilaxis (vakcináció) lehetőségeit, de a sejtterápiaelméleti 

hátterét is ismertetjük. Dr. Nagy Előd doktorátusi tézisét az immunológia szakterületén 

írta. Közleményeinek egy része ezen tematikáb~ illeszkedik, emellett, főszervezője volt a 

2006-ban Marosvásárhelyen rendezett XXXVI. Román Immunológiai Konferenciának. 

Ez alkalommal elnyerte a társaság "Grigore Ghyká' Klinikai Immunológia díját. 
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TEHNOLOGIE FARMACEUTICÁ 

conf dr. Adriana Ciurba 

Disdpiina de Tehnologie formaceuticá a fast lnfiinptií. ln anul 1948, fiind condusa de 

conf. dr. Hankó Zoltán Imre anii 1948-1970, de prof. dr. Ádám Ludavic (1970-1988), 

de prof. dr. Adriana Popovici (1988-2006), iar din 2006 conducerea discipiinei a fast 

preluatií. de conf. dr. Adriana Ciurba. Disdpiina a fast derrumita initial Farmacie Gale

nica (!948), apai Tehnica farmaceutica (1960), iar din 1990 este derrumiti Tehnologie 

farmaceuticií. 

Indiferent de denumirile pe care disdpiina de Tehnologie farmaceutica le-a avut 

de-a lungul timpului, aerivitatea din cadrul discipiinei a avut ~i are ca l'reocupare ma

jor:i pregiítirea studentilor viitari farmaci~ti in ceea ce- prive~te formulaú:a ~i preparatea 

medicamentului ln receptura, dar mai ales ln industtia farmaceutica. Alaturi de Teh

nologia farmaceutici, in cadrul acestei discipline s-au predat cursuri de lntroducere 

ln Tehnologie farmaceutica studentilor de anul L Acest curs a fast denumit ulterior 

Propedeurica farmaceutica ~i s-a predat srudenrilür anului II, iar ín prezent poarta de

numirea de Introducere ín termínologie formaceuticd ~i este introdus ín an uli, semestrul 

I. In cadrul disciplinei se preda cursui de Dermaformacie fi Cosmetologie studenriJor din 

anul IV. In anul 2008 a fast introdus un nou curs ín planul de ínvaramant - Produse 

tehnico-medicale, adresat studentilor din anul IL 

Incepand eu anul 2001, oda~a eu ínfiinrarea Colegi ul ui Universitat Medical, profil 

Asistent de farmacie, in cadrul disciplinei noastre s-au predat cursuri, respectiv lucdíri 

practicede Tehnologie farmaceutica (anul I ~i II) ~i Dermafarmacie ~i Cosmetologie 

(an ul III). Ulterior acest Colegi u a devenit specializare Asistenra de farmacie a Facultatii 

de Farmacie. 

Disdpiina de Tehnologie farmaceutica a fast condusa de-a lungul timpului de ur

matoarele cadre didactice: 

Hankó Zoltán este membru fonciator al UMF, a ínfiinpt ín anul 1945 Parmaeia 

Universitara. In anul !948 ínfiinteaza Disdpiina de Galenica. Este numit ~eful aéestei 

discipiine, funqie pe care o exercitií pana la pensionare (1970). Pana ín !953 este ~i 

~eful Farroadei Universitare. 

!65 



Dr. Ádám Ludavic pana la pensionare (1988) parcurge toate treptele ierarhice de 

la preparator pana la profesor univetsitar (1980). Din 1970 este leful disciplinei de 

Galenicií, iar lntre 1976li 1984 este Decamu Facultiífii de Farrnacie. Devine doctor ln 

ltiinfe ln anul1965, elaborand teza de doctorailo dorneuiul farrnacognoziei. 

Dr. Adriana Popovici din anul 1990 devine profesor titular la Tehnologie Farrna

ceuticií UMF Tirgu Murel. Din 1988 este leful disciplinei Tehnologie Farrnaceutica, 

Derrnofurrnacie li Cosrnetologie.'A obfinut titiul de docror farmacist ln 1970, iar din 

1990 a prirnit titiul de conducitor ltiinrific de doctorat. Din 1995 a fost rnernbru co-

respondent al Acaderniei de ~tiinfe Medicale li al Acaderniei Oarnenilor de ~tiinfií. 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele §i prenumele Funqia didactica Profesia ~i titlul Perioada de activitate 
la disdpiina 

Hankó Zoltán conferenriar farmacist principal 1945-1972 
SimonflY Zoltán asistent universitar farmacist 1948-1952 
Hickel Ileana asistent universitar farmacist 1949-1960 
Ádám Ludavic profesor · fármacist principal, 1949-1988 

doctor ín farmacie 
Csegedi J olaoda ~ef de lucriíri farmacist principal, 1962-1983 

doctor ín farmacie 
Szánthó Éva ~ef de lucciri farmacist principal, 1955-1987 

doctor ln farmacie 
Csath Stáncel Zamfira ~ef de lucdri farmacist, 1953-1987 

Adriana Popovici profesor 
doctor in farmacie 

farmacist primar, 1966-2006 

Papp losif conferenfiar 
doctor ln futmade 

farmacist primar, 1959-1994 

Gáspár Mária preparator 
doctor Irt Jármaci e 
farmacist primar, 1960-1967 

· do.ctor in farmacie 
Emanuela Pe~eanu preparator farmacist 1963-1972 
Mihai Giurgiu conferen~iar farmacist primar, 1972-2005 

doctor ln farmacie 
Viorica Ardeleanu preparator farmacist 1968-1972 
Maria Rogo~ci conferenfiar farmacist primar, 1971-1989 

doctor in farmacie 
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· Numele ~i prenumele Funqia didattid Profesia ~i tirlul Perioada de activitate 
la disciplini 

Veronica Lungu asistent universitat farmacist 1977-198_1 ·-

Adriana Ciurba sef de disciplini, farmacist primiu, !993-
' conferentiar doctor íri farmacie 

conferen-par farmacist primar, !995-
doctor í:n farmacie 

-NicŰleta T odoran ~ef de lucrari farmacist specialist, !998-
doctor í:n farmacie 

Bianea Lobont asistent universitar farmacist doctorand 2004-2008 

RédaiEmőke asistent universitat farmacist specialist, 2004-
doctorand 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disdpiina 

Pop Rozália laborant 1951-1989 

Péntek Ileaoa laborant 1955-1973 
Carnelia Ionescu laborant 1989-1995 

Elvira Matei laborant 1992-1995 

LauraNagy laborant 1995-

Mihaela Duca laborant 1996-2003 

Rarnona Tolan laborant 2002-2004 

Dumitru-Éva laborant 2004-

Disciplinade Tehnologie farmaceutici are ca s~o~ ~~J~_r _íns~~irea de ciítre sruden~i a 

~ffiil:Oarelof no~iuni teoretice ~i practice, respecnv ob1ecnve: 

• transformatea substan~elor medicamentoase ~i a produselór vegetale ín fo~me farma

ceutice de inaira calitate, conform Farmacopeei Románe, a Farmacopee1 Europene 

si a norrnelor G.M.P.; ... .. . . . .. . . . .. ·a1 
• ;tudiufsubstan~elor auxiliare, a ustensilelor ~i a aparatiirii de laborator ~11ndustn e 

folosite la prepararea diferitelor forme farrnaceutice; 

· di l care constituie o forma farmaceu-• cunoa~terea interaqiunllor ntre componente e ~ . . . . 
rica in vederea alegerii formuliírii ~i tehnologiei adecvate, care sa astgure bwdisponi

bilitatea optirna a preparatelor; 
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• asigurarea condirionarii optime a preparatelor; 

• studiul conservarii formdor farmaceutice; 

• contraiul fizico-chimic, farmacotehnic ~i biologic al acestora; 

• cuno~terea produselor farmaceutice oficinale~ magisttale ~i industriale. 

Dupa 1985 s-a accentuat importaura factorilor biofarmaceurici in formulatea medi

camentelor, a parametrilor farmac;ocinetici, a implica~iei farmacistului ln aerivitatea 

tehnologici industriala, iar dupa 1993 s-au dezvoltat sistemele farmaceurice eu cedare 
controlara ~i a celor vectorizate. 

Aerivitatea didactica la disciplina de Tehnologie farmaceuticií se adreseaza studen

rilor din anul III §i IV, pe parcursui a patru semestre. Titularii cursurHor sunt conf. dr. 

Adriana Ciurba pentru secria romana §i conf. dr. Sipos Emese pentru seqia maghiara. 

Cursurile pentru specializatea Asistenra de farmacie sunt predate de 1ef de lucrari dr. 

Nicoleta Todoran si conf. dr. Adriana Ciurba. Aerivitatea studentilor la lucrari pracrice 
' ' 

se desrasaara sub indrumarea tuturor cadrelor didactice de la disciplina. 

Pe parcursui ultimului deceniu, la disdpiina de Tehnologie farmaceutici au fost 

finalizate peste 90 de lucrari de liceR}ií,-wate abordand teme de cercetare de mare ac
tualitate. 

Exista o preocupare permarrend a cadrelor\ didactice pentru promovare ln grad di

dactic, astfel ca in ultimul deceniu au beneficiat de aceasta, pe haza de concurs, deve

nind: Adriana Ciurba - conferentiar, Sipos Emese - conferen~iar, Nicoleta Todaran 

- asistent universitar, apai ~ef de lucrari, Rédai Emőke - preparator, apai asistent uni
versitar. 

Pentru a asigura suportul bibliografic de studiu pentru studenri, cadrele didacrice 

ale disciplinei au elahorat manuale (cursuri) in concordaura eu evolufia cuno§rinrelor 

in dorneuiul Tehnologiei farmaceurice §i aviínd la haza noile prevecieri ale Farmacopeei 
Europerre ln vigoare. 

Ín ceea ce prive~te domerriul ~tiintific, ln cadrul acestei discipline, continuánd tradi"' 

fia ~i avánd la haza experienta deosebita a distin~ilor profesori, s-a desfa~urat in ultima 

decada o activitate de cercetace foarte compl_~x:l, ata.t fundamentala cát ~i aplicativa. 

S-au realizar studii de formulace si caracterizi{re a supozitoarelor eu strat dublu eu con

rinut de teofilina (Adriana Ciurb~). De a;emenea, s-au abordat modalitari de cre1tere a 

solubilitatii un or substante actíve $réu so luhile prin camplexeire moleculara ~i obtinere 

de dispersii solide (Adriana Ciurba, Sipos Emese). Aerivitatea de cercetare a colecti

vuluí disciplinei a vízat §Í formulacea ~i preparacea unor comptimate eferve$cente §Í 

pelere (Nicoleta T odo ran, Rédai Emőke). S-a studiat influenp naturii §i concentrariei 
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diferitelor sorturi de Eudragit asupra caracteristicilor granulometrice a peletelor §i de 

cedare a principiilor active din acestea (Nicoleta Todoran). S-au realizar cercetari pti

vind formularea si caracteristicile unor preparate semisolide sub forma de hidrogeluri 

(Sipos Emese) §i ;-au realizar numeroase formuliiri eu diferite substanre acrive subTor

ma de comptimate eu cedare prelungitii, avánd la haza principiullncorporiírii in masi, 

respectiv principiul invelirii (Adriana Ciurba, Sipos Emese, Nicoleta Todoran, Bianea 

. Lobonr, Rédai Emőke). 

· Pentru obtinerea fonnel or farmaceurice eu cedare la tintás-au elahorat tehnologii 

specifice pent;u lipozomi §Í microsfere. S-au elahorat microsfere eu cedare contralati eu 

metoprolol pe haza de gelatinií, cercetiíndu-se influenra polimerHor §i a factorilor teh

nologici de prepacace asupra caracteristicilor morfologice, de cedare a substantei actíve 

~i de stabilirate ln vederea obtinerii unor forme farmaceutice de uz oral eu eficacitate ~i 

taleran ta superioare (Adriana Ciurba). · 

Rezultatele cercetiírilor realizatein ul timu! deceni u aufost publicatein extenso in 39 

articole ~tiin?fice apirute ín reviste de specialirate din fari §Í striinitate., 

Cadrele didactice ale disciplinei de Tehnologie farmaceuticií au fost preocupate in 

acela§i tim p §Í de elaboratea unor ciírti §Í monografii de specialirate care vin in intimpi

natea pregiitirii continue a farmaci§tilor ~i a asistentHor de farmacie. 

Aerivitatea de cercetare a disciplinei a fast valorificata §Í prin participarea ín perioada 

1998-2008 la manifestari §tiintifice de prestigiu din prií !i striíiniítate. Astfel, toate ca

drele didactice ale disciplinei au participat la Congresele Nationale de Farmacie (1998, 

2002, 2006) !i la Conferintele Nationale de Farmacie. Dintre participiírile la manifes

tiiri stiintifice din str:liniitate mentionim urmitoarele: 
' ' ' 

• Proc. International Meeting on Pharmaceutics, BiopharmaCeutics and Pharmaceu-

tical Technology, Nuremb~rg, 15-18 martie 2004, (Adriana Popovici); . 

• 6" Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnolo-

gy, 2005, Siófok, Ungaria (Sipos Emese); _ . . . 

• C~~curs comemarativ ,,Rozsnyai Mátyás", mai 2004, Hévíz, Ungaria (Sípos Emese); 

• 7" Central European Symposium on Pharmaceurical Technology and Biodelivery 

Systems, 18-20 septembrie 2008, Ljubljana, Siovenia (Adriana Ciurba, Sipos Eme

se, Rédai Emőke). 

Prof. dr. Adriana Popovici din anul 1990 a avut dreptul de conducere de doctorat, in 

domerriul Tehnologiei fumaceuricií. 

Dintre cadrele didactice ale disciplinei, alaturi de conf. dr. Adriana Ciurba §i conf. 

dr. Si pos Emese, ~i-a sustin ut teza de doctorat !i 1ef de lucrari NicoletaT odoran eu titiul 
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"Cercetiri farmacognostice ln vederea valorifid.rii unor specii din familia Rosaceae sub 

forma de produse furmaceutice", conducitor ~tiin(ific prof. dr. doc. Emanoil Grigores

cu, !~i, 2003. 

Colectivul disciplinei de Tehnologie farmaceutica a participat la realizatea unor con

tracre de cercetare-dezvoltare-proiectare eu diveqi producitari de medicamente §Í su

plimente nutritive: 

• Contraerde cercetace nr. 989/7.02.2005- Studiide preformulare a com ptimatelor 

eu cedare prelungici de dorhidtat de tramadol, studii de stabilirate ~i controlul ce

darii substan(ei active, 2005. Membri: Sipos Emese, Nimleta Todoran. Beneficiar: 

S.C. BIOEEL S.A. Tirgu Mure~; 

• Contract de cercetare-dezvoltare nr. 12275/5.12.2008 ci~tigat prin competi(ie -

Optimizarea formulirii §Í prepariírii unor suplimente alimentare sub forrni de ~om

primate eu vitamine ~i minerale. Membri: Adriana Ciurba, Sipos Emese, Nimleta 

Todoran, Bianea Lobonf, Rédai Em8ke. Beneficiar: S.C. FERROSAN S.R.L. Cluj

Napoca. Produse realizate: Gravi]ern ~i GraviCalc. 

Conf. dr. Sipos Emese este membru in colectivul de redaqie al revistei de specialirate 

Orvostudományi Értesít8/Buletin de ~tiinfe Medicale, iar cadrele didactice ale discipli

nei fac parte din urmitoarele societiífi §tiinrifice: 

• Societatea de ~tiinfe Farmaceutice din Románia (cadrele didactice ale disciplinei); 

• Societatea Muzeului Ardelearr - Erdélyi Múzeum-Egyesület (Sipos Emese, Rédai 

Em8ke); 

• Magyar Egészségügyi Társaság, Ungaria (Sipos Emese); 

Ín ceea ce prive§te participarea la activit:lfile comunicifii universitare, í:n prezent conf. 

dr. Sipos Emese ocupa funqia de prodecail al Faculcifii de Farmacie, este membru al 

Senatului UMF Tirgu Murq ~i al Consiliul ui Faculta(ii de Farmacie. Conf. dr. 1\.ctmma __ 

Ciurba este membru al Consiliului FacnlciJ:ii de Farmacie. 

De asemenea, conf. dr. Adriana Ciurba ocupa in prezent fi.mqia de vicepre~edinte al 

Co legiul ui farmaci~tilor din Románia filialac l\Í!ure~, iar conf. dr. Si pos Emese pe cea de 

secretar la Societatea Muzeului Ardelearr.::. Seqia de ~tiinfe Medicale ~i Farmaceuti ce. 

O preocupare majora a colectivului disciplinei de Tehnologie farmaceuti ca o repre

zinta colaboracea pe plan didactic, dar mai ales ~tiin(ific eu disciplinele de Tehnologie 

farmaceutici din celelalte centre universitare din pra §Í, nu ín ultimul rind, eu cele de 

peste hotare. S-au 1ncheiat amrduri de colaborace eu Institutul de Tehnologie farmace-
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utica al Universici(ii din Szeged, Ungaria ~i eu Caredra de Tehnologia medicamentului 

a UMF "Nicolae Testemipnu", Chi~inau, Republica Moldova. 

Trebuie mentionat ca aerivitatea didactici ~i de cercetare a disciplineia fost ajutatii in 

mare misud ~i de laborantele Nagy Laura ~i Dumitru Éva, foarte bine pregitite~·.-Coln

petente ~i pricepure in rewlvarea eliverselor probleme specifice activitifii disciplinei. 

. MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Popovici Adriana- Curs de Tehnologie furmaceutica, vol N., 2 fascicole, Lit. UMF 

Tirgu Mure~, 1999. 

• CiurbaAdriana- Curs de Tehnologie farmaceutica Vol. I., Lit. UMF Tirgu Mure~, 

2003. 

• SiposEmese- Gyógyszertechnológia L kötet (Tehnologie farmacéutica, vol. I), Lit. 

UMF Tirgu Murq, 2003. 

• Todaran Nicoleta, Ciurba Adriana, Sipos Emese - Prepacrate administrate pe mucoacse. 

Preparate extractive din piante. Preparate sterile, Lit. UMF Tirgu Mute~, 2005. 

• Sipos Emese, Rédai Emőke- Gyógyszertechnológia. Folyékony gyógyszerformák, Lit. 

UMF Tirgu Mure~, 2006. 

• Sipos Emese - Gyógyszertechnológia: steril gyógyszerformák. Ed. University Press, 

Tirgu Mure~, 2007. 

CÁRp DE SPECIALITATE l SZAKKÖNYVEK 

• Popovíci Adriana, Urjicit Lavinia- Emulsii multiple. Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 
2002. 

• Popovici Adriana - lncompatibiliti(i farmaceutice. Ed. University Press, Tirgu 

Murq, 2002. 

• CiurbaAdriana, Sipos Emese- Tehnologie farmaceutica pentru asisten(i de farmacie. 

Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2003. 

• Popovici Adriana- Tehnologie Farmaceutica. Ed. Tipomut, Tirgu Mure~, 2004. 

• Ciurba Adriana- Farmacopeea Romana, Supliment Ed. X, - colaborator. Ed. Me
dicala, Bucure~ti, 2004. 

• Popovici Adriana, Antofie l - Lipozomi medicamento~i. Cluj Napoca, 2004. 

• Ciurba Adriana, SiposEmese- Farmacopeea Romana, Supliment Ed. X- colabora

tori. Ed: Medicala, Bucure1ti, 2006. 
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LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO / 
' ' 

TunoMÁNYosKÖZLEMÉNYEK 

• Sipos Emese, Popovici Adriana - Studiul reológic al gelurilor obfinute din diferite 

tipuri de CarbopolL Influenp pH-ului asupra caracteristicelor reologice ale disper

siHor de Carbopol. Parmaeia 2000, 48 (2): 45-53 

• Popovici Adriana - Optimizareá tehnologiei de extracrie din eastanul siilbatic (Aes

culus hippocastanum) §i disponibilitatea din solufii extractive. Farmacia, 200 l, 49 

(2): 35-36 

• Popovici Adriana, Moldoveanu Nicoleta - Technology of the Medicinal Capsules 

Film Coating with Eudragit. Farmacia, 2002, 50 (3): 35 

• Todaran Nieoleta, jung A. - Studiul randamentului obrinut la extraqia eu diferifi 

solvenfi compu~ilor polifenolici din frunzele §i inflorescenfele speciei Alchemilla 

monticola Opiz (Rosaceae). Acta Phytotherapeutica Romanica, 2002, 1:7-12 

• Sipos Emese, Ciurba Adriana, Ardai Erzsébet- Studii de diwlvare din comptimate 

retard de ibuprofen forronlate eu Eudragit RS. Revista de Medicina §i Parmadel 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2003, 49: 63-66 

• Sipos Emese, CiurbaAdriana, Tőkés B., PopovieiAdriana- Studiul stabilitiífii termice 

al gelurilor de didoferrac sodic. L Analiza termogravimetridí a gelurilor de Carbopol 

eu didoferrac sodic. Farmacia, 2003, 51 (l): 29-36 

. • Sipos Emese, CiurbaAdriana, Páni Ö., PopovieiAdriana- Studiul stabilitiífii termice 

al gelurilor de didoferrac sodic. IL Studiul influenfei temperaturii asupra consisten

fei gelurilor eu diclofenac sodic. Farmacia, 2003, 51 (l): 54-61 

• Giurgiu M, Oroian Silvia - Plantele medicinale spontane din Valea Nirajului. Re

vista Medico-Chirurgicala, 2003, 2: 124-130 

• Ciurba Adriana, Popovici Adriana - Farmacocinetica diclofenacului sodic din mi

crosferele de gelatina. Revista de Medicinil §i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, 2003, 49: 48-52 

• Ciurba Adriana, Bránde Silvelia, SiposEinese- Supozitoare eu srat dubi u eu 

na. IL Studiul cedárii in vitro a substanfei activé. Farmacia, 2003, 51 (2): 48-52 

• CiurbaAdriana, PopoviciAdriana- Studlukíqiunii antiinflamatoare a microsferelor . 

de geladná eu diclofenac sodic. Farmacia, 2003, 51(3): 49-54 

• Ciurba Adriana, Mo!Mvan Bianca, SiposEmese- Capsule flotante eu furosemid. IL 
Studiul cedárii in vitro a substanfei active. Farmacia, 2003, SI (3): 5-10 

• Sipos Emese, Nagy Kasza J, Szabó-Révész Piroska, Erős l -The formuJation and stu

dy ofindapamid retard tablets. European Journal of P harmacentical Sciences, 2005, 

25/Suppl.: S!86-Sl87 
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• Sipos Emese, Székely P., CiurbaAdriana, Todaran Nicokta- Lactoza, ca excipient farma

ceutic. L Caracterizarea diferitelor tipuri de lactozá. Farmacia, 2004, 52(2): 74-80 

- • Sipos Emese, Simó Blanka, Todaran Nicoleta, Ciurba Adriana, Lobont Bianea- Ob

finerea §i studiul complec~ilor de incluzinne eu ibuprofen. Revista de Meditiiia §i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 105-109 

• Todaran Nieoleta, Sipos Emese, Ciurba Adriana, Popovici Adriana, Lobont Bianea, 

Grigoreseu Em. - Studii privind valorificarea terapeuticá a produsului Alchemillae 

monticolae folium cum f!os - Nora 3., Comptimate vaginale eu extract uscat de 

cretisoare: prepararea, determinarea calitátii si stabilitatii (valabiliratea). Revista de . , , , , 
Mediciná §i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 113-116 

• Todaran Nicoleta, Sipos Emese, Ciurba Adriana, Popovici Adriana, Lobont Bianea, 
Grigoreseu Em. - Studii privind valorificarea terapeuricá a produsului Alchemillae 

monticolae folium cum flos- Nota 4. Gel de uz top ic eu extract uscat concentrat de 

cre~i§oar:l: prepararea, determinarea calitatii ~i srabilit:ltii (valabilitatea). Revista de 

Mediciná §i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 117-120 

• Todaran Nieoleta, Sipos Emese, Ciurba Adriana, Popoviei Adriana, Lobont Bianea, 
Grigoreseu Em. - Studii privind valorificarea terapeuticá a produsului Alchemillae 

monticolae folium cum flos- Nota 5. Studiul comparativ asupra aqiunii antimi

crobiene a produselor farmaceutice propuse pentru utilizare terapeutic:l. Revista de 

Mediciná §i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50: 281-284 

• Sipos Emese, Rédai Emőke, Ciurba Adriana, Todaran Nieoleta, Lobont Bianea- Com

parariv study of polymer concentration influence on the viscosity of different carbo

xyvinyl polymer gels. Timiloara Medical Journal, 2005, 55, Sup!. 5: 332-334 

• Todaran Nieoleta, Vtzri C., Dogaru T. Maria, László I, Sipos Emese, Ciurba Adriana, 
Grigoreseu Em. - Studii privind valorificarea terapeuticá a produsului Alchemillae 

monticolae folium cum flos. Nota l. Studiul toxicititii si actiunii antimicrobiene. , , , 
Farmacia, 2005, 53 (1): 50-58 

• Sipos Emese, Rédai Emőke, Ciurba Adriana, Todoran Nieoleta, Lobont Bianea, Bartha 

judit- Preformuladon and formuJation study of amlodipi11e tablets. Timi§oara Me

dical Journal, 2008, 58: 509-512. 

• Rédai Emőke, Todaran Nicoleta, Imre Silvia, Ciurba Adriana, Sipos Emese, Lobont 
Bianea- Inf!uence of granuJation method on the qualityofsome effetvescent acetyl

salicylic acid tablets. Timi§oara Medical Journal, 2008, 58: 546-549 

• Ciurba Adriana, Todaran Nieoleta, Sipos Emese, Rédai Emőke, Lobont Bianea- In-vi

tro release kinetic study of new carbarnazepine 600 tablets formulations. Timi~oara 

Medical Journal, 2008, 58: 489-492. 
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• Todoran Nicoleta, jung Adriana, Ciurba Adriana, Sipos Emese, Rédai Emőke, Streza 

Oana- Study ofbinder solution concentration as formularian variable for drug-ex

tended release pellets obtained by powder layering in coating pan. Timi~oara Medi

cilJourn~,2008,58: 569-572 

• Ciurba Adriana, Todoran Nicoleta, Sipos Emese, Lobont Bianca, Rédai Emőke- In vi

tro adhesive properties and release kineries for mucoadhesive gel systems containing 

metronidazol. Pharmaceutic~ Jóurn~ of Slovenia, 2008, 59: 286-287 

• Sipos Emese, Csdnyi Erzsébet, Imre Si/via, Ciurba Adriana, Rédai Emőke, Lobont Bi

anca, Todoran Nicoleta, Szabó-Révész Piroska- Rheologic~ study and drug release of 

acyclovir. PharmaceuticilJourn~ ofSlovenia, 2008, 59:297-298. 

• Todoran Nicoleta, Ciurba Adriana, Sipos Emese, Rédai Emőke, Lobont Bianca, Streza 
Oana- Influence of Eudragit NE concentration on the layering efliciency of carba

mazepin-containing pellets obtained by powder layering. Pharmaceuticil Journ~ of 

Slovenia, 2008, 59: 223-224 
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GYÓGYSZERTECHNOLÓGIA 

dr. Adriana Ciurba egyetemi előadótanár 

A Gyógyszertechnológiai tanszéket !948-ban Hankó Zoltán egyetemi előadótanár hozta 

létre és vezette !970-ig. !970 és !988 között a tanszéket dr. Ádám Lajos egyetemi tanár, 

majd !988-tól dr. Adriana Popovici egyetemi tanár vezette, 2006-tól pedig dr. Adriana 

Ciurba egyetemi előadótanár a tanszékvezető. A tanszék neve kezdetben Galenika, 

!960-tól Gyógyszerészi technológia volt, majd !990-től Gyógyszertechnológia. 

Függetlenül attól, hogy milyen nevetviselt az idők folyamán a Gyógyszertechnológiai 

tanszék, tevékenységének legfőbb célja a h~lgatók, leendő gyógyszerészek felkészítése a 

gyógyszerformák gyógyszertári és főleg ipari szinten történő előállitására, 

A Gyógyszertechnológia mellett a tanszéken oktatják a Bevezetés a gyógyszertechno

lógiába tárgyat L éves h~lgatók számára. Utólag ezen tantárgyat Propedeutika néven 

a IL éves hallgatóknak tanítják, jelenleg Bevezetés a gyógyszerészi terminológidba ne

vet viseli, és L év l. félévében oktatják. Ezen a tanszéken oktatják a Dermofarmdcia 

és kozmetológia tárgyat is a N. éves h~lgatóknak. 2008-tól vezették be a Gyógyászati 

segédeszközök tárgya t (IL év). 

200 l-től kezdődően az Egyetemi Orvosi Kollégium keretében létrejött Gyógysze

részasszisztens képzés keretében ez a tanszék oktatja a Gyógyszertechnológia (I. és II. 

év) és a Dermofarmácia és kozmetológia (III. év) tárgyakat (előadások és gyakorlatok). 

A Gyógyszertechnológiai tanszék vezetőinek főbb adatai időrendi sorrendben: 

Hankó Zoltdn: !945-ben a Marosvásárhelyi Egyetemi Gyógyszertár meg~apítója és 

!953-ig vezetője. !948-ban megbízzák a Galenlka t;u;~~k megszervezésével, tanszékve

zetői feladatát !970-ig, nyugdíjazásáig tölti be. 

Dr. Áddm Lajos: A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszerészeti 

Karának elvégzése után (!951), a G~enika, későbbi nevén Gyógyszertechnológia fiatal 

oktatói közé tartozott. Nyugdíjazásáig (1988) végigjárta az oktatói hierarchia összes 

lépcsőfokát az egyetemi tanári kinevezésig (1980). !970-től tanszévezető, !976 és !984 

között a Gyógyszerészi Kar dékáni tisztségét is betöltötte. 
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Dr. Adriana Popovici: Végigjárva az egyetemi oktatói fokozatokat 1990-től a Maros

vásárhelyi Orvosi és Gyógy-szerészeti Egyetem Gyógyszertechnológiai tanszékének 

kinevezett professzora. 1988-tól a Gyógyszertechnológia, Dermofarmácia és kozme

tológia tanszékek vezetője. 1990-ben doktorátÚsvezető jogot nyer. 1995-től az Or

vostudományi Akadémia levelező tagja. 

A Gyógyszertechnológiai tanszék fő céljának tekinti felkészíteni a hallgatókat: 

• a gyógyszeres anyagoknak és a nővényi nyersanyagoknak olyan adagolható gyógy

szerformákká való átalakitására, amelyek biogyógyszerészeti és technológiai szem

pontból minőségileg megfelelnek a Román Gyógyszerkönyv és a GMP követel

ményeinek; 

• a különböző gyógyszerformák előállításához használatos segédanyagok, laboratóriu

mi és ipari eszközök, késziilékek használatára; 

• a gyógyszerformát alkotó összetevők közötti kölcsönhatások felismerésére, a 

megfelelő technológia kiválasztására, mely biztosítja a készítmény optimális 

biodiszponibilitását; 

• a gyógyszerformák optimális csomagolásának biztosítására; 

• a gyógyszerformák eltartásának tanulmány'?zására; 

• a gyógyszerformák fizikai, fiziko-kémiai és biológiai vizsgálatára; 

• a magisztrális, hivatalos és ipari gyógyszerkészítmények ismeretére. 

1985 után hangsúlyowttabbá válik a farmakokinetikai paraméterek, a biogyógyszerészeti 

szempontok figyelembe vétele a gyógyszerek formulálásában, valamint a gyógyszerészek 

részvétele a gyógyszergyártási tevékenységben. 

A Gyógyszertechnológiai tanszéken az oktatás 4 féléven keresztiil valósul meg a III. 

és IV. éves hallgatók számára. Az előadások kinevezett oktatói dr. Adriana Ciurba egye

temi előadótanár a román tagozat számára és dr. Sipos Emese egyetemi előadótanár a 

magyar tagozat számára. A Gyógyszerészasszisztens szak előadásait dr. Nicoleta w•~uoodL< --~ 

egyetemi adjunktus és dr. Adriana Ciurba egyetemi előadótanár tartja. A gyakorlati 

oktatás a tanszék összes oktatójának részvételéyel zajlik. 

Az utóbbi tíz évben a tanszéken több_ illint 90 államvizsga dolgozatot írtak, ezek 

mindenikének alapjául időszerű kutatásí téma swlgált. 

Az oktatók közül az utóbbi évtizedben versenyvizsga alapján előadótanárrálépett 

elő dr. Adriana Ciurba és dr. Sipos Emese, dr. NicoletaT odoran tanársegéddé, majd 

adjunktussá, Rédai Emőke előbb gyakornok, majd jelenleg tanársegédi fokozatot 

ért el. 
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A tanszék oktatói olyan tankönyveket és egyetemi jegyzeteket írtak a hallgatók szá

mára, melyek a folyamatosan megújuló Európai Gyógyszerkönyv alapján magukba fog

lalják a gyógyszertechnológia terén megjelenő újdonságokat. 

Ami a tudományos tevékenységet illeti, folytatva a hagyományokat és az elődök ta

pasztalatát követve, a tanszék keretében az utolsó évtizedben összetett elméleti és kísér

letes tudományos kutatás folyt. Tanulmányozták kettős rétegű, teofillin tartalmú kúpok 

formulálását és vizsgálatát (Adriana Ciurba), módszereket dolgoztak ki nehezen oldódó 

hatóanyagok oldékonyságának növelésére molekuláris komplexálással és szilárd diszper
ziókkal (Adriana Ciurba, Si pos Emese). 

A tanszék oktatóinak kutatómunkája kiterjedt pezsgőtabletták és pelletek 

formulálására és előállítására (Nicoleta Todoran, Rédai Emőke). Tanulmányozták a 

különböző Eudragit típusok természetének és koncenttációinak hatását a pelletek 

granulometriás tulajdonságaira és ezek hatóanyagleadására (Nicoleta Todoran). Kuta

tásokat folytattak a félszilárd, hidrogél alapú gyógyszerformák formulálása és vizsgá

lata terén (Sipos Emese), kifejlesztettek számos különböző hatóanyag beágyazásorr és 

bevonásorr alapuló nyújtott hatású tabletta összetételt (Adriana Ciurba, Sipos Emese, 

Nicoleta Todoran, Bianea Lobonr, Rédai Emőke). 

A célzott hatóanyagleadású gyógyszetek közül liposzómák és mikroszférák előállí

tására dolgoztak ki módszereket. Zselatin alapú metoprolol tartalmú mikroszférákat 

nyertek, tanulmányozták a polimer és a technológiai változók befolyását a morfológiai 

tulajdonságokra, a hatóanyagleadásra és a stabilitásra, egy nagy hatékonyságú, jól tole
rálható orális gyógyszerforma nyerésének érdekében (Adriana Ciurba). 

A kutatások eredményeit bel- és külfóldi szaklapokban közölték 

Az 1998-2008 közötti időszak tudományos eredményeit a tanszék oktatói hazai 

és nemzetközi tudományos konferenciákon mutatták be. A tanszék összes oktatója 

részt vett a Nemzeti Gyógyszerészeti Kongresszusokon (1998, 2002, 2006) és Nem

zeti Gyógyszerészeti Konferenciákon. A nemzetközi tudományos részvételek közül 

megemlítjük: 

• International Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Te

chnology, Nuremberg, 2004 március 15-18, (Adriana Popovici); 

• G•h Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biotechnolo

gy, Siofók, Magyarország, 200 5 május (Si pos Emese); 

• "Rozsnyay Mátyás" Emlékverseny, Hévíz, Magyarország, 2004 május (Sipos Emese), 

• 7'h Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Biodelivery 

Systems, Ljubljana, Szlovénia, 2008 szeprember 18-20 (Adriana Ciurba, Sipos 

Emese, Rédai Emőke). 
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Dr. Adriana Popovici prof. irányításával az elmúlt tíz évben 9 doktorandusz szerzett 

doktori címet. 

A Gyógyszertechnológiai tanszék oktatói közül Adriana Ciurba és Sipos Emese dr. 

Adriana Popovici prof. irányításával szerzert doktori címet. Nicoleta Todoran, 2003-

ban védte meg a dr. Emanoil Grigoreseu prof. irányításával készített doktori tézisét. 

A tanszék munkaközössége kuratási-fejlesztési szerződéseket kötött kiilönböző gyógy

szer- és táplálékkiegészítő gyártókkal: 

• 989/7.02.2005 számú kutatási szerződés - Nyújtott hatású tramadol-hidroklorid 

tabletták preformulálása, stabilitási vizsgálata és hatóanyag leadása, 2005. Sipos 

Emese, Nicoleta Todoran. Megbízó: S.C. BIOEEL S.A., Marosvásárhely; 

• 12275/5.12.2008 számú kutatási szerződés -Vitamin és ásványi anyag tartalmú 

táplálékkiegészítő tabletták előállításának és formuláiásának optimizálása. Adriana 

Ciurba, Sipos Emese, Nicoleta Todoran, Bianea Laban(, Rédai Emőke. Megbí

zó: S.C. FERROSAN S.R.L., Kolozsvár. Megvalósított termékek: Gravifern és 

GraviCalc. 

Dr. Sipos Emese egyetemi előadótanár az Orvostudományi Értesítő szaldap szerkesztő

biwttsági tagja. A tanszék oktatói a következő Itudományos társaságok tagjai: 

• Román Gyógyszerésztudományi Társaság - Societatea de ~tiin~e Farmaceutice din 

Romania (az összes oktató); 

• Erdélyi Múzeurn-Egyesület Orvosi és Gyógyszerésztudományi Szakosztály (Sipos 

Emese, Rédai Emőke); 

• Magyar Egészségügyi Társaság (Sipos Emese). 

Ami az egyetemi funkciókat illeti, dr. Sipos Emese előadótanár jelenleg a Gyógyszeré

szeti Kar dékánhelyettese, az egyetemi Szenátus valamint a Gyógyszerészeti Kar Taná

csának tagja. Dr. Adriana Ciurba előadótanár a Gyógyszerészeti Kar Tanácsának tagja. 

Dr. Adriana Ciurba előadótanár jelenleg a Románi:í.i Gyógyszerész Kollegium Maros 

megyei szervezetének alelnöke, míg dr. Sipos Emése előadótanár az Erdélyi Múzeum

Egyesület Orvostudományi és Gyógyszerészeti-Szakosztályának titkára. 

A tanszék oktatói számára fontos célkÚ:űzés a szakmai és tudományos együttmű
ködés más hazai és külföldi egyetemek Gyógyszertechnológiai tanszékeiveL Ennek 

eredményeként együttműködési keretszerződések születtek a Szegedi Tudományegye

tem Gyógyszertechnológia Intézetével és a Chi§iniu-i "Nicolae Testemiranu" Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem Gyógyszertechnológiai tanszékéveL 
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Meg kell említeni, hogy a tanszék oktatási és kutatási tevékenységét a két képzett és 

hozzáértő laboráns; Nagy Laura éS Dumitru Éva segítette. 
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FARMACOLOGIE - FARMACOTERAPIE 

prof dr. Maria T. Dogaru 

Primul profesor de farmacologie al institutnini a fast dr. Stern Vilmos, in anul 1945, 

directorul fabridi de medicarnente "Egger L.-UFAROM" din Cluj-Napoca, urmat in 

1948 de prof. dr. Láng István de la Clinica de holi interne ~i intre 1948-1949 de conf. 

dr. Kelemen László, de la Clinica de holi infeqioase. 

Din anul 1949, disdpiina de Farmacologie este condusa de renurnirul profesor dr. 

O bál Ferenc. Din an ul 1953 disdpiina este preluatií de prof. dr. Feszt Gheorghe; care 

in perioada 1956-1958 a lucrat eu o J·umatate de norma si la Baza de Cercetari Stiinti-, , , 
Iice din Tirgu Mure~ a Academiei Románe. Aerivitatea profesorului Feszt Gheorghe se 

intinde pe parcursui a aproape o jumatate de veac liind ~i indrumatorul multor teze de 

doctorat in domeni ul farmacologiei. 

Din anul 1963, se desprinde ca disdpiina de sine statiítoare in cadrul Facultatii de 

Farmade, sub denumirea de Farmacodinamie, iub conducerea d-ne i conf. dr. Rácz-Ko

tilla Erzsébet. Este de remarcat ca toate tezele de doctorat in domeni ul sriintelor farma-, , 
ceutice au benelidat de aportul d-nei conf. dr. Rácz-Katilla Erzsébet, care a indrumat 

studiile de farmacologie experimentala. 

Dupa o scurta intrerupere (1988-1992) disdpiina de Farmacodinarnie (care a reve

nit la tirulatura inifiala- Farmacologie- in 1995) este preluata intre anii 1992-1993 de 

prof. dr. Feszt Gheorghe, iar din 1993 este condusa de actualul ~ef de disciplina, prof. 

dr. Maria T. Dogaru, care, pe lángií aerivitatea didactica reflectata in cursurile predate 

studentilor anilor III, IV ~i V de studiu, reia traditionala colaborare eu alte disdpline, 

precum ~i eu unitifi producitoare de niedicamen te, colaborare reflectata in contraere de 

cercetare ~tiintifidí. in anull991, in urma examenul~i' caneurs organizat de Mi~isterul 
Invariímantului, dr. Maria Dogarn a benelidat de ~ bursa guvernarnentala in Franta 

pe o perioada de 6 !uni la Facultatea de ~tiin}é.Farmaceutice ~i Biologice Paris V prin 

C.I.E.S. (Centre internationale des étudiants et stagiaires), in cadrullaboratorului de 

Farmacologie, condus de prof. dr. Roger Boulu. Incepánd din an ul 2004, cursurile in 

Iimba maghiarií pentru studentii ahului III au fast tinute de ~ef de lucrari dr. Mathé 

Lehel, iar din anul 2005 de cií.tre ~ef de lucrari dr. Kolcsár Melinda pentru srudentii 

anului IV ~i V. Incepánd din anul 2006 toate cursurile seriei maghiare sunt predate de 

. catre ~ef de lucrari dr. Kolcsár Melinda. 
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CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

~i prenumele Funqia didactici Profesia 9i titlul Perioada de activitate 
la disciplina- .. ~·--

Obál Ferenc profesor medic, 1949-1953 
doctor ln medicini 

Feszt Gheorghe jr. profesor medic primar, 1953-1963 
doctor in medicini 1992-1993 

Rácz-Katilla Erzsébet conferentiar, farmacist primar, 1949-1988 
~ef de disciplina doctor ln fumacie 

Fali Sándor asistent univetsitar medic 1953-1955 
Bérczi András asistent universitat medic 1955-1957 
Szépréthy Nóra preparator medic 1957-1960 

Csedő Caro! profesor farmacist primar, 1957-1961 
doctor í:n farmacie 

Ádám Sára asistent universitar farmacist primar, 1965-1987 
doctor in fumacie 

Maria T. Dogaru profesor, farmacist primar, !984-
~ef de disciplinii doctor í:n farmacie 

Carnil Eugen Vari conferentiar farmacist primar, !997-
doctor in farmacie 

Máthé Lehel ~ef de lucdri medic primar, 2000-2007 
doctor ln medicinil 

Kolcsár Melinda ~ef de lucriiri medic specialist, 2003-
doctor in medicinil 

Bianea Eugenia Ösz preparator farmacist rezident, 2007-
doctorand 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia '- Perioada de activitate 

la disdpiina 

Hegedűs Imre __ laborant 1949-1952 

Ács Ferencz laborant 1952-1965 
Kiss Emil laborant 1963-1998 

Kelemen Miklós laborant 1963-1969 
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Numele ~i prenumele Funq:ia Perioada de adivitate 
la disdpiina 

Bessenyei Mária laborant 1967-1969 

Jánosi Zoltán laborant 1969-1974 
Kristály-Deák Mária laborant 1965-1996 
Mihaela Ceupn-Baldean laborant 1996-

Marinela Dobra laborant 200 8-

Aerivitatea practici a studentilor consta ln aplican~a si lnsusirea unor metodologii ex-, , , 
perimentale §i ln studiul pe animale de experienta, studiul pe organ iwlat, prezentatea 

un or maclele patologice care pot fi influenpte medicamentos. Studi ul farmacologiei ex

perimentale in cadrul orelor de laborator este preluat de d-na prof. dr. Maria T. Dogaru, 

actualmente ~ef de disciplina, apai de conf. dr. Carnil Eugen Vari (1997-prezent), ~ef de 

lucrari dr. Máthé Lehel (2000-2007), ~ef de lucrari dr. Kolcsát Melinda (200 3-prezent) 

~i preparator Bianea Ősz (2007-prezent). 

Actualmente disciplina de Farmacologie - Farmacoterapie avánd ~i un laborator de 

cercetare propriu - Laboratorul de testare a me,dicamentului - §i-a extins cercedrile eu 

ajutorul unor cadre didactice de la alte discipline: prof. dr. Silvia Imre, prof. dr. Daniela 

Muntean, prof. dr. Kincses-Ajray Mária, prof. dr. Dudutz Gyöngyi, conf. dr. Augustin 

Curtidípean, ~ef de lucrari dr. Mircea Croitoru, ~ef de lucdiri dr. Amelia Tero-Vescan. 

DoMENIUL DIDACTIC 

Multitudinea de informa\ii aparute in ultimii ani ne-au obligat de a extinde aceasta 

disciplina pe o durata de 2 ani de studii si de a intracluce si tn cadrul invatárnántului , , , 

farmaceutic románesc disdpiina de Farm'acoterapie care se des~oara pe durata unui 

semestru ln concordaura eu cerintele UE. - , 

Din acele~i considetente de armonizare a curJculei noastre eu cea europeana, din 

anul2004 a fast introdusa disciplina de Patologié ~i terminologie medicali, care serv~

te ca baza de invií\árnánt disciplinei de Farmacologie. 

Din anul2002 s-a introdus inviítárnánrul farmaceutic de scurtií duratií initial Cole

gi u eu dura ta detrei ani, in prezent,fu~crionánd ca specializare ae Asiste~r~ de Farmacie 

in cadrul Facultiípi de Farmacie. 

Aerivitatea didactica a personalul ui din cadrul disciplinei de Farmacologie- Farma

coterapie consta in cursuri §i lucrari practice pentru studenfii anului II specializatea de 
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Asisten\ií de Farmacie, studen\ii anului III, IY, V ai Facultií\ii de Farmacie, precum ~i 

rezidentilo r specializirii de' Farmacie clinici. 

In ceea ce prive~te promoviírile in grad didactic au evoluat dupií cum urmeaza: _ 

• Maria T. Dogaru: 1998 - conferen\iar universitar, 2003- profesor universitar; 

• Carnil Eugen Vari: 2000 - asistent universitar, 2003 - sef de lucrari 2008 - confe-, ' 
rentiar universitar; 

• Kolcsát Melinda: 200 3 - asistent universirar, 200 8 - sef de lucrari· , ' 
• Bianea E. Ősz: 200 7 - prepara tor. 

MATERIALE DIDACTICE f EGYETEMI JEGYZETEK 

• Dogaru T Maria, Vtzri C.E., Miíntfteri M, Kolcsdr Me/inda - Farmacologie experi

mentalií (Experimentális farmakológia!Experimental pharmacology). Ed. Universi

ty Press, Tirgu Mure~, 2008, 345 p. 

• Dogaru T Maria, Vtzri C. E., Kolcsdr Me/inda, Ösz Bianea- Farmacologie vol. I, curs 

pentru specializatea Asisten\ií de farmacie (Farmakológia I kötet gyógyszerészasz

szisztensek számára/Pharmacology Voll. for Pharmacy Assistants). Lit. UMF Tirgu 

Mure~, 2008. 

• Vtzri C. E., Dogaru T Maria- Medicarnentul, sarcina ~i aliíptarea (Gyógyszerek a ter

hesség és szapratás alatt/Drugs during pregnancy and breast feeding). Ed. University 

Press, Tirgu Mure~, 2007, 227 p. 

• Vári C. E. - Farmacologie. Teste comentate pentru licenta si rezidentiar ln farmacie 
> > ' ) 

edi\ia a Il-a (sub redaqia Aurelia Nicoleta Cristea) (Farmakológia. Kommentált tesz-

tek a gyógyszerészi rezidensvizsgákra. II Kiadás/Pharmacology. Commented test for 

the pharmacy resident exarn II edition). Ed. Medicalií, Bucure~ti, 2007, 419-471. 

• Dogaru T Maria, Vtzri CE. - Medicapa sáugelui ~i a sistemului hematopoetic, capital 

in Tratat de farmacologie (sub redaqia Aurelia Nicoleta Cristea) (A vér és vérképző

rendszer gyógyszertana/The drugs of blood and hematopoetic system). Ed. Medicala, 

Bucur~ti, 2005, 579-612. 

• Dogaru T Maria, Vtzri C.E. - Compendiu de farmacologie generali (Általános far

makológia kompendium/Campendium of General Pharmacology). Ed. University 

Press, Tirgu Mure~, 2003, 236 p. 

• Dogaru T Maria - Durerea ptivind aparami genitourinar, capitol in Tratat de al
geziologie (sub redaqia O.C. Mungiu) (A húgyúti rendszer fájdalmafPain in the 

genitaurinaty tract). Ed. Polirom, Ia~i, 2002, 1040, p. 667-747. 
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• Dogaru T. Maria, Vari C.E. - Farmacologie voll. (Farmakológia l. kötet/Pharmaco

logy Vol. I.). Tirgu Mure!, 2001. 

• Dogaru T. Maria - Durerea privind aparatul genitourinar, capitol !n Algeziologie 

Speciala (sub red. O.C.Mungiu) (A húgyúti rendszer fájdalmafPain in the genitou

rinary tract). Ed. Polirom, !~i, 2000, 445 p., 139-191. 

• Dogarn T. Maria, Feszt Gh., Vari C.E., MiíYUfteri M. - Farmacologie experimenta

la (Experimentális farmakológia/Experimental Pharmacology), Tirgu Mure!, 1998, 

238 p. 

• Dogaru T. Maria- Teste de reziden~iat !n farmacie (red. Elena Ha~ieganu) (Tesztek 

gyógyszerészek rezidensvizsgájára, szerk. Elena Ha~ieganu/Tests for pharmacy resi

dents, ed. Elena Ha~ieganu). Ed. Medicala, Bucurqti, 1998, 200 p., 53-125. 

DoMENIUL STIINTIFIC 
' ' 

Direqiile de cercetare actuale s-au axat pe: 

• studii de farmacocineticci ln cadrul Laboratorului de testare a medicamentului 

(LTM) "Centru pilot de monitorizare a farmacoterapiei" dupa criteriul farmacoci

netic !n cadrul LTM; 

• studii experimentale pe animale de laborator privind unele psihotrope moderne; 

• studii p rivind efectele hormonale ale unor medicamente respectiv efectele secundare 

ale acestora; 

• studii de farmacogeneticii (continuarea unor studii care s-au derulat in colaborare 

eu institutill din Szeged). 

Din anul2000 o parte din aerivitatea de cercetares-a desta!urat pe baza unor granturi !i 

contraere de cercetare, realizate ín cadrul Laboratorului de Testare a Medicamentului. 

ln calitate de Director al Laboratorului de Testare a Medicarnentului, !n cadrul Fa

cultií~ii de Farmacie a UMF Tirgu Murq, prof. dr. MariaDogaru a constirult Organiza

~ia de Cercetare prin Contract (OCC) din anul200l !i pani !n prezent, pe baza careia 

funqioneaza Laboratomi de Testare a Medicamentului (LTM) ca structura organizato

rici aparte eu profil de cercetare ín domeni ul médicamentului. Acest laborator a fast au

torizat de ciítre Ministerul Sanata~ii !i Famlliei prin Autoriza~ia nr. 125 din 20.04.2002, 

reautorizat ln an ul 2004, 2006 autorizatie !nea ln termen de val<J.bilitate. . ' 

Laboratomi de Testare a Medicamentului (LTM) funqioneazií conform urmatoarei or

ganigrame: 
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• Iaboratomi pentru studii de bioechivalenta; 

• Iaboratomi penttu controlul analitic !i biologic al medicamentelor; 

• labOrator pentru studii de farmacologie ~i toxicologíe experimentalií; 

• consultan~ií de specialirate ín domeniul medicamen~ului pe haza de contrace-

Ob leetivele Laboratorului de Testare a Medicarnentului sunt: 

• realizarea studiilor de bioechivalentií pentru produse medicamentoase generice; 

• studii farmacocinetice; 

• controlul analitic !i biologic al medicarnentelor; 

• srudii de furmacologie !i toxicologie experimentala; 

• raportul expertului pentru producitorii de medicamente din Romania sau strií.inatate. 

Laboratomi de Testare a Medicamentului írnpreuna eu spa~iul Clinic amenajar !i des

tinat Studiilor de bioechivalen~a aufost inspectate !i evaluate de ciítre o echipa a Agen

tiei Na~ionale a Medicamentului specializaci !n acest scop conform Regulilor de buna 

praerica ln Studiile Clinice precum !i a normelor EMEA. ln urma inspeqiei efectuate, 

Laboratomi de Testare a Medicarnentului a fost certificat GLP, Certificat Nr. 8 din 25 

noiembrie 2005. 

PARTICIPÁRI LA MANIFESTÁRI STIINTIFICE f 
' ' 

TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

• Al XI -lea Congres Na~ional de Farmacie, la!i, octombrie 1998 (Dogaru T. Maria); 

• Simpozionul Na~ional de Farmacologie, Terapeuticií !i Toxicologie Clinica, Con

stanp, 27-29 mai 1999 (Dogaru T. Maria); 

• XVeme Session des Journées Médicales Balkaniques, Pharmacon 2000, !~i, 28-30 

aprille 1999 (Dogaru T. Maria); 

• National Conference of the Romanlan Society ofPharmacology, Therapy and Toxi

cology, Constanp, 29 mai- l iunie 2002 (Dogaru T. Maria, Vari C.E.); 

• Vl Neuropszichofarmakológia Kongresszus, Balatonfüred, Ungaria, 9-ll octom

brie, 2003 (Kolcsár Melinda); 

• Al XII-lea Congres National de Farmacie, Bucure!ti, ·17-19 octombrie 2002 (Do

garu T. Maria, Vari C.E.); 

• lnfeqiile respiratorii la copii, Tirgu Mur"!, 29 octombrie 2003 (Dogaru T. Maria, 

Vari C.E.); 
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• Al XI-lea Simpozion de Psihoneuroendocrinologie, Tirgu Mure!, 6-8 noiembrie 

2003 (Kolcsár Melinda); 

• Al XIV-lea CongresAl Societiítii Muzeului Ardelean ,,Actualitiíti ín medicina !i far

made", Cluj-Napoca, 15-17 aprilie 2004 (Kolesár Melinda;) 

• MEAT XX. Kongresszusa, Swlnok, Hungary, 20-22 mai 2004 (Kolcsár Melinda); 

• Al III-lea Congres National de Neuroendocrinologie, Poiana Br01ov, 3-6 iunie 2004 

(Ko les ár Melinda); 

• l sr International Conference on Basic Clinical Immunogenomics, Budapesta, Unga

ria, 3-7 octombrie 2004 (Kolcsár Melinda); 

• Parmacentica Marisiensis, Tirgu Mur~, 7-9 octombrie 2004 (Dogaru T. Maria, 

Vari C.E.); 

• Parmaeia astazi, intre promovare !Í cercetare, Timi1oara, 26-28 mai 2005 (Dogaru 

T. Maria, Vari C.E.); 

• 13"' Balkan Congress ofEndocrinology, Bucure!ti, 19-22 octombrie 2005 (Kolcsár 

Melinda); 

• 60 de ani de inviítiímii.nt medical universitat tárgumur~ean, Tirgu Mure!, 16-17 

decembrie 2005 (Dogaru T. Maria, Vari C.E., Kolcsár Melinda); 

• MEAT XXL Kongresszusa, Debrecen, U'lgaria, 18-20 mai 2006 (Kolcsár Me

linda); 

• IV"' AMAPSEEC Conference, I01i, 28-31 mai 2006 (Dogaru T. Maria, Vari C. E.); 

• Al XIII-lea Congres National de Farmacie, Cluj-Napoca, 28-30 septembrie 2006 

(Dogaru T. Maria, Vari C.E.); 

• Al XIV-lea Congres National de Endocrinologie, Sibiu, 19-21 octombrie 2006 

(Kolcsár Melinda); 

• A XVII-a Conferinti anuala a Societiítii Muzeului Ardelean eu terna ,,Actualitiíti in 

medicin:'í ~i farmacie: Provodírile profesionale ale aderiírii la Uniunea European:l", 

Cluj-Napoca, 12-14 aprilie 2007 (Kolcsár Melinda); 

• European Congress of Endocrinology, Budapesta, Ungaria, 28 aprilie- 2 mai 2007 

(Kolcsár Melinda); 

• Medicarnentul- de la concepere pina la ütilizare, l"!i, 30 mai - l iunie 200 7 (Do

garu T. Maria, Vari C.E.); 

• AL V1II-lea Congres National de Farmacologie, Terapeutici !Í Toxicologie Clinicií, 

Tirgu Mure!, 6-9 iunie, 2007 (Dogaru T. Maria, Vari C.E.; Kolcsát Melinda); 

• Al XV-lea Congres National de Endocrinologie, Poiana Br01ov, 25-28 octombrie 

2007 (Kolcsár Melinda). 
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TEZE DE DOCTORAT l DoKTORI ÉRTEKEZÉSEK 

• Carnil Eugen Vtlri- "Studi ul aqiunii unor extracre vegetale obtinute din unele specii 

ale familiei Lamiaceae asupra sistemului nervos central ~i sistemului cardiovaocular". 

Índrumator !tiintific prof. dr. Gheorghe Feszt, Universitatea de Medicina !Í Farma

cie Tirgu Mure! (2003); 

• Máthé Lehel- "Contributii la studiul aqiunii angiotensinei II in hipertensiunea 

arterial:l ~i ln insuficienta cardiad. (ln comparatie eu inhibitorii enzimei de conversie 

a angiotensinei". Índrumator !tiintific prof. dr. Gheorghe Feszt, Universitatea de 

Medicina !i Farmacie Tirgu Mure! (2006); 

• Kolcsdr Me/inda- "Studi ul aqiunii unor inhibitari ai enzimei de conversie a angio

tensinei ~i antagoni§ti angiotensinici asupra nefropatiilor, indeosebi diabetice". Ín

drumator !tiintific prof. dr. Gheorghe Feszt, Universitatea de Medicina !Í Farmacie 

Tirgu Mure! (2007). 

CoNTRAeTE DE CERCETARE l KuTATÁsr szERZŐDÉSEK 

• Contfact de cercetare nr. 5 321 din 03.09.200lincheiat eu S.C. Arrnedica S.A. eu 

titiul "Investigarea bioechivalentei a doua produse farmaceutice conpnii.nd cipro

floxacina 500 mg"- 2001; 

• Contract de cercetare nr. 1119 din 06.03.2002 incheiat eu S.C. Arrnedica S.A .. eu 

titiul "Bioequivalence Trial of T wo Medicines Containing Píracetam 800 mg Each" 

- 2001; 

• Contract de cercetare nr. 4210 din 30.06.2003 incheiat eu S.C. Arrnedica S.A. eu 

titiul "Studii de bioechivalenta a unor produse eu confinut in Metformin 850 mg"; 

• Contract de cercetare nr. ·4011 din 25.06.2004 incheiat eu S.C. Gedeon Richter 

S.A. eu titlul "Studii de bioechivalenta a unor produse generice (eu continut in 
meloxicarn)"- 2004; 

• Contract nr. 4503 din 02.11.2004 !i 87 65 din 11.11.2004 de colaborare finanpt 

de S.C. Parmacentica Aesculap S.A. pentru efectuarea de studii ptivind stabilitatea 

fizico-chimici a unor produse ~i cercet:lri in vederea optimiz:lrii unor metode de 

determinare cantitativ:l a principiilor active din forme farmaceutice compuse; 

• Contract de Cercerare nr. 8511 din 16.11. 2005 incheiat eu S.C. Gedeon Richter 

S.A. eu titiul "Studii de bioechivalenta a unor produse generice continiind nate
glinid" - 2005; 

• Contract de cercetare nr. 1134D din 08.11.2006 !Í 10728 din 14.11.2006 obti

nut prin competitia lansara in octombrie 2006, nr. inregistrare UMF Tirgu Mure! 
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10102/26.10.2006 eu tidul "Studii de metode HPLC-UV de control al unor com

primate care con~in ezetimib §Í ezetimib ~i simvastatin, urm:irindu-se dozarea prin

cipiilor actíve ~i studii de dizolvare". Beneficiar S.C. Richter Gedeon S.A. Tirgu 

Murq; 

• Contract de cercetare nr. GMSNP00039/2007 obfinut prin competirie eu nr. de 

lnregistrare 11639/20071ncheiat eu S.C. Europharm S.A. Br~ov eu tidul ,,Analiza, 

interpretarea §Í relevanta studiilor experimentale non-clinice ~i a studiilor clinice 

p rivind unele medicamente antivitale §Í antiinflamatOare nesteroidifne"; 

• Contract de Cercetare international ~tigat prin competitie eu nr. de inregistrare 

l 0933/21.11.2007 UMF Tirgu Mure~, finanpt de Eurofarmaca S.A. Chi~inau, Re

publicaMoldova, nr. contract 12DC/05.12.2007/12158/13.12.2007; 

• GrantANCS ci~tigat prin competifie, grant PNII, prograrnul Capacitafi, modul I c 

nr. contract 191/cp/I/2007 eu tit! ul "Centru pilot de monitorizare a farmacoterapiei 

du pa criteriul farmacocinetic", exeeutat in cadrul Laboratorului de Testare a Medi

camentului a Facult:itii de Farmacie; 

• Contract de cercetare nr. 798/28.01.2008 obrinut prin competifie nr. 

12583/20.12.2007 lncheiat eu Sanosan S.C. Santa S.A. Br~ov eu tidul ,,Analiza, 

interpretarea §Í relevanta studiilor experirrlentale non-clinice §Í a studiilor clinice 

p rivind unele medicamente eu aqiune analgezicá'; 

• Contract de cercetare nr. 1261/04.12.2008 obrinut prin competifie nr. 1125/ 

28.11.2008 lncheiat eu Sanosan S.C. Santa S.A. Br~ov eu tidul ,,Analiza, inter

pretarea §Í relevanta studiilo r experimentale non-clinice §Í a studiilo r. clinice p rivind 

unele medica.rnente eu aqiune antiulceroas;l, antianemiccl". 

AcTIVITATE REDACTIONALÁ 
' 

Prof. dr. Maria T. Dogaru este membru ln colectivul de redaqie al: 

• Revisteí de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Mure~ 

(din anul2000); 

• Revistei Farmacia, Bucure~ti (din anul20Ö2). 

Conf. dr. Carnil E. Vari este membru in colectivul de redaqie al: 

-. -Revistei de Medicinel ~i Farmácie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, Tirgu Mure~ 

(din anul2000); 

• Revistei Rarnane de Medicina de Laborator, Tirgu Mure~ (din anul2007). 
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MARTENENTA LA SOCIETÁTI STIINTIFICE f , ' ' ' 
TUDOMÁNYOS TÁRSASÁGI TAGSÁG 

Prof. dr. Maria T. Dogaru este membru ln: ----·-___ , __ 

• Consiliul Stiintific al Agentiei Nationale a Medicamentului, filiala nationala, din . , , , 
anul 1998 ~i pina ln prezent; 

• Comisia de Farmacologie Clinica, Toxicologie ~i Toxicodependenfií a Minísterului 
Sinatafii, filiala nafionala; 

• Societatea de Sriinte Farmaeeutice din Romfulia, filiala Mures; , , - , 
• Societatea Romina de Fitoterapie, filiala Mure~; 
• Societatea Romana de Farmacologie, Terapeuticií ~i Toxicologie Clinica, filiala a So

cietcltii Europene de Farmaeologie; 

• Eurotox (Societatea Europeana de Toxicologie), filiala nafionala; 
• Colegi ul Farmaci~tilor din Romania, filiala Mure~, membru ln" Consiliul judefean. 

Conf. dr. Carnil E. Vari este membru ln: 

• Societatea de Sriinte Farmaeeutice din Rominia, filiala Mures; 
' ' ' 

• Societatea Romina de Fitoterapie, filiala Mure~; 
• Societatea Romina de Farmacologie, Terapeutici ~i Toxicolagi e Clinica ( filiala a So

ciedtii Europene de Farmaeologie), seeretar; 

• Eurotox (Societatea Europeana de Toxicologie), filiala nafionala; 
• Colegi ul Farmaci!tilor din Rominia, filiala Mure~, membru in Consiliul juderean. 

Sef de lucrari Dr. Kolcsát Melinda este membru ln urmatoarele societiíti: 
' ' 

• Societatea Romina de Farmacologie, Terapeuticií ~i Toxicologie Clinicií (filiala a So
cietafii Europerre de Farmacologie), filiala Mure~; 

• Societatea Romina de Endocrinologie (Filiala a Societiífii Europerre de Endocrino
logie), filiala Mure~; 

• Societatea Muzeului Ardelean-Sectiunea Medicala, filiala Mures; 
' ' 

• Magyar Endokrinologiai és Anyagcsere Társaság; 
• Asaciafia Americana a Endocrinologilor (American Association of Clinical Endocri-

nologists- AACE); , 

• MagyarTudományos Akadémia Köztestülete- MTA ( Corporariede doctori aAca
demiei de ~tíinre Maghiare); 

• Colegiul Medicilor din Romania (CMR), filiala Mure~. 

Prep. Bianea E. Ősz este membru ln urm:ltoarele societ:l-p: 

• Societatea de ~tiinre Farmaeeutice din Rominia, filiala Mure~; 

• Colegiul Farmaci~tilor din Rominía, filiala Mure~. 
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PREMil, DISTINGfil 

Prof. dr. Maria T. Dogaru: 

• Ordinul Meritul pentru ínviífiímánt ín gradul de Ofirer - Bucure1ti, l O decembrie 

2004, conferit de Pre1edintele Romaniei; 

• Premiu pentru Activitate de Cercetare in Domeniul Farmaceutic, acordat la cel de-al 

XII-lea Congres National de Farmacie, Bucurqti, 2002; 

• Diploma de excelenfií, acordata la Al XIII-lea Congres National de Farmacie, Bucu~ 
re1ti, 2006. 

Conf. dr. Carnil E. Vari: 

• Premiu pentru activitate de cercetare ín domeniul formaceutic, acordat la Al XII-lea 
Congres National de Farmacie, Bucure1ti, 17-19 octombrie 2002. 

PARTICIPAREA LA ACTlVITÁTI ALE COMUNITATil UNIVERSITARE , , 

Prof. dr. Maria T. Dogaru a fost membru ín Consiliul profesoral li Senatul Univer

sitatii din 1998 pana ín 2008. Ín perioada 2000-2008 a fost decanul Facultatii de 

Farmacie, perioad:l ln care au fost í:ncheiate "parteneriate eu Facultiítile de Farmacie 

din Szeged li Pécs. 

Ín anul 2002 un colectiv de cadre didactice, printre care 1i prof. dr. Maria T. Do

garu, a participat la un schimb de experienfií la Facultatea de Farmacie din Szeged. Ín 

2006 o delegaj:ie a Faculcitii de Farmacie din Szeged, ín frunte eu Decanul facultatii 

prof. dr. Falkay György, au participat la un schimb de experienta la facuJratea noastra. 

In urma acestei vizire s-au incheiat o serie de protocoale í:ntre discipline. 

LUCRARI STilNTIFICE PUBLICATEIN EXTENSO / , , 
TunoMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• Cucuiet Sorina, Dogaru G., N astasa Bild Veronica, Dogaru T Maria- Modulation of 

trarnadol antinociception bz ketamin andbaclofen in mice. Farmacia, 2008, LVI, 

6:675--691 

• Kolcsár Me/inda, Dogaru G., Vári CE, Ttitar Bianca, Dogaru T Mai'ia-' Efectul tel

misartanului versus valsartan asupra reducerii microalbuminuriei la pacienti eu sin

drom metabolic. Telmisartan versus valsartan hatása mikroalbuminúria változásaira 

metabolikus szindrómában. Telmisartan versus valsartan effect upon the reduction 
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of microalbunuria at the patiems with metabolic syndrome. Farmacia, 2008, 6: 

708-715 

. • Vári CE, Tiítar Bianca, Imre Silvia, MunteanDaniela, Cotoi 0.5., Dogaru T Maria 

- Ro l ul ficatului ín activarea metabolica a prednisonei. Studi u experimental. Revista 

Medico-Chirurgicala a Societatii de Medici 1i Naturalilti din Ia1i, 200 7 lll (2), (S. 

2): 257-265 

· • Vttri CE, Imre Si/via, Dogaru G., Muntean Daniela, Lakó Tünde, Dogaru T Ma

ria- Pharmacokinetics of meloxicam in rats. Compariso n between rat and human 

pharmacokinetic profile. Timiloara Medical Journal, 2006, 56(S.2): 291-293 

• Kolcsdr Melinda, Feszt Gh. - Influenprea microalbuminuriei de citre medicaj:ia arr

tiangiotensinici la pacienti eu nefropatie diabetica li sindrom metabolic. A mikro

albuminuria változása antiangiotenzin szerek hatására diabéteszes nefropátiában és 

metabolikus szindrómában. Antiangiotensinic drugs effect upon microalbuminuria 

rednerion indiabetic nephropathy and metabolic syndrome patien ts. Revista Roma

na de Endocrinologie 1i Metabolism, Iasi, 2006, 5(2): 17-22 

• Vári C. E, Kolcsár Me/inda, Nuta D., Gotoard C., Dogaru T Maria- New banzamide 

derivarives as potential blockers of Na• channels: a toxicological and pharmacologi

cal preliminaty study. Timiloara Medical Journal, 2006, 56(s.2): 277-279 

• Kolcsár Me/inda, Kun L - Tulhurari metabolice la pacieme eu sindromul ovarelor 

polichistice. Anyagcserezavarok polycystás ovarium syndromában. Metabolic disor

ders in polycystic ovarian syndrome. Orvostudományi Értesitő/Buletin de ~tiinre 
Medicale, 2006,79 (I): 58-62 

• Kolcsár Melinda - Rolul polimorfismelor genetice ín patogeneza 1i tratamentul ne

fropatiei diabetice. Genetikai polimorfizmusok jelentősége a diabéteszes nefropátia 

patogenézisében és terápiájában. The role of genetic polimorphysms in the pathoge

nesis and therapy of eliabetic nephropathy. Revista de Medicina 1i Farmacie/Orvosi 

és Gyógyszerészeti Szemle, 2006, 52 (2): 84-87 

• Kolcsár Melinda, Vicsi Ildikó - Efectele neclasice ale angiotensinei asupra aterage

nezei §Í asupra sistemului nervos central. Az angiotenzi~- nem klasszikus hatásai 

- atherogenesire és a központi idegrendszerre kifejtett hatások. Angiotensin non

classical effects upon atherogenesis and upon central nervous system. Therapeudes 

Pharmacologyand Clinical Toxicology, 2006, Vol X (2): 51-54 

• Kolcsár Me/inda - Efectele paracrine/autocrine ale sistemului renina-angiotensini 

tisulari. A szöveti renin-angiotenzin rendszer autokrin/parakrin hatásai. Paracfine/ 

Autocrine Effects of the Tissue Renin-Angiotensin-System, Revista Romana de En

docrinologie li Metabolism, 2006, 5(3): 35-44 

191 



• Kolcsár Me/inda, Minier Tünde, Kun !.Z. - Modificarile microalbuminuriei ln urma 

administririi ramiprilului la pacienri eu diabet zaharat tip 2- ~i sindrom metabo

lic. A mikroalbuminuria változásai ramipril alkalmazása során 2-es típusú diabetes 

mellitusban és metabolikus szindrómában. N!icroalbuminuria changes after rami

ptil therapy in type 2 diabetes mellitus and metabolic syndrome patiems. Orvostu

dományi Értesitő/Buletin de ~tiinte Medicale, 2006, 79, (3): 330-334 

• Vttri CE., Dogaru T Maria, Dobreanu Minodora, Sin Anca, Feszt Gh. - Acute and 

chronic toxicity ofNepeta grandifiora volatile o il. Timi~oara Medical Journal, 2005, · 

55 (S. 5): 297-300 

• Vttri CE., Feszt Gh., Dogaru T Maria- Studi ul aqiunii vasodilatatoare a extraetelor 

de Stachys grandifiora pe aorta izolati de ~obolan. Revista de Medicina ~i FarmacieJ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50 (S.II): 315-319 

• Dogaru T Maria, Vttri CE., Szöcs D., Pokorny L. - Efectul gastroprotector al poli

holozidelor din mucilagul ob(inut din Trigonella foenum-graecum ln ulcerul expe

rimemalla ~obolan. Farmacia, 2003, LI (2): 20-27 

• Dogaru G., Dogaru T Maria, Ciílddraru Carmen-Testareain vitro a chimiosensibi

lit:'ítii a t~pinilor de Escherichia coli izolate in cursui infeqiilor urinare. Farmacia, 

2003, LI(2): 53-64 

• · Kolcsár Me/inda, Feszt Gh., Veres Sarolta - Studi ul efectului nefroprotecror al inhi

bitorHor enzimei de conversie ai angiotensinei ~i antagoni~tilor de receptori ATII. 

ACE-gátlók és angiotenzin receptor blokkolók vesevédő hatása. Nephroprotective 

effect of ACE-inbibitars and angiotensin receptor blockers. Orvostudományi Érte

sitő/Buletin de ~tiin(e Medicale, 2003, (76) 3: 489-492 

• Vttri CE., Dogaru T Maria, Feszt Gh. - Nai firocomp~i eu aqiune depriman

tii asupra sistemului nervos central. Evaluare comparativii eu alti derivari de origi

ne vegetalii utilizati ín farmacoterapie. Revista de Medicin;l ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, 2002, 48: 179-187 

• Vttri CE., Dogaru T Maria, Feszt Gh. - Studiul experimental al efectului antinode 

ceptiv al unor iridoide li polile provenind de la specii ale genu! ui Nepeta (Lamiaceae). 

Consideratii privind mecanismul de aqíuné. Farmacia, XLIX (3): 2001, 177-181 

• Dogaru T Maria, Vttri CE., Morurciag L. - Studiul aqiunii amicleptesive a unor 

derivari trieidici eu catenii oximinici substituid. Revista de Medicinil -~i FarmacieJ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2000, 46 (1-2): 82-89 

• Vtzri CE., Stri1Jlbu Adela, Dogaru T Maria- Influenprea tensiunii arteriale de ciítre 

extractele vegetale ob(inute din Origanuru vulgare L. (Lamiaceae). Studiu experi-
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mental. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2000, 

46 (1-2): 345-350 

• Dogaru T Maria, Vttri CE. - Screening pharmacodynamique pour séléctionner les 

extraits végétaux agissam sur le system e nerveux central. Farmacia, 2000, XLVHI(1): 

345-350 

• Dogaru T Maria, Vttri CE., Sigrid Erianu - Studii farmacodinamice in vitro ~i in 

vivo privind aqiunea extraetelor liofilizate obtinute din Grindelia robnsta Nutt .. 

Farmacia, 1999, (4): 49-60 

• Dogaru T Maria, Szőcs Dóra, Feszt Gh. - Influenp verapamilului asupra efectului 

antinociceptiv al unor extracre vegetale. Revista de Medicinel ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszérészeti Szemle 1999,45(4): 268 

• Dogaru T. Maria, Untaru Marcela - Determinarea aqiunii analgezice a extractului 

bioactiv de turba. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szem

le 1998,44, 171 

• Dogaru T Maria, Dogaru G., Giurgiu M. - Studii p rivind aqiunea antibacteriana ~i 

diureticií a spedei Cyclonia japonica Pers. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi 

és Gyógyszerészeti Szemle, 1998, 44, 22 

• Dogaru T Maria, Untaru Marce/a, Vttri CE. - Determinarea aqiunii antiinflama

toare a extractului bioactiv de turbcl. Revista de Medicinil ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szernle, 1998,44: 171-173 
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FARMAKOLÓGIA - FARMAKOTERÁPIA 

dr. Maria T. Dogaru egyetemi tandr 

A Gyógyszerhatástan tanszék története szorosan összekapcsolódik a marosvásárhelyi Or

vosi és Gyógyszerészeti Imézet (később Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem) történe

tével. Az Intézet első gyógyszerhatástan professzora, 1945-ben dr. Stern Vilmos, aki a 

kolozsvári "Egger L.-UFAROM" gyógyszergyár igazgatója volt, majd 1948-ban Láng 

István belgyógyász professzor vezeti a tanszéket, míg 1948-1949 közőrt dr. Kelemen 

László egyetemi előadótanár, a Fertőző Betegségek Klinikájának vezetője tölti be 'ezt a 

munkakört. 

1949-től a Gyógyszerhatástan tanszéket a neves Obál Ferenc egyetemi tanár irányí

totta. 

1953-tól a tanszék vezetését dr. Feszt György egyetemi tanár veszi át, aki 1956-1958 

közőtt, fél állással a dr. Miskolczy Dezső akadémikus professzor által vezetett Román . 
Akadémia Marosvásárhelyi Kutatóállomásán is dolgozott. Feszt György professzor tevé-

kenysége majdnem egy fél évszázadra terjed ki, ez idő alatt számos gyógyszerhatástani 

doktori disszertációt irányított. 

1963-tól Farmakodinámia néven, dr. Rácz-Korilla Erzsébet egyetemi előadótanár 

vezetésével önálló tanszékké alakuL Ez a nagy fonrosságú tantárgy az élettan, a kórélet

tan, a gyógyszerészeti kémia, a toxikológia és a biometria alapismereteire támaszkodva 

nyújt átfogó képet a gyógyszerektőL Fonros megemlíteni, hogy a gyógyszerésztudomá

nyok területén készített doktori tézisek szerzői a kisérletes farmakológiai vizsgálatok 

tekintetében dr. Rácz-Korilla Erzsébet egyetemi előadótanár szakszerű irányításában 

részesültek. 

A Gyógyszerhatástan Tanszék működése rövid időre megszakad (1988-1992). A 

Farmakológia Tanszék vezetését 1992-1993. közőtt dr. Feszt György egyetemi tanár 

veszi át, majd 1993-tól a jelenlegi tanszé~ézető dr. Maria T Dogarn egyetemi tanár, 

aki a III. és N. éves hallgatóknak tartott előadások mellett, újraindítja a hagyományos 

együttműködést más tanszékekkel, valamint gyógyszergyártó vállalatokkal a szerződéses 

alapon működő tudományos kisérleti munkát. 

2004-től a magyar nyelvű előadásokat a harmadéves hallgatók számára dr. Máthé 

Lehel tanársegéd tartotta. 2005-től a gyógyszertani ismereteket magyar nyelven a IV. 
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és V. éves gyógyszerészhallgatóknak dr. Kolcsát Melinda oktatta, aki 2006-tól az összes 

magyarnyelvű előadást tartja, adjunktusi minőségben. 

A hallgatók gyakorlati tevékenysége a kisérleti módszerek elsajátításából és alkalma

zásából, valamint a kisérleti állatokon, izolált szerven való kísérletezésből, a gyógyszerrel 

befolyásolható patológiás modellek bemutatásából álL A kisérletes farmakológia okta

tását laboratóriumi gyakorlatok keretében dr. Carnil Eugen Vari egyetemi előadó tanár, 

2000-2007 közőrt dr. Máthé Lehel adjunktus, 2003-tól dr. Kolcsát Melinda adjunktus 

és 200 7 -től Bianea Ösz gyakornok közösen végzik. 

A jelenleg Farmakológia -Farmakoterápia nevet viselő tanszék kiterjedt kutatási te

vékenységet folytat egy saját kisérleti laboratórium keretében, melynek neve Gyógyszer

vizsgálati laboratórium. A kutatási munkában más tanszékek jeles oktatói is közremű

ködnek, rninr: dr. Silvia Imre egyetemi tanár, dr. Daniela Muntean egyetemi tanár, dr. 

Kincses-Ajray Mária egyetemi tanár, dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi tanár, dr. Augustin 

Curtidpean egyeterni előadótanár, dr. Mircea Croitoru adjunktus, dr. Arnelia Tero

Vescan adjunktus. 

DIDAKTIKAI TEVÉKENYSÉG 

Az utóbbi évek információáradata eredményezte, hogy jelenleg a tanszék tevékenysége 

2 oktatási évre terjedjen ki. Az Európai Úniós követelményeknek megfelelve a hazai 

gyógyszerészi oktatásba bevezettük a Farmakoterápia nevü tantárgyat is. 

Hasonló megfontolások alapján, 2004-től az Orvosi terminológia és Patológia nevű 

tantárgy is bevezetésre került, amelyre alapozhat a farmakológiai ismeretek oktatása. 

Az egyes oktatók tevékenységi területe: 

Dr. Maria T. Dogaru, egyeterni tanár: 

• Farmakológia előadás, III. éves hallgatóknak, román nyelven; 

• Farmakológia előadás, IV. éves hallgatóknak, román nyelven; 

• Farmakoterápia előadás, V. éves hallgatóknak, román nyelven; 

• Rezidensek foglalkoztatása; 

• Doktorátusvezető. 

Dr. Carnil E. Vari, egyeterni előadótanár: 

• Farmakoterápia előadás, V. éves hallgatóknak, román nyelven; 

• Gyógyszerészasszisztens-képző, előadás; 

• IV., V. éves hallgatói gyakorlat vezetője. 
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Dr. Kolcsár Melinda, adjunktus: 

o Farmakológia előadás, III. éves hallgatóknak, magyar nyelven; 

o Farmakológia előadás, N. éves hallgatóknak, magyar nyelven; 

o Farmakoterápia előadás, V éves hallgatóknak;magyar nyelven; 

o IV, V éves hallgatói gyakorlat vezetője. 

Drd. Bianea Eugenia Ösz, gyakornok: 

o III., IV, V éves hallgatók gyakorlatvezetője; 

o Gyógyszerészasszisztensek gyakorlatvezető je. 

ÜKTATÓK ELŐLÉPTETÉSE (1998-2008) 

o Maria T. Dogaru: 1998- egyetemi előadótanár, 2003-egyetemi tanár; 

o Carnil E. Vari: 2000 - tanársegéd, 2003 - adjunktus, 2008 - egyetemi előadóta-
nár; 

o Kolcsár Melinda: 2003 - tanársegéd, 2008 - adjunktus. 

Oktatói tevékenységünk elősegítése érdekében szárnos didaktikai segédanyag került ki
adásra. 

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 

Aktuális kutatási irányzatok: 

o farmakokinetikai vizsgálatok a Gyógyszervizsgálati laboratórium keretén belül "Centru 

pilot de monitorizare a farmacoterapiei dupa criteriul farmacocinetic" címmel; 

o kisérleti állatokon alkalmazott maclern pszichotróp szerek tanulmányozása; 

o egyes gyógyszerek hormonális hatásának vizsgálata; 

• farmakogenetikai vizsgálatok (Szegeden megkezdett kuratások folytatása). 

2000-től kezdődően, a Gyógyszervizsgálati laboratórium megalakulásával, a kutatási 

tevékenység egy része pályázatok és kutatási szer.ződések keretében zajlott. 

Dr. Maria T. Dogarn prof. aMOGYE keretén belül2001-ben, mint a Gyógyszervizs

gálati laboratórium igazgatója, megalakitotta a Szerződésen alapuló Kutatási Szervezetet 

(Organizaria de Cercetare prin Contract- OCC), melynek alapján ma is külön szerve

zeti egységként működik ez a kutatólaboratórium. A Gyógyszervizsgálati laboratórium 

működését az Egészségügyi Minisztérium a 125/20.04.2002-es határozattal, majd 2004-

ben és 2006-ban újra jóváhagyta, az utóbbi működési engedély ma is érvényben van. 
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A Gyógyszervizsgálati laboratórium működési hatásköre: 

• bioekvivalencia vizsgálatok; 

o a gyógyszerek analitikai és biológiai ellenőrzése; 

o kisérieres farmakológiai és toxikológiai vizsgálatok; 

o szerződésen alapuló szaktanácsadás a gyógyszerek területén. 

A Gyógyszervizsgálati laboratórium tevékenysége: 

•. generikus készítmények bioekvivalencia vizsgálata; 

• farmakokinetikai vizsgálatok; 

o gyógyszerek analitikai és biológiai ellenőrzése; 

• kísérletes farmakológiai és toxikológiai vizsgálatok; 

• szakvéleményezés hazai és külföldi gyógyszergyátták részére. 

A Gyógyszervizsgálati laboratóriumot a klinikai bioekvivalencia. vizsgálatokra szánt 

hellyel együtt a Nemzeti Gyógyszerügyi Hivatal (ANM) egy szakcsoportja értékelte és 

GLP bizonylattal minősítette 2005-ben. 

A tanszék egyes oktatói tagjai szakfolyóiratok szerkesztőbizottságának. 

• Dr. Maria T. Dogarn egyetemi tanár tagja a Revista de Medicina §i Farmacie/Orvosi 

és Gyógyszereszed Szemle (2000-től) és a Parmaeia (2002-től) szerkesztőbizottságá

nak; 

• Dr. Carnil E. Vari docens tagja a Revista de Medicina §i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszereszed Szemle (2000-től) és a Revista Romana de Medicina de Laborator 

(200 7 -től) szerkesztőbizottságának. 

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 

Dr. Maria T. Dogaru, egyetemi tanár: 

• Ordinul "Meritul pentru !n vararnant 1n gradul de Ofirer" - Bukarest, 2004 decem

ber l O, átnyújtotta Románia elnöke; 

• "Premiu pentru Activitate de Cercetare in Domeni ul Farmaceutic", XII. Nemzeti 

Gyógyszerész Kongresszus, Bukarest, 2002; 

• "Diploma de excelenra', XIII. Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus, Kolozsvár, 2006. 

Dr. Carnil E. Vari, egyetemi előadótanár: 

• "Premiu pentru Activitate de Cercetare in Domeni ul Farmaceutic", XII. Nemzeti 

Gyógyszerész Kongresszus, Bukarest, 2002. 
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Az EGYETEMI KÖZÖSSÉGBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉG 

Dr. Maria T. Dogaru, egyetemi tanár: 

• A kari tanács és a szenátus tagja (1998-2000);: 

• A Gyógyszerészeti Kar dékánja 2000-2008 között, ekkor indult el a Szegedi és Pécsi 

gyógyszerészeti karokkal való együttműködés. 

2002-ben az oktatók egy csoportja, közöttük Dr. Maria T. Dogaru egyetemi tanár, 

szakmai tapasztalatcserén vettek részt Szegeden, majd 2006-ban ezt a Szegedi Egyetem 

Gyógyszerészeti Karának küldöttsége viszonozta Marosvásárhelyen, dr. Falkay György 

akkori dékán részvételével. E látogatások alkalmával a tanszékek között számos meg

egyezés született. 
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ToxiCOLOGIE 

prof dr. Kincses Ajtay Mária 

Toxicologia s-a predat in cadrul invaramantului farmaceutic tirgumure~ean din anul 

1949 anilor de studi u IV-V farmacie in cadrul catedrei de Medicina Legala, Facultatea 

de Medicina Generala. Din 1957 Balogh Éva a finut cursurile de toxicologie inIimba 

maghiarií, iar dupa imroducerea invarfu:nantului inIimba romana (1963) tine cursurile 

in arnbele limbi, pana la pensionarea sa, in 1979. 

CADRE DIDACTIGE l OKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funq.ia didactici Profesia ~i titiul 

Balogh Éva §ef de lucriri, farmacist principal 
~ef de disdpiina 

Szőcs Jázefa asistent universitar chimist 

Kincses Ajtay Mária profesor farmacist primar, 
doctor í:n farmacie 

Balázsi József ~ef de lucd.ri farmacis t, 
doctor in farmacie 

Mircea Dumitru §ef de lucrari farmacist specialist, 

Croitoru doctor in farmacie 

Fülöp Ibolya preparator, farmacist, doctorand 
asistent univetsitar 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele §Í prenumele Funq:ia 

Balla Vilma laborant 

Papp Erzsébet laborant 
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Perioada de activitate 

la disciplina 

1949-1979 

1956-1980 

1967-

1995-2002 

200 3-

2006-

Perioada de activitate 

la disdpiina 

1957-1970 

1967-1972 



Numele ~i prenumele Funqia Perioada de activitate 
la disdpiina 

Ileana Avram tehnician 1972-1978 
Lenuta Rizea tehnician 1978-1984 
Gábor Levente laborant !994-

Din anul univetsitar 1979/1980 Kincses Ajtay Mária preia conducerea disciplinei, 

nand cursurile arat in Iimba romána cár !i in Iimba maghiara. 

Toxicologia este o disdpiina de specialitate, care se preda in an ul IV, in semesttele 7 

!i 8. (2 ore curs, 3 ore lucrari practice) !Í in anul III Asistenra de Farmacie (2 ore curs, 
2 ore lucrari practice). 

Obiectivul principal al disciplinei este de a da o vizinne generalasi cunostinte d~ baza 

privind potentialul toxic al multor substante chimice exogene, nu:Uarul ~ces~ora fiind 

ln cre~tere vertiginoasi ~i eu care omul se lntilne~te ln viara coridiana (teren industrial, 

agricol, gospodárii, merliul inconjurator, etc.). Bazandu-se pe cunostintele de chimie 

biochimie, fiziologie, fiziopatologie, farmacologie, farmacocinetici, ~tc.: lnvatamantui 

toxicologic face cunoscute prop~ietarile acestm; substanfe, sursele de íntoxica~i, meca

nismul intim de aqiune toxicií, la nivel molecular, celular, organ-rinti, simp;omatolo

gia intoxicafi~lor acute ~i cronice, prindpiile de toxicinetica, de prim-ajutor, tractarneJnt "c 

~i profilaxie. ln cursuri au fast introduse ~i capitole noi: cum sunt: toxicologia substan

relor psihoactive, perturbatari endocrinieni, toxicologia substanrelar radioactive. 

in cadrul activitafii de cercetar~ a disciplin ei au fast abordate mai multe teme stiintifice 
mari: ' ' 

• stabilirea metodologiilor adecvate p rivind izolarea !Í determinarea cantitativá a rliferi-

telor substanre toxice (HPLC, cromatografia de gaze, cromatografia pe strat subpre); 
• nitronele, ca surse de monoxid de azot; -

• studii privind efectele fitotoxicologice ale unotnietale eu potenpal ecotoxic; 
• piante arnamentale toxice; 

• studii toxico-chimice ale pestieidelo r; , / 

• studii ·p rivind interaqíuni lntre s~bstanre medicamentoase ~i substanie auxiliare. 

Toxicologia, ca discipliná de specialita te figureaza in curricui ul de pregatire al reziden ti

lor, cát !Í in cadrul ~colii Doctorale, in prograrnni de pregatire aprofundata a doctoran
zilor, cursurile fiind finute de prof. dr. Kincses Ajtay Mária. 
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MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Kincses Ajtay Mária, Dudutz Gyöngyi, Ferencz L., Balázsi J - A gyógyszertervezés 

alapjai. Ed. Procardia, Tirgu Mure!, 1999. _ 
• Kincses Ajtay Mária- Mérgező növények, edifia a II~a. Ed. Tempo, Budapesta, Un

garia, 2003. 
• Kincses Ajtay Mária- Kábítószerek; szenvedélybetegségek. Ed. Stúdium Alapítvány, 

Tirgu Mure~, 2005. 
• Croitoru MD., Kincses Ajtay Mária, Fülöp Ibolya- Ghid practic de analiza a toxicilor 

gazo~i, Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2008. 
• Kincses Ajtay Mária, Croitoru M.D., Fülöp Ibolya- Légszennyező gázok toxikológiá

ja. Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2009. 

Cadrele didactice ale rlisciplinei au participat la conferiure in rara ~i fn strií..inatate: 

• Curs de utilizare al pragramului de farmacocinetici ~i statistica cinetica, UMF Cluj 

Napaca, cursui a fast finut de reprezentanrii firmei Therma Electron Corporation 

SUA, martie 2004 (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Workshop: "The use of Primary Hepatocites in the Study of the Effect ofXenobio

tics", Budapesta, Ungaria, 10-15 aprilie 2004 (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Sesiunea ~tiinrifica aniversara: 60 de ani de ínvafiímánt medkal univetsitar Tirgu 

Mure!, 16-17 deeembrie 200 5; 
• Sesiunea Juhiliara l O ani de in vatamint Farmaceude Univetsitar Craiovean, Craio

va, 18-20 mai 2006 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• 16'h International Symposium on Microsomes and Drug Oxidation, Budapesta, 

Ungaria, 3-7 septembrie 2006 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• International Regulatory Workshop on Bioequivalence and Dissolution, Budapesta, 

Ungaria, 19-20 octombrie 2006 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• Prima Conferiuta a Doctoranzilor in Medicina ~i Farmacie, UMF Tirgu Mure~, 

9.,-11 iulie 2008 (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Sesiune ~tiinfifica a SeCriei de Medicina ~i Farmacie a Saciedfii Muzeului Ardelean, 

2005,2006,2007,2008. 

Ín cadrul unor burse obfinute, membrii disciplinei au efectuat stagii de pérfeqionare ln: 

• febmarie 2008: bursa eu durata de o luna la Universitatea Eötvös Loránd din Buda

pesta (Fülöp Ibolya); 

• febmarie 2009: bursa eu durata de o luna la Universitatea rlin Bratislava (Fülöp Ibolya); 

• martie 2007, 2008, 2009: bursa eu durata de o luna la Universitatea din Pécs (Mir

cea Dumitru Croítoru). 
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LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO f 
' ' 

TuDoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

• Kincses Ajtay Mdria, Dudutz Gyiingyi, Baldzsi J - Triciklikus antidepresszív szerek 

in vivo kinetikai vizsgálata (Studiul einetic al substanrelor medicamentoase antide

presive triciclice). Orvostudományi Értesítő /Buletin de ~tiinre Medicale, 1999, 71: 

251-253 

• Kincses Ajtay Mdria, Baldzsi J, Balogh Tünde- Prometrin erbicid eliminál6dásának 

kinetikai tanulmányozása Wistar patkányokon. Orvostudományi Értesítő /Buletin 

de ~tiinre Medicale, 2000, 72: 400-403 

• Kincses Ajtay Mdria, Baldzsi J - Gy6gyszerkészítmények bioekvivalencia vizsgálata. 

Orvostudományi Értesítő /Buletin de ~tiinre Medicale, 2003, 76: 66-70 

• Kincses Ajtay Mdria, Molndr judit, Sardi Hedvig- Az 6lom expozíci6 összeha5on

lít6 vizsgálata a csíkdánfalvi fazekas és földművelő családok gyermekei körében. Or

vostudományi Értesítő /Buletin de ~tiinre Medicale, 2005, 78: 230-236 

• Croitoru MD., Kincses Ajtay Mdria, Fülöp Ibol:ya- Nai trenduri in tratamentul to

xicomaniilor, Craiova Medicala, 2006, 8: 4 7-5 5 

• Kincses-Ajtay Mdria, Croitoru MD., Fülöp Ibo!:ya- Srudii ptivind efectele fitotoxico

logice ale unor metale eu poten~ial ecotoxic: Orvostudományi Értesítő /Buletin de 

~tiin~e Medicale, 2003, 70: 374-381 

• Fülöp Ibo!:ya, Gyéresi Á., Luddnyi Krisztina, Croitoru MD. - Melox:ikám ciklodex

trinekkel val6 kölcsönhatásának vizsgálata fiziko-kémiai m6dszerekkel. Orvosru

dományi Értesítő /Buletin de ~tiin~e Medicale, 2008, 3: 199-202 

Kincses Ajtay Mária in anul 2000 a fast avansat in grad de profesor. Íntre anii 2005-

2007 sus~ine cursuri de toxicologie la Universitatea "Petru Maior", Facultatea de Ingi

neria Mediului in Indnstrie precum ~i la Universitatea Sapientia EMTE la disdpiina de 

Toxicologia Mediului, la Miercurea Ciuc. Din 2007 Mircea Dumitru Croiroru sus~ine 

cursurile la Universitatea "Petru Maior", Facultatea de lngineria Mediului in Industrie. 

Cadrele didactice ale disciplinei au participat l~ infiinprea Laboratorului de Testare 

a Medicaroentului. Ín 2001-2005 colectivul icestui laborator a onorar 5 contracte. 

Kincses Ajtay Mária §Í Mircea Dumitru Croitoru au fost respansabili la aceste studii 

de bioechivalen~a prin calculatea pararoetrilor farmacocinetici (Conducereacomparti

mentului de farmacocineticií). 

Cadrele didactice ale disciplinei sunt membrii societií~ilor ~tiin\ifice ~i de speciali

:tatea nationale §Í internationale: Societatea Europeani de Toxicologie, Societatea de 
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~tiinte Farmaceutice din Rominia, Societatea Ungadi de ~tiinte Farmaceutice- Magya! 

Gyógyszerészeti Társaság, Societatea Oamenilor de ~tiinpi din Románia, Societatea 

Muzeului Ardelean, Colegi ul Farmaci~tilor din Romania. 

ln cadrul disciplinei se desf'~oarií o activitate susfiuuti a cercurilo r ~tiinriflce studen

\e~ti, fiind elaborate peste 80 de lucrari de diploma. 

Íntreaga "activitate a disciplinei (didactici, practici, ~tiin~ifici, a cercurilor studen

~e~ti) a fast mult sp ri jiniti de cadre auxiliare bine pregatite. 

Dinanul2006laboratorul de Toxicologie, Biofarmacie si Farmacocineticií functio-
' ' 

neazi íntr-un spa~iu nou. 
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ToxiKOLÓGIA 

dr. Kincses Ajtay Mária egyetemi tanár 

A Toxikológia (méregtan) oktatása a N-V éves gyógyszerészhallgatók részére 1949-ben 

indult meg az Orvosi Kar Törvényszéki Orvostani tanszékének keretében. 1970-től ke

rül át a Gyógyszerészeti Karhoz. Az előadások tartásával 1957-től Balogh Évát bízzák 

meg, aki 1963-tól, a román nyelvű oktatás beindításával, a román nyelvű előadásokat is 

tartotta 1979-ig, nyugdíjba vonulásáig. 

Az 1979/1980-as tanévtől Kincses Ajtay Mária veszi át a tanszék vezetését, és őt 
. bízzák meg mind a magyar, mind a román előadások tartásával. 

A toxikológia szaktan tárgy, amelyet a gyógyszerészhallgatók negyedéven hallgatnak, 

heti 2 óra előadás és 3 óra gyakorlat keretében. A gyógyszerész-asszisztenseknek a III. év 

első félévében heri 2 óra előadás és 3 óra gyakorlat keretében oktatj uk. 

Tanszékünk legfőbb oktatási célkitűzése a gyógyszerészhallgatók toxikológiai alap

képzése, azaz megismertetni az élet szárnos területén (ipar, mezőgazdaság, gyógyszeres 

terápia, környezet, háztartások stb.) előforduló kémiai anyagok (xenobiotikumok) po

tenciális roxicitását, a mérgező hatás biokémiai, molekuláris, sejtbiológiai mechaniz

musát, a felszívódást követő taxikakinetikai viselkedését, a mérgezések (heveny, idült) 

tünettanát, az elsősegélynyújtás, a kezelés valamint a megelőzés alapelveit. Az előadások 
anyagát fontos új fejezetekkel egészítettük ki, mint: pszichoaktív szerek toxikológiája, 

endokrin diszruptorok, radiotoxikológia. 

Tanszékünk tudományos-kutatómunkája az alábbi fontosabb témaköröket öleli fel: 

• modern fiziko-kémiai módszerek kidolgozása toxikológiai vizsgálatok céljából 

(HPLC, gázkromatográfia, vékonyréteg-ktomatográfia); 

• nitronak kémiai és farmakológiai vizsgálata; .• 

• környezetszennyező fémek fitotoxikológiai vizsgálata; 

• dísznövények toxikológiai vizsgálata; 

• peszticidek toxiko-kémiai vizsgál<ita; 

• gyógyszeres hatóanyagok és segédanyagok közötti interakciók fiziko-kémiai vizs

gálata. 
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A toxikológia, mint szaktantárgy szerepel a rezidens-gyógyszerészképzésben is. Ennek 

keretében az előadásokat Kincses Ajtay Mária tartja. A 2003-2004-es év során Kincses 

Ajtay Mária továbbképző előadásokat tartott a doktori iskola hallgatóinak. Az ntóbbi 

10 évben (1998-2008) a tanszék munkatársai több szakkönyvet írtak és szárnostudo

mányos dolgozatot közöltek. 

Tanszékünk tagjai több belföldi és külföldi nemzetközi konferencián, "workshop" -on 
venek részt: 

• Továbbképző előadássorozat és workshop a Kinerika farmakokinetika és statisztika 

program használatáról, Kolozsvár, 2004 március (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Workshop: "The use ofPrimary Hepatocites in the studyofthe Effect ofXenobiotics", 

Budapest, 2004 április 10-15 (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Ünnepi tudományos ülés: 60 éves a marosvásárhelyi orvosi oktatás, 200 5 december 

16-17 (Mircea Dumitru Croitoru); 

• Erdélyi Múzeum-Egyesület XVI. Ülésszaka, Csíkszereda, 2006 április 27-29 (Kin

cses Ajtay Mária, Fülöp Ibolya); 

• Ünnepi ülés: 10 éves a Craiova-i gyógyszerészeti oktatás, Craiova, 2006 május 18-

20 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• 16"' International Symposium on Microsomes and Drug Oxidation, Budapest, 

2006 szeptember 3-7 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• International Regulatory Workshop on Bioequivalence and Dissolution, Budapest, 

2006 október 19-20 (Mircea Dumitru Croitoru, Fülöp Ibolya); 

• Erdélyi Múzeum-Egyesület XVII. Ülésszaka, Kolozsvár, 2007 április 12-14 (Kincses 

Ajtay Mária, Fülöp Ibolya); 

• Erdélyi Múzeum-Egyesület XVIII. Ülésszaka, Nagyvárad, 2008 május 1-3 (Kincses 

Ajtay Mária, Fülöp Ibolya); 

• Orvos és gyógyszerész doktorandusok első konferenciája, Marosvásárhely, 2008 jú

lius 9-ll (Mircea Dumitrn Croitoru). 

KuTATÁsr-TovÁBBKÉPZŐ PROGRAMOK, öszTÖNDÍJAK 

• Mircea Dumitru Croitoru, 2007 március: l hónapos ösztöndíj, Pécsi Tudomány

egyetem (CEEPUS program); 

• Fülöp Ibolya, 2008 február: l hónapos ösztöndíj, Eötvös Loránd Tudományegye

tem, Kémiai Intézet (CEEPUS program); 

• Mircea Dumitru Croitoru, 2008 március: l hónapos ösztöndíj, Pécsi Tudomány

egyetem (CEEPUS program). 
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Kincses Ajtay Mária 2000-ben nyerte el az egyetemi tanári címer. 2005-2007 kö

zött toxikológia előadásokat tartott a "Petru Maior" Egyetem Ipari Környezetvédelem 

szakán, valamint a Sapientia EMTE Környezet-toxikológiai szakán, Csíkszeredában, 

Mircea Dumitru Croitoru 200 7 -tól tartja a toxikc:ilógiai előadásokat és gyakorlatokat a 

"Petru Maior" Egyetem Ipari Környezetvédelem szakán. Tanszékünk egyes tagjai (Kin

cses Ajtay Mária, Mircea Dumitru Croitoru) részt vettek a gyógyszerészeti kar mellett 

működő gyógyszervizsgáló laborató~ium alapításában. 2001-2005 között a munkakö

zösség öt kutatási szerződésnek tert eleget, amelyek során a bioekvivalencia vizsgála

tok keretében a megfelelő kinetikai paramétereket számították ki (Farmakokinetikai 

kompartiment vezetése). 

Oktatóinkkülönbözö tudományos és szakmai társaságok tagjai: EurópaiToxikológiai 

Társaság, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Societatea de ~tiinfe Farmaceutice 

din Románia, Societatea Oamenilor de ~tiinfa din Románia, Erdélyi Múzeum-Egyesület 

- Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, Colegiul Farmaci~tilor din Romania. 

A tanszéken jól szervezett diákköti tevékenység folyt és folyik, amelynek keretében 

több mim 80 államvizsga-dolgozat készült el. 

Az oktatás, kutatás és a diákszakköri tevékenység zavartalan menetét a tanszéken 

működő technikusok munkája jelentősen segítette. 

A tanszék 2006-tól új, tágas, megfelelő helyiségbe költözött. 
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BIOFARMACIE ~I FARMACOCINETICÁ 

prof dr. Kincses Ajtay Mdria 

Bioformacía"ji Farmacocinetica se pred:l :in cadrul í:nviítiírn:lntului farmaceude tírgumu

re~ean din anul universitat 1992/1993, la anul IV Farmacie, semestrull. Biofarmacia, 

ramura modern:l a §tiintelor farmaceutice urmiir~te optimizacea formuliírii medica

mentului, studiind acei factori (fizico-chimici, legari de substanta activ:l, si/sau de for-, , , 
ma farmaceutica, precum ~i fiziologici dependenfi de subiect) care deterrnini efectul 

optim al substanfei actíve din forma respectiv:l. 

Cursurile de Biofumacie ~i Farmacocinetica sunt finute de catre prof. dr. Kincses 

Ajtay Mária. Lucrarile practice au fost finute de ~ef de lucrari Balázsi József (1996-

2002), apoi de catre Mircea Dumitru Croitoru ~i Fülöp Ibolya. 

Cursurile de Biofarmacie si Farmacocineticií se desf'asoar:l si ln cadrul rezidentiatu-' , ' , 
l ui, la specialitatea "laborator farmaceutic" §i "farmacie clinici". 

Cele mai importante domenii de cercetare, pe care le abordim in cadrul activititii 

~tiinfifice: 

• modelarea "in vitro" a unor procese cinetice (de ex. transportul transmembranar); 

• evaluarea "in vitro" a un or parametri farmacocinetici ~i a biodisponibilitiítii in urma 

administririi diferitelor forme farmaceutice; determinarea celor mai importanti pa

rametri cinetici (tV2, V d, BD, Ka, K.J; 
• urmiírirea "in vitro" a unor interaeriuni farmacon-farmacon, farmacorr substanti , , 

auxiliara (colaborare Biofarmacie- Indusnia medicamentului). 
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BIOFARMÁCIA És FARMAKOKINETIKA 

dr. Kincses Ajtay Mdria egyetemi tandr 

A Bioformáeia és Farmakokinetika tantárgy oktatása a marosvásárhelyi Gyógyszerészeti 

Karon az 1992/1993-as tanévben kezdődött el (IV. évfolyam, l. félév). A Biofarmácia 

a gyógyszerésztudományok fiatal, maclern ága, alig három évtizedes önálló rnúltra te

kint vissza, amely az optimális hatékonyságú gyógyszerforma kialalrulásánalr elméleti és 

gyalrarlati alapjait tanulmányozza. A gyógyszerforrnulálásban új dimenziókat nyitott 

annair a ténynek az elfogadása, hogy az inkorporált farmalron hatékonyságát egy sor 

bio&rrnáciai tényező (rnint az anyag és a forma fiziko-kémiai, valarnint a szervezet fizi

ológiai tulajdonságai) meghatározó módon befolyásolja. 

A Biofarmácia és Farmairakinetika oktatása a rezidensképzés tantervében is szerepel, 

annair II. évében (labor-gyógyszerészet, klinikai gyógyszerészet). Mind az egyetemi ok

tatásban, rnind a rezidensképzés keretében az előadásokat dr. Kincses Ajtay Mária egye

terni tanár tartja. A gyalrodatokat 1996-2002 között Balázsi József egyeterni adjunktus 

tartotta. 2002-től Mircea Durnitru Croitoru és Fülöp Ibolya tartjálr a Biofarmácia és 

Farmairakinetika gyalrorlatokat. 

A tanszék főbb kutatási területei a következőkben foglalhatók össze: 

• farmairakinetikai folyamatok "in vitro" rnodellezése (pl. membrántranszport folya

matok); 

• fontosabb farmairakinetikai pararnéterek és biohasznosíthatóság "in vivo" meghatá

rozása (tVz, V d, BD, K", ]("); 
• farmalron-&rmalron, farmalron-segédanyag interalrciók "in vitro" 

Biofarmácia- Gyógyszeripari tanszékek közös témája). 
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MARKETING FARMACEUTIC 

MANAGEMENT ~I LEGISLATIE 
~v 

FARMACEUTI CA 

conj dr. Rosenberg Ladis/au 

Organizarea farmaceutici, ca disciplinií de sine scit:ltoare, a fost infiintat:l in anul uni

versitat 195111952, fiind condusií, lntre anii 1951-1962 de ciítre farmacist principal 

Nagy Örs. incepilnd din 1962, cursurile ~i lucrarile practice au fast sus~inute de conf. 

dr. Formanek Iuliu, pilnií la pensionarea l ui ln an ul 1997, cand activitatea a fast preluatií 

de ciítre conf. dr. Rosenberg Ladislau. 

CADRE DIDACTICE J ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titiul Perioada de activ~tate 

la disciplina 

NagyÖrs farmacist principal 1951-1962 

Formanek !uli u conferenfiar, farmacist primar, 1962-1997 
1ef de disdpiina doctor in farmacie 

Nicolae Alecu leetor economist, doctor ln 1992-1993 
~tiinte economice 

Adela Strambu ~ef de lucrari farmacist specialist, 1994-1997 
doctorand 

Rosenberg Ladislau conferen~iar, farmacist primar, 1998-
~ef de diSdpiina doctor in farmacie ·, 

Marius Miru~teri asistent universitar, farmacist specialisi, 2000-2006 
~ef de lucclri doctor ín· farmacie 

Székely Pál asistent universitat farmacist specialist, 200 8-
doctorand 
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La Facultatea de Farmacie, ln cadrul disciplin ei de Management, marketing ~i legislaTie 

farmaceutidí, se predau urm3toarele cursuri: 

• Marketing farmaceude (anul IV); 

• Management farmaceude (anul V); 

• LegislaTie fu.rmaceuticií (anul V); 

• Evidenp farmaceuticií computerizata (anul V); 

• Antreprenoriat farmaceutic (opTional, anul V). 

La specializarea de AsistenTa de farmacie se predau: 

• Elememe de marketing farmaceude (anul II); 

• Management ~i legislafie farmaceutica (anul III). 

Informafiile primire de studenTi ln cadrul disciplinei noastre au ca obiectiv general cu

noasterea principiilor de functionare ale sistemului farmaceude intern si international ' . , , ' 
ln contextul general al ocrotirii siínataTii. Dupa 1989, ln condiTiile dezvoltiírii economi-

ei de piatií ln Rominia, respectiv a privatiziírii sistem ul ui farmaceutic, un aspect impor

tant ln cadrul disciplinei revine dezvoltiírii aptirudinilor manageriale la noua generaTie 

de farmaci~ti. 

Problemele specifice managementului &rmhceutic sunt abordatdn cadrul cursului 

postuniversitat intitulat "Notiuni de management, marketing §Í legislatie farmaceuti
ca'' care a debutat ln 1999. 

Legislatia farmaceutici s-a predat írnpreuni eu Eviden}a economici, ínci de la ince

p uru! lnfiinTiírii facultii.Tii de ciítre dr. farm. Kacsó Adalbert, dupa care disciplina a fast 

preluaci de ciítre conf. dr. Formanek Iuliu (colaborator ~i la realizarea unor monografii 

din Farmacopeea Romana ed.~ VIII-a). Din anul1997, noTiunile de legislaTie farmace

utica sunt predate studenTilor din anul V de ciítre conf. dr. Rosenberg Ladislau. 

SrudenTii aprofi.mdeazií norme de haza stipulate de legislaTia farmaceutica din Ro

miínia precum ~i de dítre legislaTia ln vigoare din altqari din Europa ~L din lume, 

important ín vederea integridi sistemului farmac~utic naponal in cel international. 

Curricula disciplinei se lncadreaza intr-un sist;;mautoreglabil, la nivelul cerinTelor ac

tuale ale ínvitimélntului farmaceutic, in vedfrea alinierii la normele europerre §Í de 

obfinere a credirelor transferabile. " 

Ín cadrul disciplinei se coreleaza managerneutul calirapi dirr sistemul farmaceutic 

eu cel din inv:i~funánt, prin tranSferul cuno~tin~elor teoretice din domeniu, c:itre acti

vitatea farmaceutici curent:i, prin vizite de studiu la unitati farmaceutice reprezentative 

(fabrici de medicamente, depozite .farmaceutice). 
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In cadrul disciplinei s-au elahorat un numar de 54 lucrari de diploma lntre anii 
1998-2008, eu ternatica din domeniul managementului, marketingului ~i legislaTiei 

farmaceutice. 

fn anii preceden~i s-au organizat cursuri postuniversitare pentru farmad§ti, cu.denu

mirea ,,ActualitaTi din domeniul managementului, marketingului ~i legislariei farmace

utice"; iar din 2006 cursul de "Managementul calit:i~ii ln sistemul farmaceutic", cursuri 

ce au fost freevenrate de un nuril:ir mare de speciali~ti din domeni u. 

Temele de cercetare ~tiintificií abordate de conduciítorii disciplinei au fast alese din 

domerriul controlului medicamentelor, fitochimiei ~i organiziírii farmaceutice, unele 

dintre ele fiind elaborate ln colaborare eu alte discipline (v. Chimie farmaceuticií) ~i 

centrul de informatic:i. Prioritií~ile prezentului se axeaz:i pe urm:itoarea tematici: 

• managementul calicl~ii ln sistemul farmaceutic; 

• armonizarea legislatiei farmaceutice din Románia eu cea din UE; -
• studii ~i cercet:iri de farmacoeconomie ~i fitoeconomie; 

• marketingut produselor farmaceutice din Romiínia; 

• managemerr tul calicitii ln cultivarea §i prelucrarea piantelor medicinale §i aromatice; 

• medicina complementara. 

Disdpiina a dezvoltat ~i lntre~ine relatii de partenedat eu valoroase institutii de inv:it:i

mánt supedor §i de cercetare din ~ar:i §i de peste hotare. 

Marketingul farmaceuti c, ca disciplina, a fos t introd us ln an ul universitat 1992/199 3, 
fiind predat de dr. Nicolae Alecu, ~ef de lucrari drd. Adela Strambu ~i farm. primar Ke

rek Maria (colaboratoare). Din anul 1997 cursurile ln Iimba maghiarií au fast tinute de 

conf. dr. Rosenberg Ladislau. Nopunile de marketing farmaceutic, predate studenfilor 

din anul N, asigurií informariile privitoare la efectuarea srudiilor de piaTií din sectorul 

farmaceutic. 

MATERIALE DIDACTICE f EGYETEMI JEGYZETEK 

• Rosenberg L. - Organizare farmaceuticií, Curs ln Iimba m~gbiarií. Lit. UMF Tirgu 

Mure~, 1998. 

• Rosenberg L. - Legislafie farmaceuticií, Lucrari practice. Lit. UMF T'rrgu Mur~, 1998. 

• Rosenberg L. - Legislatie farmaceuticií. Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2004. 

• Miírtifteri M. - "Hiostatisticií- note de curs pentru studen~ii ~colii Doctorale", curs 

online sub licenra FOL (Free Documentation License), publkat eu aprobarea con

ducerii ~colii Doctorale, UMF Tirgu Mure~, 7 4 pagini, 2005, http://www. umftgm. 

ro/statdoct/biostatistica_curs.pdf 
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• Miírufteri M. - "Biostatistid. - aplica~ii practice §i exercitii recapitulative pentru 

studenj:ii ~colii Doctorale", curs online sub licenfa FOL (Free Docurnentation Li

cense), publkat eu aprobarea conducerii ~colii Doctorale, UMF Tirgu Mure~, 26 

pagini, 2005, http:/ /www.umftgm.ro/statdoci/biostatistica_lp. pdf 

• Miírujteri M- "Documentare online - note de curs pentru studen~ii $colii Doc

torale", curs online sub licenj:a FOL (Free Documentation LicenseY, publkat eu 

aprobarea conducerii ~colii Doétorale, UMF Tirgu Mure~, 45 pagini, 2005, http:// 

www.umftgm.ro/statdoct/doconline_curs.pdf 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l 
' ' 

TuDoMÁNYos KÖZLEMÉNYEK 

• MiírUfteri M, Crainicu B., ~chiopu A. - ROSLIMS Live CD - platforma edttcafi

onala romaneasci Open Source, Conferinp Nafionala de Invafiímant Virtual, Ed. 

Univ. Bucure~ti, 2005, 63-70 

• Rosenberg L. - Valorificarea superioara, ín cenrrul de fitoterapie, a piantelor medi

cinale cultivate ~i recoltate ecologic ín valea Biertanului. Al 6-lea Simpozion al CC

CHPM din cadrul USAMV Cluj-Napoca "Actualitafi ~i perspective ín cultivarea ~i 

valorificarea harneiului ~i piantelor medicihale", 27-28 iunie 2008, Cluj-Napoca; 

- publicara ín volumul « Hameiul ~i plantele medicinale »XVI, (I-2) 31-32. Ed. 

Academk Press Cluj-Napoca, 2008, ISSN 1454-7805. 

PARTICIPÁRI LA MANIFESTÁRI STIINTIFICE l 
' ' 

TuDoMÁNYos RENDEZVÉNYEKEN VALÓ RÉsZVÉTEL 

MANIFESTÁRI iN STRÁINÁTATE l KüLFÖLDI RENDEZVÉNYEK 

• "La Roumanie en Wallonie-Bruxelles", Gembloux-Liege, Belgia, 24-26 septembrie 

2004 (Rosenberg L.); 

• "Le made! phytotherapeutique du Biertan", G{mbloux-Liege (Belgia), 24-26 sep

tembrie 2004 (Rosenberg L.); 

• "La Phytoeconomie", Gembloux-Liege, Belgia, 24-26 septembrie 2004 (Rosenberg 

L.); 

• "The Cuitivadon of Organk Certi/icated Medicinal and Aromatic Plan ts", A X-a 

Adunare Generali a Asocia1iei Cultivatorilor de Piante Medicinale din Europa -

EURO P AM, Sofia, Bulgaria, 2-5 iunie 2005 (Rosenberg L.); 
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• "Complementary Medicine in Romania'', Congress on Traditional Complementary 

Medicine Odense, Danemarca, 16-19 octombrie 2005 (Rosenberg L.); 

• "Posibilititi de colahorate íntre eiustere din dorneuiul sinititii din Rominiasi Un-' ' . 
garia'', Universitatea din Miskolc, Ungaria, 24 noiembrie 200 7 (Rosenberg L): · 

MANIFESTÁRI iN TARÁ l ilizAr RENDEZVÉNYEK 

• "Fi toterapia - parte integranti a medicinii complementare", Reuniunea anuali a 

Asocia1iei Transilvane de Medicina Integrara ~i Cuantici (ATM! C), Sighi~oara, 10 

decembrie 2005, (Rosenberg L.); 

• "Middle Age and Landscape in Biertan'', Convenfia Europeana a Peisajului sub egi

da Consiliului Europei, Sibiu, 20-21 septembrie 2007 (Rosenberg L.); 

• "lncubatorul de afaceri biotehnologic, instrument pentru dezvoltare regional:l", 

Simpozion ul internalional al Ecomuzeului Sibi u, Biertan, 17-18 noiembrie 2007 

(Pifurescu L, Onu A., Rosenberg L.); 

• "Herbal Medicinal Agricultural Development, Wild Collection and Environmental 

Protection in Transylvania", Simpozionul internafianal al Ecomuzeului Sibiu, Bier

tan, 17-18 noiembrie 2007 (Knudsen B., Rosenberg L.); 

• "Planificarea strategic:l ln prelucrarea plantel or medicinale", Simpozionul interna

lional al Ecomuzeului Sibi u, Biertan, 17-18 noiembrie 200 7 (D ragamir M., Ro

senberg L.); 

• "The Ro le of Medicinal Herbs in Punctional Foods" - Simpozion ul 'The l O-th 

DKMT International Conference on Cross-border Bioecology and Public Health', 

Arad, 16-17 mai 2008 (Rosenberg L.); 

• "Rolul EuroPharm Forum-ului ín dezvoltarea asociatiilor farmaceutice din Europa", 

Al III-lea Colocviu de !storia Farmaciei, Tirgu Mure~, Biertan, 26-27 septembrie 

2008 (Rosenberg L.). 

Ini}iativa ln atragerea de fonduri de cercetare prin cereri de p~oiect~ depuse ín compe

titii nationale §i fonduri structurale: 

• Rosenberg L.: "Centru camplex de cercetare-dezvoltare pentru cultivarea ~i prelu

crarea piantelor medicinale §i aromatice din regiunea Centru-Transilvania"- etapa 

a II-a, Program IMPACT Aplica1ie POS CCE/CDI AP 2; activitiílile principale 

propuse ín proiect sereferala achizi}ionarea de apararuri ~i instrumente noi pf:ntru 

actividtile de cercetare, educationale si info~mationale; 
' ' > > 
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• Rosenberg L.: "Cre~terea competitivit<itii ~i valorificarea potentialului regional prin 

promovarea culturii antreprenoriale"- competi~ia de granturi POS DRU 200 8 DMI 

3.1, ID proiect 279 0 l. 

BREVET DE INYENTIE l SzABADALOM 
' 

• Csontos l, Litarczek G., Ardeleahu l, Rosenberg L., Schneider F, Teseleanu G., An

dras l, Suciu T. -Aparat pentru hipotermie controlaci-Dosar OSIM Nr. 00162/ 

25.09.2007. 
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GYÓGYSZERÉSZETI MARKETING 

GYÓGYSZERTÁRI SZERVEZÉS 
, .. 

ES UGYVITEL 

dr. Rosenberg László egyetemi előadótandr 

A Gyógyszerészeti ügyvitelt, mint önáll6 tantárgyat az 195111952-es tanévtől vezették 

be, és 1951-1962 között Nagy Örs főgy6gyszerész oktatta. 1962,-.től az előadásokat és 

a gyakorlatokat dr. Formanek Gyula tartotta nyugdíjazásáig, 1997 -ig, amikor a tanszék 

vezetését dr. Rosenberg Lászl6 egyetemi előad6tanár vette át. 

A Gy6gyszertári szervezés és ügyvitel, gy6gyszerészeri marketing diszciplína keretében a 

következő oktatás folyik a Gy6gyszerészeti karon: 

• Gyógyszerészeti marketing, a IV éves diákok számára; 

• Gyógyszerészeti menedzsment (szervezés és ügyvitel), V éven; 

• Gyógyszerészeti törvénykezés, V. éven; 

• Számítógépes gyógyszertári nyilvántartás, V. éven; 

• Gy6gyszerészeti vállalkozás (választott tantárgy), V. éven; 

A Gy6gyszerészasszisztens szakon a következő oktatás folyik: 

• Gy6gyszerészeti marketing elemi, IL éven; 

• Gyógyszerészeti menedzsment és törvénykezés, III. éven. 

Tanszékünkön a diákok átfog6 ismereteket szereznek, fontos informáci6kat kapnak az 

egész gy6gyszerészeti rendszer működési elveire vonatkozőan, az egészségvédelemmel 

swros összefüggésben. 1989 után, a romániai piacgazdaság fejlődése, valarnint a gy6gy

szertári privatizáci6 következtében e tanszék keretében szükségessé vált az új gy6gysze

rész-generáci6 menedzseri képességeinek kifejlesztése. 

A Gy6gyszerészeti menedzsment jellegzetes kérdéseiH:gyetem utáni továbbképzés 

keretében oktatták, a "Gyógyszerészeti -menedzsment, marketing és törvénykezés" elne
vezésű tanfolyamon, 1999-től kezdődően. 

A Gy6gyszerészeti Kar létrejöttekor a Gy6gyszerészeti törvénykezést a Könyveléssei 

együtt dr. Kacs6 Albert gy6gyszerész oktatta, majd a tanszék vezetését dr. Formanek 
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Gyula egyetemi előadótanár vette át. 1997 -től a Gyógyszerészeti törvénykezés fogalmait 

az V. éves hallgatókoak dr. Rosenberg László egyetemi előadótanár oktatja. 

E tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a romániaigyógyszerészeti törvény

kezéssel, valamint európai és más országok irányelVeivel e téren. Ezen ismeretek nélkü

lözhetedenek a hazai gyógyszerészeti rendszernek a nemzetközi rendszerbe való beillesz

kedéséhez. 

A tantárgy egy önszabályzó rendszer kereteibe illeszkedik, a mai gyógyszerészeti okta

tás követelményeinek megfelelően, az európai normák szintjén, átutalható kreditszerzés 

elvén. 

A tanszék keretében a gyógyszerészeti és a tanügyi rendszer minőség-menedzs

mentjének elvei hangolódnak össze oly módon, hogy az elméleti oktatás során szer

zett ismereteket a napi gyógyszerészeti tevékenységbe visszük át, neves gyógyszerésze

ti intézményekben szervezett tanulmányi látogatások által (gyógyszergyártó cegek, 

gyógyszerlerakatokJ. 

Tanszékünkön 54 diák diplomázott 1998-2008 között, gyógyszerészeti menedzs

ment, marketing és törvényhozás témakörökből választott szakdolgozatokkal. 

Az elmúlt években posztgraduális tanfolyamokat szerveztünk gyógyszerészek számá

ra. Ilyenek az "Újdonságok a gyógyszerészeti menedzsment, marketing és törvényhozás 

terén", és a 2006-tól indult "Gyógyszerészeti minőség-menedzsment". Mindkettőn szá

mos szakember vett részt. 

A tanszéken a kutatási témákat olyan terwerekről választották, mint a gyógyszer-el

lenőrzés, fitokémia, gyógyszerügyi szervezés, közwük többet más tanszékek és az infor

matikai központ szakembereivel való együttműködésben (pl. Gyógyszerészeti kémia). 

A jelen prioritásai a következő témakörökre helyezik a hangsúlyt: gyógyszerészeti 

minőség-menedzsment; a romániai és európai gyógyszerészeti törvénykezés összehan

golása; gyógyszer-gazdasági és gyógynövény-gazdasági tanulmányok és kutatások; a ro

mániai gyógyszerészeti termékek marketirigje; minőség-menedzsment a gyógynövény

termesztésben és feldolgozásban; komplementáris gyógyászat. 

Kiterjedt és jól müködő kapcsolatrendszerünk van jelentős bel- és külfóldi felsőok

tatási és kutatási intézményekkeL 

A Gyógyszerészeti marketinget, mint önálló tantárgyat az 1992/1993-as tanévben 

vezették be. Az előadásokat dr. Nicolae Alecu lektor, Angela Strambu adjunktus és Ke

rek Mária főgyógyszerész tartotta. 1997 -től a magyar nyelvű előadásokat dr. Rosenberg 

László egyetemi előadótanár tartja. A gyógyszerészeti marketing ismeretek a IV. éves 

diákok számára azokat az információkat szolgáltatják, amelyek a gyógyszerpiaci kutatá

sokhoz szükségesek: 
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ANALIZA MEDICAMENTULUI 

prof dr. Daniela-Lucia Muntean 

Ana/iza medicamentului poate fi delinitil ca o aplicafie pe medicament a cuno~tinfelor 

din domenii foarte variate, este o ~tiin~a pluridisciplinad. "de transfer" a informatiilor 

dobandire la chimie analiticií., chimie fizicl, chimie farmaceuticií., metodologia cercetií.

rii, statistici ín studiul comportarnentului chimic §Í fizic al substanfei medicamentoase 

tn stare pura, respectiv in forrnil farmaceutid.i. 

Conceptul de calirate al medicamentului este Intr-o permarren ta ieformare, susfine

re ~tiintifldí ~i reglementace eu accentuarea periodici a anumitor aspecte ~i crearea de 

noi problematici, iar asumarea acestora de ccltre disdpiina formatoare tn acest domeni u 

constituie o responsabilitate. Calitatea rellecta un attibut al un ui p rod us final eu utiliza

re generali- medicamentul, iar standardele impuse trebuie verificare eu scrupulozitate. 

Prin extensie se poate spune ci la fel de importanti este calitatea unei analize, Cdteriile 

de validare ale acesteia fiind pilonii care rellecta profesionalismul ~i valoarea celui care 

efectueaií analiza medicamentului. 

Studen~ii no~tri benefidaza de un program de pregatire ce reune~te intr-o forma 

condensati "principii" ale analizei medicamentului eu sensui de ;;í:nceput", "introduce

re" dar ~i accepriunea "de temei", "fundarnent", "lege", urm:lrindu-se eu persevereuta o 

viziune de ansamblu asupra posibilitip.lor de determinare analitic:l, calitativ:l ~i cintita

tiv:l a medicamentului. 

Introdusa ca disciplina noua in planul de inviifamant al Facultiifii de. Farmacie ln 

anul universitat 1968-1969 sub denumirea de "Control ul analitic ~i biologic al medica

mentelor"- disciplinas-a caracterizat printr-un dinarnism profesiorral ~i organizatoric ce 

a avut drept rezultat o evolurie calitativ:l a procesului de ínvit~int. Aceast:l disciplin:l 

noua a fost infiinfatil de ~ef de lucrari dr. Blazsek-Bodó Agneta. 

De-a lungul celor 40 de ani de existenfii, cadrele didactice ~i personalul auxiliar care 

au activar in cadru! disciplinei ~i-au adus unaport sporit la consolidarea durabilirafii ~i 

dezvoltarea acesteia prin pregirire profesionala, daruire ~i sim~ de r:lspundere. 
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CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i ridul 

Blazsek-Bodó Agneta ~ef de lucdri, chimist, 
!ef de disdpiina doctor ln chimie 

Kis Ilona asistent univetsitar faimacist, 

doctor ín farmacie 

JózsaJudit farmacist 

Tőkés Béla conferenfiar chimist, 

doctor ín chimie 

Silvia Duja conferen~iar, chimist, 
!ef de disdpiina doctor ln chimie 

Fóris Izabella ~ef de lucrari farmacist specialist, 

doctor in farmacie 

Bartha Judit farmacist primar, 

doctor :í:n farmacie 

Daniela-Lucia profeso.r,. Jarmacist primar, 

Muntean ~ef de disciplinií doctor ln farmacie 

Silvia Imre profesor chimiSt, farmacist primar, 
doctor ín farmacie 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele 9i prenwnele 

JózsaJudit 

~tefureac Dana 
Tolarr (Voda) Cosmina 

Popescu Maria 

MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JfGYZETEK 

Perioada de activitate 

la disdpiini 

1968-1986 

1970-1989 

1976-1986 

1987-1988 

1989-1990 
1994-1998 
1994-1998 

1994-

1998-

200 5-

• Muntean Daniela-Lucia - Contraiul medicamentelor. Metode volumettice- note 

de curs. Lir. UMF Tirgu Mure~, 2004. 

• Muntean Daniela-Lucia, Imre Silvia - Analiza medicamentului. Ghid practic. Ed. 

University Press, Tirgu Mure~, 2007. 
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Direqiile de cercetare ale ultimului deceniu s-au orientat spre: 

• cerceclri í:n vederea elabod.rii metodologiei de control pentru comprimatele de 

GRIPECALM; 

• elaborarea metodologiei de control fizico-chimic al unor polifenali ~i compteqf ai 

acestora eu metalele; 

• studii p rivind stabilitatea forme~or _farmaceutice; 

• cercetari :in vederea optimizirii metodelor de determinare cantitativ:i a substan~elor 

asadat e; 

• studii de fotostabilitate; 

• studii de bioechivalentií §Í echivalentcl farmaceutici; 

• interaqiuni medicamentoase, determiniíri de metaboliti; 

• studii privind elaborarea unor metode de analiza pentru alimenrele funqionale. 

Rezultatele cercetiirii ~i experienp colectivelor de la disciplina .de analiza medicarnen

tului au fast disemírrate prin publicatea unui numiír important de articole §tiintifice §Í 

comunicarea rezultatelor cercetiirii ín cadrul un or manifestiri §tiintifice sau valorificate 

prin coordonarea unor lucrari de diplom:i, contraere de cercetare. 

A articole §tiintifice ín extenso: 

• cotate ISI eu factor de impact- ll; 

• ln reviste indexate ISI sau ln baze de date internaponale - 8; 

• alte reviste decit cele enumerate mai sus - 6. 

B. articole stiintifice ín rezumat: 
' ' 

• eu ISBN - 10; 

• eu ISSN- 8; 

• ín rezumat- 34. 

C. lucrari de licenra coordonate: 

• Dani ela-Lucia Muntean - 26; 

• Silvia Imre- 20. 

D. contraere de cercerare (coordonate)- 5. 

CONTRACTE DE CERCETARE 

• Centract de colaborare finanrat eu S.C. FarmaceuticaAesculap S.A. pentru efectua

rea de studii p rivind stabilitatea fizico-chimidí a unor produse §i cercetari :in vederea 
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optimiUrii unor metode de determinare cantitativ:l a principiilor actíve din forme 

farmaceutice compuse. Nr. comract 4503/02.11.2004/8765/11.11.2004. Director 

de comract: Mumean Daniela-Lucia. Membri: Imre Silvia, Vari C.E.; 

• Studii de metode HPLC-UV de control al urior comptimate care confin ezetimib 

§i ezetimib asadat eu simvastatin, urm:lrindu-se dozarea principiilor active, doza

rea impuritiífilor ~i studii de diwlvare. Beneficiar: S.C. Gedeon Richter S.A. Tírgu 

Mure~. Nr. comtact 1134D l OS.ll.2006/10728/14.11.2006. Director de con

tract: Imre Silvia. Membri: Muntean Daniela-Lucia, Dogaru T Maria, Vari C.E., 

Tero-Vescan Amelia, Curtidpean A., Vancea Szende; 

• Contract de cercetare pentru efectuarea unor dezvoldri de metode analitice, finanrat 

de I.C.S. Eurofarmaca S.A., Chi~inau, Republica Moldova. Nr. contract 12DC/05. 

12.2007/12158/13.12.2007. Director de contract: Mumean Daniela-Lucia. Mem

bri: Imre Silvia, Vari C.E., Dogaru T. Maria, Avrigeanu Veronica; 

• Dezvoltarea §Colilor doctotale din medicinií §Í §tiintde viefii printr-un sistem eLearning 

pentru cercetare, grant PN II Dl 1-046/2007. Membru: Muntean Daniela-Lucia; 

• Dezvoltarea §Í validatea unor metode de determinare a impurita.{ilor din forme far

maceutice simple ~i compuse. Beneficiar: S.C. Gedeon Richter S.A. Tírgu Mure~. 

Nr. contract 303D/05.03.2008/2322/18.0,3.2008. Director de comract: Imre Sil

via. Membri: Muntean Daniela-Lucia, Dogaru T Maria, Vari C.E., Vancea Szende, 

Székely P., Avrigeanu Veronica, Mircia Eleonora; 

• Studii analitice ln clasa inhibitorHor enzimei de conversie a angiotensinei. Benefici

ar: S.C. Parmacom S.A. Br"'iov. Nr. 5083/04.12.2008/12393/09.12.2008. Director 

de contract: Imre Silvia. Membri: Munrean Daniela-Lucia, DogaruT. Maria, Van

cea Szende, Donáth-Nagy Gabriella. 

Printre numeroasele manifestiiri §tÍÍnfifice la care au participat membri ai disciplinei, 

se numiri: 

• Congresui Nafional de Farmacie, edifiile 1998, 2002 ~i 2006; 

• Simpozion ul "Farmaceutica Marisíensis", Tirgu Mure~, 2004; 

• Simpozion ul "Farmacia astiízi, intre pro~oVare ~i cercetare", Tími~oara, edi~iile 

2005 ~i 2008; 

• Simpozionul "Medicamentul, de laconcepere pina la utilizare", Ia~i, 2007; 

• Conferinp Nafionala de Fitoterapie, I"'ii, 2004-2008. 

Ca o recunoaltere a profesionalismului, unele cadre didactice ale disciplinei au fast nu

mite membri ín colectivele de redaqie ale unor reviste ~tiin~ifice de prestigiu: 
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• prof. dr. Daniela-Lucia Muntean- revista Farmacia, din anul2007; 

• prof. dr. Silvia Imre - Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti 

Szemle, din anul2006; Revista Romana de Medicina de Laborara r, din an ul 2008. 

In succesiunea stdduin~elor care s-au depus pentru a contura, dezvolta ~í ímbog:l~i 

aceasel disciplinií, ín dorin~a de a atinge un grad de eficíen~a cit mai ridícat ín aerivita

tea profesionalií, se cuvíne un cuvint de multumíre pentru premergiítorii no~tri, pentru 

inifiaríva lor proprie, pentru daruire, asigutindu-i d pe postamentul eladit de dan~ii 

se construie~te azi un viitor de mari exigen~e eu un profil individualizat ~i un echilibru 

stabil ímre progres li tradi\ie. 

CÁRTI DE sPECIALlTATR l SzAKKÖNYVEK , 

• Muntean Daniela-Lucia, BojifaM - Contraiul medicamemel;,r. Metode spectrale, 

cromatografice ~i electroforetice de analizií. Ed. Medicala Universitara "Iuliu Ha fi e

gan u" Cluj-Napoca, 2004. 

• Imre Si/via, Muntean Daniela-Lucia - Principii ale arralizei medicarrientului. Ed. 

University Press, Tirgu Mure~, 2006. 

• Muntean Daniela-Lucia (membru ín Comisia de Coordonare a ER.)- Farmacopeea 

Romana X, Suplírnem 2006. Ed. Medicala Bucure~ti. 

• Roman L., Bojipa M., Sandulescu R., Muntean Daniela-Lucia- Validarea metodelor 

analitice. Ed. Medicala Bucurqti, 2007. 

• Muntean Daniela-Lucia, Imre Silvia - Analiza medicamemului. Ghid practic. Ed. 

University Press, Tírgu Mure~, 2007. 

• Imre Si/via, Muntean Daniela-Lucia, Molnar A.- Impuritifi farmaceurice. Ed. Uni

versity, Press Tírgu Mure~, 2008. 

LUCRÁRI~TIINTJFICE PUBLICATR IN EXTENSO l 
TunoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

• Muntean Daniela-Lucia, Imre Si/via, Avrigeanu Veronica, Csedő C. - Studiul fizico

chimic al compu~ilor flavonoidici izolafi din fruntele ~i scoaqa speciilor Morus alba 

L. ~i Morus nigra L. Farmacia, 2002, L: 97-103 

• Imre Si/via, Dogaru T Maria, Vtzri C. E, Muntean T, Kelemen L. - Validation of an 

HPLC method for the determination of ciprofloxacin in human plasma. J Pharm 

Biomed An, 2003, 33: 125-130 
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• Muntean Daniela-Lucia~ Cseelő C - Corelarea aqiunii diuretice a unor piante, folosite 

1n medicina populara, eu continutullor 1n saruri de potasiu ~i iod. Revista Medico

Chirurgicala a Societa(ii de Medici ~i Natural4ti din I~i, 2003; 107(Supll): 116-119 

• Muntean Daniela-Lucia, Vttri CE., Imre Silvia,'Dogaru T Maria- Analiza calitativa 

a flavonoidelor ~i a acizilor fenol-carboxilki din specii indigene ale genului Sta

chys prin HPLC. Revista Medico-Chirurgicala a Societatii Medicale Na(ionale, I~i, 

2004,108:712-717 

• Muntean Daniela-Lucia, Bartha J, Demeter E. - Cercetari 1n vederea optimizarii 

dozirii substantelor asadate prin metode spectrofotometríce ín UV. Revista de Me

dicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2004, 50(supl. II): 241-243 

• Imre Si/via, Mindrupdu L, Zaharia V., Avrigeanu Veronica, Muntean Daniela-Lu

cia, Fdgdrdfan E. - Stabilitatea 1n solutie a ondansetronului. Clujul Medical, 2004, 

LXXVII: 146-151 -

• Muntean Daniela-Lucia, Bartha J, Imre Si/via, Vttri CE. - Dissolution profiles of 

amlodipine from immediate release tablets. Comparative srudy. Timi~oara Medical 

Journal, 2005, 55(Suppl. 5): 314-318 

• Imre Si/via, Vttri C. E., Dogaru T Maria, Curticdpean A., Kelemen L., Muntean Da

nie/a-Lucia - Metformin determination i~ human plasma. Farmacia, 2006, LN: 

85-93 
• Muntean Daniela-Lucia, Imre Silvia, Vári CE. - Caracterizarea fizico-chimicií a 

compu~ilor Zn-flavonolici. Revista Medico-Chirurgicala a Societa(ii de Medici ~i 

Narurali~ti din I~i, 2007, lll: 107 4-10 78 

• Muntean Daniela-Lucia, Imre Si/via, Vodd C. - Influenp unor factori asupra stabili

tatii spironolactonei 1n solurie. Revista de Chimie, 2008, 59: 721-725 
' ' 

• Imre Si/via, Vlase L., Muntean Daniela-Lucilf- Bioanalytical method validation. Re-

vista Romina de Medicina de Laborator, 2008, 10: 13-21 
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GYÓGYSZERELLENŐRZÉS 

dr. Daniela-Lucia Muntean egyetemi tandr 

A gyógyszerellenőrzés a különböz& szakterületekr&l szerzett, gyógyszerrel kapcsolatos is-

. meretek összességeként határozható meg. Egy olyan sokoldalú tudományág, mely ma

gába foglalja az analitikai-, a fizikai-, a gyógyszerészeti kémia és a tudományos kutatás 

módszertana keretében nyert ismereteket, valamint a gyógyszeres anyag (tiszta vagy 

gyógyszerformában lev&) fizikai és kémiai viselkedésének statisztikai információit. 

A gyógyszer min&ségének fogalma folytonos átalakulásnak,· tudományos igazo

lásnak és eliSírásoknak van alávetve, periódikusan biwnyos szempontok kihangsú

lyozásának és újabb kérdések felvet&désének van kitéve, és mindezek bevállalása e 

tantárgyra felelősséget ró. A min&ség az általános használatú kész termék - a gyógy

szer - tartozéka, és az erre eliSírt szabványok pontos ellen&rzést igényelnek. Tágabb 

értelemben elmondható, hogy az analízis min&sége, érvényességi kritériumai alapot 

képeznek a gyógyszerellenőrzést végző egyén értékének és professzionalizmusának 

tükrözésére. 

Hallgatóink egy olyan képzési programban részesülnek, amely összesíti a gyógyszer

ellenőrzés alapelveit, figyelemmel követve a gyógyszer analitikai, minőségi és mennyisé

gi meghatározási lehetőségeinek szemléltetését. 

Az 1968/1969-es tanévben, a gyógyszerképzés tantervébe új tantárgyat vezettek be, 

,,A gyógyszerek analitikai és biológiai ellenőrzése" megnevezés alatt. Az új tárgyat szak

mai és szervezésbeli dinarnizmus jellemezte, mely az oktatási folyamat minőségi fellen

düléséhez vezetett. Az új tanszéket dr. Blazsek-Bodó Ágnes hozta létre. 

Fennállásának 40 éve alatt, e tanszék keretén belül tevékenykedő oktatók szakmai 

felkészültségükkel, odaadásukkal és felelősségérzetiiltkel nagymértékben hozzájárultak a 

tanszék helyzetének megszilárditásához és annak fejlesztéséhez. 

Kutatási irányvonalak, időrendi sorrendben: 

• a GRIPECALM tabletták vizsgálati módszertanának kidolgozására swlgáló kutatások; 

• egyes polifenolok és awk fémekkel alkotott komplexeinek fiziko-kémiai vizsgálatára 

alkalmas módszerek kidolgozása; 

• gyógyszerformák stabilitásának tanulmányozása; 
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• kutatások összetett gyógyszerek mennyiségi módszereinek optimizálására; 

• fotostabilitási tanulmányok; 

• bioekvivalencia és gyógyszerekvivalencia tanulmányok; 

• gyógyszeres kölcsönhatások, anyagcseretermékek meghatározása; 

• funkcionális élelmiszerek vizsgálatára swlgáló módszerek kidolgozása. 

A gyógyszerellenőrzés tanszék keretében végzett kutatások eredményeit és a munkakö

zösségek tapasztalatait szárnos tudományos cikkben és tudományos rendezvényen kö

zölték, vagy államvizsgadolgozatok, kutatási szerződések keretében használták fel. 

A. Tudományos cikkek (teljes terjedelemben) (lásd Függelék): 

• ISI jelöléssel, impakt faktorral- ll; 

• ISI index-szel ellátott folyóiratokban vagy nemzetközi adatbázisokban- 8; 

• más folyóiratokban - 6. 

B. Tudományos cikkek (tartalmak): 

• ISBN számmal ellátott- l O; 

• ISSN számmal ellátott- 8; 

• kivonat formájában- 34. 

C. Államvizsgadolgozatok irányítása: 

• Daniela-Lucia Muntean- 26; 

• Silvia Imre - 20. 

D. Kutatási szerződések- 5. 

KuTATÁSI SZERZŐDÉSEK 

• A S.C. Farmaceutica Aesculap S.A. által finanszírowtt együttműködési szerző

dés, egyes termékek fiziko-kémiai stabilitásának tanulmányozására, valamint a 

hatóanyagok összetett gyógyszerformákból történő mennyiségi meghatározásának 

optimizálása érdekében végzett kutatásokrivonatkozóan. Szerződés száma: 4503/ 

02.11.2004/8765/11.11.2004. A kutatócsoport vezetője: Daniela-Lucia Muntean. 

Tagok: Silvia Imre, Carnil EugenVari; 

• Ezetimib és szimvasztatinnal ráfsírott ezetimib tartalmú tabletták, hatóanyagainak 

és szennyeződéseinek mennyiségi meghatározására, oldódási vizsgálatára alkalmas 

HPLC-UV módszerek. Megbízó: S.C. Gedeon Richter S.A.Tirgu Mure§. A kutató-
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csoport vezetője: Silvia Imre. Tagok: Daniela-Lucia Muntean, Maria Dogaru, Carnil 

Eugen Vari, Amelia Tero-Vescan, Augustin CurtiC:ipean, Vancea Szende. Szerződés 

száma: 1134D/08.11.2006/10728/14.11.2006; 

• Az I.C.S. Eurofarmaca S.A., Chi§inau, Moldova Köztársaság által finanszírozott ku

tatási szerződés egyes analitikai módszerek kifejlesztésére. Szerződés száma: !20C/O 

5.12.2007112158/13.12.2007. A kutatócsoport vezetője: Daniela-Lucia Muntean. 

Tagok: Silvia Imre, Carnil Eugen Vari, Maria Dogaru, Veronica Avrigeanu; 

• Orvosi és élettani tudományok doktori iskaláinak kifejlesztése eLearning rendszer

ben, grant PN II Dl 1-046/2007. Tagok: Daniela-Lucia Muntean; 

• Egyszerű és összetett gyógyszerformák szennyeződését vizsgáló módszerek kifejlesz

tése és validálása. Megbízó: S.C. Gedeon Richter S.A. Tirgu Mure§. A kutatócso

port vezetője: Silvia Imre. Tagok: Daniela-Lucia Muntean, Maria T. Dogaru, Carnil 

Eugen Vari, Vancea Szende, Székely Pál, VeronicaAvrigeanu, Eleoriora Mircia. Szer

ződés száma: 303D/05.03.2008/2322/18.03.2008. 

A tanszék tagjai szárnos tudományos rendezvényen vettek részt, melyek közül a követ

kezőket említjük meg: 

• Nemzeti Gyógyszerész Kongresszus, 1998, 2002 és 2006 években; 

• "Farmaceutica Marisiensis" szimpózium, Marosvásárhel y, 2004; 

• ,,A gyógyszerészet ma, a haladás és a kutatás tükrében" szimpózium, Temesvár, 200 5 

és 2008; 

• ,,A gyógyszer, a feltalálástól a felhasználásig" szimpózium, Jászváros, 2007; 

• Országos Piroterápia Konferencia, Jászváros, 2004-2008. 

A tanszék munkatársai rangos tudományos folyóiratok szerkesztőségének tagjai: 

• Dr. Daniela-Lucia Muntean egyetemi tanár~ Parmaeia folyóirat, 2007 óta; 

• Dr. Silvia Imre egyetemi tanár- Revista de Mediciná §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré

szeti Szemle, 2006 óta; Revista Romána de Mediciná de Laborator, 2008 óta. 

E tanszék körvonalazása, fejlesztése és bövítése érdekében kifejrett törekvések folyarna

tábao, nem szabad megfeledkeznünk elődeinkről sem, akiknek köszönettel tartozunk, 

kezdeményező készségük, valamint odaadásuk miatt. Az által nk lefektetett alapokra, ma 

egy sajátos arculatú, igényes jövő épül, melyet a hagyomány és a haladás egyensúlya 

jellemez. 
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METODOLOGIA CERCETÁRU 

~TIINTIFICE FARlyiACEUTICE 

prof dr. Daniela-Lucia Muntean 

Incepand eu an ul univetsitar 2003/2004, disciplina Metodologia cercetárii ftiinpfice for

maceutice a fast introdusa ín plan ul de ínviífiímilnt al facultiífii ín cadrul disciplinei Ana

liza Medicamentului. Metodologia cercedrii ~tíin~ifice constituie astizi un instrument 

de investigare, organizare §Í comunicare a experimentelor ~i rezultatelor acesta ra ~i' ope

reaza Cll llűfÍUllÍ specifice care trebuie inSU§Íte §Í aplicate eficient in domeniul cercet:irii 

medicamentului. Evolutia sectorului farmaceutic si al sriintelor medicale, in general, , ' , , 
demonstreazií impactul deosebit al acestei discipline care orienteazií absolventul spre o 

abordare noua legara de concepfia privind calitatea actului experimental. Metodologia 

cercet:lrii §tiintifice determin:l formarea unui mod sisternatic de cercetare, cuno~tere §Í 

transformare a realit:ltii obiective :in informatii validate stiintific. , , ' ' 

MATERIALE DIDACTICE f EGYETEMI JEGYZETEK 

• Imre Si/via, Popa L., Muntean Daniela-Lucia, Vttri CE., Ghica V.M. - Metodologia 

cercetiírii ~tiinfiiÍce farmaceutice, Notede curs. UMF Tirgu Mure~, 2008. 
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A TUDOMÁNYOS GYÓGYSZERKUTATÁS 
, 

MODSZERTANA 

dr. Daniela-Lucia Muntean, egyetemi tandr 

,,A tudományos gyógyszerészeti kutatás módszertana" tantárgyat a 2003/2004-es tanév

től kezdve vezették be az egyetemi tantervbe, a Gyógyszerellenőrzés tanszék keretén 

belül. Ma a tudományos kutatás módszertana a kutatás, a szervezés, és a kísérleti 

eredmények közlési eszközéül szolgál. Olyan sajátos fogalmakat használ, mdyeket 

fontos elsajátítani és a gyógyszerkutatás területén hatékonyarr alkalmazni. A gyógy

szerészet és általában az orvostudomány fejlődése bizonyítja e tantárgy fontosságát, 

amely a végzős hallgatót a kísérleti eljárások minősége tekíntetében egy új szemlélet 

felé irányítja. A tudományos kutatás módszertana a rendszeres kutatást, megismerést 

és az objektív valóság tudományosan kiértékelt informáciokká történő átalakítását 

teszi lehetövé. 
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MEDICAMENTE BIOLOGICE 

prof dr. Daniela-Lucia Muntean 

Disdpiina de Medicamente biologice a fast introdusa in planul de invapmant in anul 

univetsitar 1993/1994, ca disdpiina facultativa a anului V. Cursurile de Medicarneme 

biologice au fast initiate ~i predate pána in anul2004 de citre prof. dr. Gyéresi Árpád. 

Imre anii 2004-2008 disdpiina devine obligatorie in plan ul de in varamin t, conducerea 

ei reverrind colecrivului disciplinei de Analiza medicarnentului. 

Medicarnentele biologice imregesc specttul produselor medicarnentoase de uz 

uman, iar notinnile ptivind prelucrarea, conservarca materiilor prime, verificarea ca

litiítii formdor farmaceutice obtinute, trebuie :insu~ite de studenti ca o completare a 

cunostintelor lor privind notiunea generalel de medicament. 
' ' ' 

S-a pus un accent deosebit pe lnsu~irea de dtre studenti a urm:itoarelor notiuni: 

• conditii speciale privind roateriile prime utllizate la obpnerea medicamentelor bio-

logice; 

• hemoterapie; 

• imunoprofilaxia pasiv:i ~i seroterapia; 

• imunoprofilaxia activi, vaccinuri. 
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BIOLÓGIAI GYÓGYSZEREK 

dr. Daniela-Lucia Muntean egyetemi tanár 

A "Biológiai gyógyszerek" -et faltultatív tárgykém vezették be az 1993/1994-es tanévben 

V. éves hallgatók számára, dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár kezdeményezésére. 2004-ig 

az előadásokat is dr. Gyéresi Árpád egyetemi tanár tartotta. 2004-2008 közörr e tan

tárgy kötelezővé vált, és a Gyógyszerellenőrzés tanszékhez rendelték 

A biológiai gyógyszerek kiegészítik a humán gyógyszeres termékek spektrumát. A 

hallgatók különböző fogalmaltat kell elsajátítsanalt a nyersanyagok feldolgozásával, tar

tósításával, valamint a nyert gyógyszerformák minőségi ellenőrzésével kapcsolatosan, 

ezáltal kiegészítve a gyógyszerekről eddig szerzett általános ismereteiket. 

Külön hangsúlyt fektetnek arra, hogy a hallgatók elsajátítsák a következő alapfogalma

kat: 

• a biológiai gyógyszerek előállírására felhasznált nyersanyagok sajátos követelményei; 

• hemoterápia; 

• passzív immunoprofilaxis és szérumterápia; 

• alttív immunoprofilaxis, oltóanyagok. 
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FARMACIE CUNICA 

conf dr. Maria RogoJed 

Evolu~ia ~tiin~elor ~i practicii farmaceutice, numirul in cre§tere al medicamentelór- -tot 

mai active, dar eu risc erescut in terapia medicamentoas:l moderni, a determinat orien

tatea farmaciei spre pacient §Í a condus la aparitia Parmadei clinice. Noua disciplin:l a 

írnbogafit programa de ínvaramiíot farmaceude románesc dupa 1990. 

Farmacistul dinidan care-~i va dobandi rolul prin spedalizare- rezidentiar (3 áni), 

_va reprezenta o permanenti sursol de informare asupra oridíror probleme legate de lne

dicament, cuno§tintele farmaceutice, clinice, biologice ~i chimice, íi vor permire parti

ciparea í:n echipa de terapie a spitalului, conlucrarea eu medicul in vederea seleqiei de 

medicamente §Í stabilirii unei terapii rafionale, eficiente §i economice. 

Disdpiina de Farmacie dinici a fost infiinptií ~i introdusa ín planul de ínvapmiíot 

la data de l septembrie 1993, titulara fiind con~ dr. Maria Rogo~ci. 

Dupa 15 ani de activitate a disciplinei eu un singur cadru didactic- conf. dr. Maria 

Rogo~ci, pmrnovara prin concurs (1994), cáre a finut prelegeri ín arnbele limbi, roma

na ~i maghiad, la data de l martie 2008, a fost angajat pe haza de concurs, pe post de 

~ef de lucrari, dr. Máthé Lehel. 

Ín prezent disciplina benefidaza de doua cadre didactice de predare, pentru limba 

romiíoa - conf. dr. Maria Rogo~ci ~i pentru !imba maghiara - ~ef de lucrari dr. Máthé 

Lehel, iar aerivitatea practic:i este repartizat:i in funqie de necesit:ltile de normare. 

CADRE DIDACTICE f ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici 

Maria Rogo~ci conferent:iar 

Máthé Lehel ~ef de lucrari 

Profesül ~i titiul 

farmacist primar, 
doctor ín farmacie 

medic primar, 
doctor in medicina 
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Perioada de activitate 
la disciplina 

1993-

200 8-

Farmada dinici este disdpiina de studiu obligatorie pentru studenfii anului V far

made, semestrull, eu 2 ore curs ~i 2 ore lucdiri practicepe s:lptamin:l. Cursurile sunt 

predate ín limba romiíoa ~i lim ba maghiarií pentru cele doua serii de studenti. 

Scopul pretegerilor ~i lucrarilor practice este de a pregiíti viitorii farmaci~ti ín aerivita

tea farmaceutic:i orientad sp re pacient, in sfera de ingrijÍre a bolnavului spitalizat, ambu

lator, dar ~i la domiciii u, de consiliere competenci, de coordonare ~i supraveghere a tera

piei medicamentoase, de preveriire §i depistare a reaqiilor aciverse ale medicamentelor. 

De ·asemenea, indrumi studentii in valorificarea cuno~tintelor de farmacologie, bi

ofarmacie ~i farmacocinetici, biochimie, chimie farmaceutici, farmacognozie, tehnolo

gie farmaceutidí., etc. permitindu-le conlucrarea in echipa medic-farmacist, asigurind 

informatii asupra medicamentelor, utile in seleqia ~i instituirea unei terapii medica

mentoase rationale. 

Pe ling:l aerivitatea specific:i practicii farmaceutice, studentiLfaimaci~ti sunt initi

ari ~i in activit:lfi dinice, de anamnez:l medicamentoas:l, consiliere, de imbun:lclfire a 

aderentei la tratament, educafie sanitar:l, de supraveghere a farmacoterapiei, de moni

torizare a medicafiei in tratamente cronice ~i nu in ultimul rind, sunt preg:itifi pentru 

depistarea interaqiunilor medicamentoase, a reaqiilor adverse ale medicamentelor, in 

apredetea corect:l a raportului benefidu/risc ~i beneficiu/cost, in favoarea bolnavului, s:l 

des:fa~oare activitate de cercetare dinici a medicamentelor no i introduse in terapie. 

Disdpiina de Asistent:l farmaceutic:l, nou introdusa in programa de inv:lfW:lnt 

farmaceutic, reprezint:l o orientare noua in cadrul practicii farmaceutice, fiind predaci 

ín semesttul 2 din an ul v, studenpi beneiiciind de l ora curs ~i l ora lucrari practice pe 

s:lpt:lm:lnií. 

Asistenta farmaceutic:i este un termen nou, eu recunoastere international:!, ce -anga-
' ' ' 

jeaz:i ~i mai mult farmaci§tii ín aerivitatea de s:in:itate a populatiei. Este aerivitatea prin 

care farmacistul practician i§i asum:l responsabiliclfi noi pentru neveile pacientului ~i 

asigurarea lor. 

Cuno§tinfele de farmacie dinica sunt imbog:ifite eu aportul-prezentului curs, stu

denfii avánd posibilitatea de a cuno<19te complexitatea proc~selor patologice, evolutia 

uneori greu de prev:izut, clar §i gravitatea bolii ce se poate ascunde in spatele simptomelor 

comune mai mulror stiíri de boala. Aerivitafile practicese des!a~oarií lapatul bolnavului, 

ceea ce permite studentului farmacist si se familiarizeze eu aerivitari specifice in spital, 

dar utile ~i in farmada comunitaraJ de asigurare a unui tratament de primi intentie la 

solicitarea pacientului eu medicámente OTC sau non-OTC, ca urmare a consultafiei 

minimale ~i in limita competentei profesionale, mai ales in farmada comunitar:i. 
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Daci pe parcursui anilor, disciplina de Farn1acovigilen~i era indusi uneori in pro

grama de invitimint, eu sau !ari ore de lucriri practice, obligatorie sau facultativi, 

importanp ~i rolul depistirii ~i prevenirii reaqiilor aciverse ale medicamentelor, care 

sunt tot mai active, dar ~i eu potenfial erescut de a éauza efecte nedorite, a dus ín aceas

ra toamna la includerea cursului in rándul celer obiigatorii pentrn studen}ii anului V 

farmacie semestrul l, eu l ori curs/siptiimini. 

Odata eu infiinprea in 200 l a Colegi ul ui Universitat Medical, Profil Asistent de 

farmacie, ulterior Colegiul a devenit in cadrnl Facultátii de Farmacie - Specializatea 

Asistenti de Farmacie, ín programa de studiu a fost indusi ~i disdpiina de Farmacie 

clinici, fiind normat cursui de Asistenti in farmacie eu 2 ore curs ~i l ori seminar/sip

tamána, pentrn studen}ii anului III. 

Materialul predat asigura o buna pregatire cursan}ilor, in vederea aprofundarii eu

-no~tintelor legate de medicament, tratament, comunicare eu pacientul, consiliere ~i 

educatie sarritari a pacientilor ptivind medicafia, automedicatia ~i aderenp la un tra

tament rational ~i eficient, mai ales la solicitarea ~i eliberatea medicamentelor OTC ~i 

suplimentelor nutritive. 

In ultimii 10 ani, conf. dr. Maria Rogo~ci, pe lánga aerivitatea didactici, de coor

donare a lucrarilor de diploma la disdpiina (51), a erganizar ~i a sus}inut cursuri post

universitare (5), a participat ín comisiide examene ~i susfineri de referate de doctorat, 

de licenti, examene de specialitate, de farmacist primar, examene pentru ocuparea pos

turilor de preparator, asistent, ~ef de lucrari, conferenriar, sau in retea, pentru ocuparea 

posturilor de farmacist ~ef1n farmacii de spital. 

DOMENIUL DIDACTIC 

Conf. dr. Maria Rogo~ci }ine p relegerile inIimba romana la disciplinele: Farmacie clini

ca, Asistenti farmaceutici, Farmacovigilenti (anul V Farmacie) ~i Asistentide farmacie 

(anul III) ~i lucrari practice de Farmacie clinica; Asistentii farmaceutici(anul VFarma

cie) ~i seminar de Asisten}a de farmacie (an ul III). 

Din ianuarie 2008 dr. Máthé Lehel ocupií p~in caneurs postul de ~ef de lucrari la 

Disdpiina de Farmacie clinicií, FacuJratea de Farmaci e, unde preda cursurile de Masuri 

de prim ajutor la anul l, seqia maghiara, Terminologie ~i Patologie medicala anul III, 

seqia maghiari, Farmacie clinici,-- Ásistenti farmaceutici ~i Farmacovigilenfi an ul V, 

seqia maghiari ~i sustine lucr:lri practice de Farmacie clinici, Asistenti farmaceutici ~i 

Terminologie ~i Patologie medicalala studen}ii an ul ui III ~i V. 
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Disdpiina de Farmacie dinica benefidind de douií cadre didactice, des~oarií acti

vitifi de predare a cursurHor pentru cele doui seqii - romini ~i maghiari, iar lucrarile 

practice ~i seminariile sunt repartizate in funqie de necesiti~ile de normare. 

Dr. Máthé Lehel a inceput aerivitatea didactici in martie 2000, -ca asistent uniVersi

tar la Disdpiina de Farmacologie, Terminologie ~i Patologie medicala, unde a desf~urat 

o activitate didactici specifici disciplinei, sus1inánd cursuri ~i lucraripracticela an ul III, 

FacuJratea de Farmacie. 

Din an ul universitat 2003/2004 a sus}inut cursui de Terminologie ~i Patologie me

dicala la an ul III, seqia maghiara (2 ore pe sáptamana in semestrni l ~i l ora la 2 sapd

mini in semesttul 2 ~i lucdirile practice, 12 ore pe sipt:lmini ín semesttul l, respectiv 

6 ore in semestrni 2). 

Pe lángií aerivitatea didactici, ~ef de lucrari dr. Máthé Lehel desf~oara ~i aerivita

te medicala eu 1/2 de norma la Spitalul Clinic Judetearr de Urgen}a Mure~, Clinica 

Medicalií N, ca medic primar interne ~i medic specialist cardiolog la Ambulatoriul de 

Specialirate Integrat de Medicina Interna. 

Extinderea activitifii eu mai multe disciplin e (Asistenti farmaceutidf lim ba románi 

~i Iimba maghiarií, Farmacovigilentií Iimba romana ~i Iimba maghiara an ul V, Asistenta 

de farmacie Iimba románií, anul III) au impus elaborarea de materiale de predare !Í au

xiliare, culegeri de retete, etc (9), materiale care urmeazi si fie tipiritein cel mai scurt 
timp. 

DüMENIUL STIINTIFIC 
' ' 

Profiiul disciplin ei orienteazi cercedrile sp re o farmacoterapie siguri ~i eficienti, o con

siliere competenti a pacientilor ~i aderenti la tratament, combaterea abuzuluide medi

camente si automedicatia etc. 
' ' 

Aerivitatea ~tiintifici a dr. Máthé Lehel s-a concretizat intr-un numir de 28 lucriri 

publicatein extenso (din care 14 ca prim auror), in reviste din prií ji 13 lucrari pu

blicate in rezumat. ln urma sustinerii publice a tezei de doctorat, pe baza confirmirii 

Consiliului Na}ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ~i C~rtificatelor Universitare, 

prin Ordinul Ministrului Educatiei Nationale nr. 4871 din 07.08.2006, a obtinut titiul 
' ' ' 

de Doctor ín medicini. 

Sef de lucrari dr. Máthé Lehel este autor si coautor la 3 ciírti: 
' ' ' 

• Máthé J, Máthé L. - Enzime ~i viramine (lb. maghiarií). Ed. Lyra, 2000, ISBN: 

973-99418-8-5. 
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o Mdthé L., Rogofed Maria, Bdn E. Gy. - Farmacologie generali (lb. maghiara). Ed. 

Mentor, 2008, ISBN 978-973-926-339-9. 

o Incze S., Frigy A., Simon Kinga, Mdthé L., Botló Nagy Annamdria - Belgyógyászati 

Útmutató. Tüdőbetegségek és Diabetes mellitus (curs lb. maghiara). Tirgu Mure!, 

2005. 

In perioada 15-18 mai 2006, la Debrecen, Ungaria, a avut loe Congresui Farmaci!tilor 

Clinicieni/Spital din Ungaria, unde a fost invitata conf. dr. Rogo!ci Maria, ocazie eu 

care s-a reintálnit eu colegii din alte ~ri europene. 

CONTRACT DE CERCETARE 

o 1998-1999 -"Caracterizarea chimica, bacteriologici !Í toxicologici a apei, namolu

lui !Í a unor extracre de Sp hagnum sp. din Lacul Tau! fara fund' din judeTul Albi'. 
Coordonator: Maria Rogo!ci. Beneficiar: Institutul de Sanarate Publici, Bucure!ti. 

In perioada 16-27 septembrie 2002, conf. dr. Maria Rogo!ci a benelidat timp de 2 

siíptfunfuli de un curs de Etnofarmacie, la Metz, Franfa. 

Conf. dr. Maria Rogolea a susTinut prelegeri la tursurile postuniversitare: 

• Farmacoterapia persoanelor virstnice; 

• Consilierea bolnavilor ~i reaqii aciverse medicamentoase; 

o MedicaTia citostatica, in perioada 1998-2003, organizator: UMF Tirgu Mure!; 

o MedicaTia amihipertensiva, 14 noiembrie 2004, la Tirgu Mure!, organizatori UMF 

Tirgu Mure!, Lab. Servier Romania !Í Colegiul Farmaci!tilor, Murq; 

• Parmaceterapia analgezici, antipiretidí. Ji antiinflamatoare, 17-30 ianuarie 2005, 

organizator: UMF Tirgu Mure!, la solicitarea Colegi ul ui Farmaci!tilor, Deva. 

Conf dr. Maria Rogo§ci este membd. a U::rm3toarelor sociecifi: Societatea de ~tiinte 

Farmaceutice din Románia, Societatea de Farmacie ~lihidí din Románia, Societatea de 

Biologie Celulara din Romil.nia, Societatea Europeana de Farmacie Clinici (ESCP). 
. / 

Sef de lucrari dr. Máthé Lehel este membru al Socieratii Romane de Cardiologie si al , / ' , 
SocieriTii Maghiare de Cardiologie, Nefr~logie !Í Hipertensiune arteriala .. 

Activitatea §tiintifidí, din ultimii __.1 O ani, a celor doui cadre didactice ale disciplinei 

este oglinditi í:n lucrarile publicate sau prezenrate í:n tari sau striinitate, í:n calirate de 

prim-autor sau co-autor. 
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LuCRÁRI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO f 
' ' 

TuooMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

o RogofCd Maria, Rogofed R. - An timierabiai activity of Monarda fistulasa L., ex.tract 

and i ts therapeutical use. Proceding of the First Conference on Medicinal and Aro

matic Plan ts of Sautheast European Co untries & VI Meeting "Days of Medicinal 

Plan ts 2000", Arandelovac, Yugoslavia, 2000: 583-587 

o 0/ariu Mdrioara, Rogofed Maria, 0/ariu M - Determinarea unor elememe minerale 

(metale) din Sp hagnum sp .. Revista de Medicinil !Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré

szeti Szemle, 200 l, 47, (3): 238-240 

o Mdthé L., Mdthé J - Biochemkal mechanism of the toxic effect of Al 3• ion on the 

metabolism ofbiomolecules. Orvostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinfe Medicale, 

1994,67:95-96 

o Mdthé J, Mdthé L. - Study on the action of Mg-deficient diet upo n cerrain mineral 

substances and serum urea in rats. Proceedings of the 4'h Symposium on Analytical 

and Environmemal Problems, Szeged, Ungaria: 254-257 

o Mdthé J, Mdthé L. -The change of alfa l-protease inhibitor of blood plasma during 

inflarnmations. Proceedings of the 5"' Symposium on Analytical and Environmental 

Problems, Szeged, Ungaria, 1999: 38-40 

o Mdthé J, Mdthé L. - Study on the enzymatic determination on nittares in foods. 

Proceedings of the 5'• Symposium on Analytical and Environmental Problems, Sze

ged, Ungaria, 1999: 30-33 

o Mdthé J, Mdthé L. - Studi ul determiniírii enzimatice a nitraTilor din alimente. Or

vostudományi Értesítő/Buletin de ~tiinTe Medicale, 1999, 72: 259-261 

o Mdthé L., Botló E., Mdjai Gy., Frigy A., Incze S. - Studiul comparativ al efectelor 

cardiovasculare ai blocanfilor de receptori ai angiotensind (losartan, irbesartan). Or

vostudományi Értesítő/Buletin de $tiinfe Medicale, 2000, 73: 52-54 

o Mdthéf,. Galbdcs Z, Mdthé L., Serester A. - Studyon therelationship of superoxid

dismutase activity and Cu, Zn, Mn contaims inAloe extracts. Proceedings of the 9"' 

International Trace Element Symposium, Budapesta, Ung~ia, 2000: 182-188 

o Mdthé L., Botló E., Incze S. - Efectul losartanului asupra variabilitaTii frecvenTei 

cardiace la pacienfi eu insuficienfii cardiaca. Orvostudományi Értesítő/Buletin de 

~tiinfe Medicale, 2001, 74: 46-47 

o Frigy A., Mdthé L., Szdsz A., Incze S. - Evaluarea !Í importanp dinici a disfimq:iei 

diastolice de ventricui stil.ng. Orvostudomanyi Értesítő/Buletin de ~tiinfe Medicale, 

2001, 74: 28-32 
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• Máthé L., Bodó E., Serester A. - Modificarea toleran~ei la glucozii la pacien~ii hiper

tensivi dipper ~i non-dipper. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin1e Medicale, 

2002,75:162-164 

• Máthé L., Ábrahám E., Podoleanu C., Podo/editu D., Incze A. - Monitorizarea arn

bulatorie a tensiunii arterialeln praerica medicala. Revista de Medicin:'í ~i FarmacieJ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2002, 48, (4): 263-267 

• Máthé J, Máthé L. - Study of some biochemical pararneters in experimental animals 

treated with lead. Proceedings of the 9'' Symposium on Analytical and Environ

mental Problems, Szeged, Ungaria, 2002: 173-175 

• Máthé J, Máthé L. - Study of catalase and hydrogene peroxide contain in salive after 

physical effort. Proceedings of the l O" Symposium on Analytical and Environmen

tal Problems, Szeged, Ungaria, 2003: 121-124 

• Máthé L., Kun E., Egyed Zs. J., Dogarn G., Kedves M - Posibilitii~i diagnostice ~i de 

tratarnent ale bolii polichistice renale (urmiirirea progresiei funqiei renale timp de 

2 ani la Clinica Nefrologie). Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin~e Medicale, 

2003,76:520-523 

• Máthé J, Máthé L. - Acidul ascorbic ca antihipertensiv. Orvostudományi Értesítő/ 

BuJetin de ~tiin1e Medicale, 2003, 76, (3):.486--488 

• Mdthé L. - Inhibitorii enzimei de conversie versus antagoni~tii receptorilor angio

tensinei ln farmacoterapie. Revista de Medicin:'í §Í Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré

szeti Szemle, 2003,49, (4): 215-220 

• Máthé L., Bán E., Serester A., Bernád Zs. - Evolu~ia masei ventriculare srangi sub 

tratamentul comparativ ai inhibitorilor de enzima de conversie ~i blocan1ilor de 

receptori de angiotensina la bolnavi eu hi pertensinne arterial;l esential;l eu §Í !ara mi

croalbuminurie. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 

2004,50:21-24 

• Máthé L., Bán E., Bernád Zs. - Studiul comparativ al eficacitalii blocan\ilor de re

ceptori de angiotensina ~i ai inhibitorHor de enzimií de conversie la pacien~:i-cu ms:u-.-.-;; 

ficien!ii renala cronici diabetici ~i non-diabetici: Orvostudományi Értesítő/BuJetin 
de Sriinte Medicale, 2004,77, (4): 553-555 ' , / 

• Máthé J, Máthé L., Bán E. - Explorari de laborator legate de vitaminele E ~i C tn 

bali coronariene. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin1e Medicale, 2004, 77, 

(4): 550-552 

• Máthé L., Máthé J - Laboratory exploration of vitamins E and C in patients wi tb 

hypertension and coronary artery diseases. Proceedings of the ll'' Symposium on 

Analytical and Environmental.Problems, Szeged, Ungaria, 2004: 328-331 

236 

• Máthé L. - Study of angiotensin II effects on left ventricular hypertrophy and it' s 

interaction witb antioxidant agents in experimental models on SD rats. Revista de 

Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2005, 51, (4): 255-261. 

• Máthé L., Bán E., Máthé J, Serester A. - Rolul olmesartanului si ale vitaminelor 

antioxidante E si C tn tratamentul si profilaxia holilor cardio-vasculare. Orvostu-' , 
dományi Értesítő/Butetin de ~tiin1e Medicale, 2005, 78 

• Máthé J, Máthé L. - lmplica\iile biochimice ~i impottan p receptorilor intracelulari 

ln farmacoterapie. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin!e Medicale, 2005, 78, 

(3): 355-358 

• Szendrei B., Dandei Á., Bán E., Máthé L. - Efectul renoprotectiv al sartanilo r la pa

cien\ii eu nefropatie hipertensiva ~i diabetici. Orvostudományi Értesítő/Buletin de 

~tiin1e Medicale, 2006, 79, (2): 231-234 

• Máthé L., Bán E., Máthé J, Serester A., Szendrei B. - Efectur vitaminelor antioxi

dante si al sartanilor ln tratamentul ~i profilaxia holilor cardio-vasculare. Orvostu

dományi Értesítő/Butetin de ~tiin!e Medicale, 2006, 79, (l): 54--57 

• Bán E., Máthé L., Máthé J, Brassai A., Serester A. - Iruportan p prediétiva a markeri

lor inflamatori, a microalbuminuriei ~i a lipiddor serice ln holile cardio-vasculare ~i 

posibilita\ile de influen1are a acestora. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiin\e 
Medicale, 2006, 79, (I): 88-91 

• BofianuPV-H, SinA., TurcuM, DobricaA:; StoianM, Damian V., Redif D., Pribac 

I., Careianu V., G/iga E., Dogaru G., G/iga M., Frigy A., Máthé L., CartlJca C, Bu

tiurcií A., Pop M. - Care of patients wi th modified Eloesser open tharacie window. 

Revista de Medicinii ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 52, (2): 92-98 

• Máthé L., Serester A., Máthé J - Studierea interaqiunii tratamentul ui eu sanani ~i 

vitamine antioxidante la pacien\ii hipertensivi. Proceedings of tbe 14"' Symposium 

on Analytical and Environmental Problems, Szeged, Ungaria, 2007 

• Máthé L., Máthé J - Modificarea concentra?ilor a.-1-antiproteazelor ln ser tn sin

"dfűamele coronariene acute. Revista de Medidna §Í Farmacie/Orvosi és Gyógysze

részeti Szemle, 2000, 46, (l): 6 

• Máthé L., Frigy A., Incze A., Cotoi S. - Studiul comparativ al efectelor cardiovas

culare al blocan1ilor de receptori de angiotensina II (losartan ~i irbesartan). Revista 

Romana de Cardiologie, 2000, 13, (3): 142 

• Máthé L., Bodó E., Incze A. -: Efectul losartanului asupra variabilitiilii frecven!ei 

cardiace la bolnavii eu insufidentií cardiaca congestiva. Revista Romana de Cardio

l agi e, 2001, 14, (3): 113 

237 



• Máthé L., Bodó E., Incze A. - Modificarea toleran}ei la glucoza la hipertensivii dipper 

~i non-dipper. Revista Rarnána de Cardiologie, 2002, 17, (3): 126 

• Máthé L. - Corela}ia dintre obezitate ~i al}i factori cardiovasculari la pacien}i eu 

hipertensiune arteriala esen}iala. Revista Rarnána de Cardiologie, 2003, 18: 181 

• Máthé L., Máthé], Bán E. - Studiul coreladei dintre vitaminele antioxidante C si ' . 
E serice ~i hipertensiunea arteriala. Revista Rarnána de Cardiologie, 2004, 19, (3): 

120 

• Máthé L., Bán E. - Microalbuminuria ca factor de risc cardiovascular ~i eficien}a 

tratamentul ui eu blocan~i ai receptorilor angiotensinici asupra acestui factor. Revista 

Rarnána de Cardiologie, 2004, 19, (3): 146 

• Máthé L., Bán E. - Microalbuminuria as a cardio-vascular risk factor and the effects 

of angiotensin II receptor blockers on this factor. J Hypertens, 2005, 23, (2): 5379 

• Bán E., Máthé L. - Effects of almesartan and antioxidant vitarnins C and E on mi

croinflarnmation and serum lipid levels in patien ts wi th hypertension. J Hypertens. 

2005, 23, (2): Sll5 

• Máthé L., Bán E., Máthé J, Serester A. - Studi ul interaqiunii factorilor antioxidan li 

eu antagoni§tii receptorilor de angiotensina asupra microinflamafiei ~i colesteralul ui 

la pacien}ii hipertensivi. Revista Rarnána de Cardiologie, 2005, 20: 152 

• Máthé L., Serester A., Máthé J -Effects of almesartan and antioxidant agen ts on fi

brosis,-microinflammation and serum lipid levels in patients with hypertension and 

ischemic cardiac diseases.Journal of Hypertension, 2006,24 (4) 

238 

KLINIKAI GYÓGYSZERÉSZET 

dr. Maria Rogojed egyetemi előadótandr 

A gyógyszeres terápia fejlődésének eredményeképpen jelent meg az 1990-es évek elején 

a Klinikai gyógyszerészet is, mint önálló tantárgy. 

A klinikai gyógyszerészképzés az egyetemi időszakot követő háromévi szakoso

dásban teljesedik ki. A szakgyógyszerész fontos szerepet tölt be a farmakoterápia ész

szerű, hatékony és gazdaságos megszervezésében, ezáltal aktív tagja a kórházi terápiás 

csoportnak, együttműködik az orvossal a racionális, hatékony és gazdaságos kezelés 
beállításában. 

A fentebb említett változások eredményeképpen jött létre 1993-ban a MOGYE 

Gyógyszerészeti Karán a Klinikai gyógyszerészeti tanszék, amelynek egyeden oktatója 

15 éven keresztül dr. Maria Rogo§d egyetemi előadótanár volt. 200 8 március l-én, ver

senyvizsga révén dr. Máthé Lehel elfoglalta az adjunktusi helyet. Így jelenleg két oktató 

tevékenykedik a tanszéken, ellátva a román és a magyar tagozat elméleti és gyakorlati 
oktatását. 

Ma a Klinikai gyógyszerészet tantárgy kötelező jellegű az V. éves gyógyszerészhall

gatók számára, az első félévben, heti két óra előadás és két óra gyakorlati oktatás for

májában. Az oktatás célja a gyógyszerészhallgatók betegirányú képzése, hiszen szerepet 

kell vállalniuk a beutalt, a járóbeteg vagy az otthoni gondozásban részesülő páciensek 
ellátásában is. 

Ugyanakkor arra is felkészíti a diákokat, hogy meglássák a határterületeket képe

ző tantárgyakkal való kapcsolatokat, így olyan információk birtokába jutnak, amelyek 

hasznosak lehetnek az orvossal történő együttműködés során. 

A gyógyszerészképzésre jellemző tevékenység mellett a hallgatók megismerkedhetnek 

az orvosi gyakorlat egyes részleteivel is, mint például az anamnézis felvétele, egészség

ügyi nevelés, gyógyszeres kölcsönhatások és mellékhatások felismerése, a hatékonyság/ 

ár illetve kockázat arányának a helyes felbecsülését is megtanulhatják. 

A gyógyszerészasszisztens-képző hallgatói számára is kötelező tantárgy a Klinikai 

gyógyszerészet. A III. évesek számára heti 2 két óra előadás és l óra szeminátium kere

tében oktatjuk A tananyag biztosítja az asszisztensek megfelelő felkészülését, az OTC 

gyógyszerekre vonatkozó sajátos előírások megismerését. 
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Hasonlóképpen új tantárgy a Gyógyszerészi gondozás is, amely szintén az V. éves 

hallgatók számára vált kötelezővé, heti egy óra előadás és egy óra gyakorlati oktatás 

formájában. Ezen tantárgy keretén belül a diákok ismeretei bővülnek a betegségeket, a 

beteggondozást illetően, ennek eredményeként a jövendő gyógyszerészek majd aktívabb 

részt vállalhatnak a betegek ellátásában. 

Az oktatás célja egy teljesen új fogalom megismertetése és bevezetése a gyógyszeré

szi gyakorlatba. A diákok megismerik a patológia komplexitását, az egyes betegségek 

jellegzetes kimenetelét, és biwnyos tünettaní ismeretekre is szert tesznek. Az oktatási 

folyamat eredményeképpen magasabb szintű ismeretekkel rendelkeznek majd az OTC 

gyógyszerek kiadásának terén is. 

A Farmakovigilencia (Gyógyszerbiztonság), mint kötelező szaktantárgy létrejöttét 

szintén az elmúlt évtizedek megfigyelései eredményezték Ez a tantárgy rendkivül fon

tos, ma már szinte önálló tudornánnyá fejlődik. Az V. éves hallgatók egy féléven keresz

tül, heti egy óra előadás keretében hallgatják ezt a tantárgyat. 

2001-ben aMOGYE keretén belüllétrejött a Gyógyszerészasszisztensi kollégiurn. 

Ez további kihívást jelent, hiszen az asszisztensképzős diákok számára is kötelező tan

tárgy a Gyógyszerészi gondozás, amelyet a III. éves hallgatóknak heti két óra előadás és 

egy óra szeminátium formájában oktatunk 

OKTATÁSI TEvÉKENYSÉG 

A román nyelvű előadásokat dr. Maria Rogo~ci egyeterni előadótanár tartja az V. éves 

gyógyszerészhallgatóknak az alábbi tantárgyakból: Klinikai gyógyszerészet, Gyógyszeré

szi gondozás, valarnint Farrnakovigilencia illetve a Gyógyszerészi gondozás-t is oktatja 

a III. éves kollégiumi hallgatóknak. Úgyszintén ő tartja a gyakorlatokat is az említett 

tantárgyak esetében. 

Dr. Máthé Lehel több tantárgy oktatásában vesz részt: 

• Sürgősségi-Oxyologiai alapfogalmak előadás, az l. éves hallgatók számára 2008-tól 

heti l óra előadásban; 

• Orvosi patológia és terminológia előadás és gyakorlat, a III. éves hallgatók számára 

2003-tól heti 2 óra előadás és 2 óra klinikai gyakorlat formájában az l. félévben, 

valarnint l óra előadás és l óra klinikai gyakorlat formájában a 2. félévben; 

• Klinikai gyógyszerészet előadás és gyakorlat, az V. éves hallgatók számára; 

• Gyógyszerészi gondozás előadás és gyakorlat, az V. éves hallgatók számára; 

• Gyógyszerbiztonság előadás az V. éves hallgatók számára. 
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Dr. Máthé Lehel adjunktus belgyógyász főorvos és kardiológus szakorvosként is dolgo

zik a Marosvásárhelyi Megyei Kórház IV-es Belgyógyászati Klinikáján fél normával. 

A tanszék oktatói tevékenységének a bővülése szükségessé tette újabb jegyzetek, 

könyvek, Úttnutatók megírásár, amelyek közül egyesek a közeljövőben kerülhek'ki

nyomtatásra. 

TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG 

A tanszékoktatói arra törekszenek, hogy kutatórnunkájukhozzájáruljon a farmakoterápia 

hatékonyságának a növeléséhez, valarnint a helyesebb kezelés biztosításához. 

Dr. Máthé Lehel tudományos kutatói tevékenységét számos in extenso közlernény 

(28, amelyböll4-ben első szerző) és nagyszámú kivonat valarnint kongresszusi részvétel 

fémjelzi. Emellett 2 könyv szerzője. 

2006 május 15-én, a Debrecenben megrendezett Klinikai Gyógyszerészek Kongresz

szusán dr. Maria Rogo~cii meghívottként vett részt. 

Dr. Máthé Lehel doktori tézisének megvédését követően 2006-ban elnyerte az Or

vostudornányok Doktora címer. 

A Klinikai gyógyszerészet tanszék munkatársai aktívan részt vettek kutatási és egye

tern utáni képzési tevékenységekben. 

KuTATÁsr SZERZŐDÉs 

• 1998-1999- ,,A víz, az iszap és aSphagnum sp. kémiai, bakteriológiai és toxikoló

giai vizsgálata egy Fehér megyei tó vizéből. A kutatás koordinátora: Maria Rogo~ci 

egyeterni előadótanár. Résztvevők: Felieia Torna, Máriaara Olariu, A. Hecser, M. 

Olariu. 

Dr. Maria Rogo§dí egyetemi docens tagja a Román Gyógyszerész- és Román Klinikai 

Gy6gyszerész Társaságnak, valamint az Európai Klinikai Gyógyszerész Társaságnak. 

Dr. Máthé Lehel tagja a Román és a Magyar Kardiológiai Társaságnak. 
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lNDUSTRIA ~I BIOTEHNOLOGIA 

MEDICAMENTULUI. 

prof dr. Dudutz Gyöngyi 

Disdpiina Industria Medicamentului s-a lnfiinpt ln anul universitat 1966/1967. Cti

torul ~i primul conducitor al disciplinei a fost conf. dr. Ioan Ristea. 

.. CADRE DIDACTICE l ÜKTATÓI SZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele Funqia didactici Profesia ~i titiul 

Ioan Ristea conferenp_ar, chimist, 

!ef de disdpiina doctor í:n chimie 

Dudutz Gyöngyi profesor, farmacist, 

~ef de disciplina doctor ín farmacie 

Ferencz László ~ef de lucrari inginer chimist, 
doctor ln chimie 

Molnár Judit asistent farmacist, doctorand 

CADRE AUXILIARE l SEGÉDSZEMÉLYZET 

Numele ~i prenumele 

Pilcz Ildikó 

Lőrincz Éva 

Funqia 

tehnician principal 

labora~lt/ 

Perioada de aerivitace 

la disdpiina 

1959-1983 

1968-

1994-2003 

2004-2009 

Perioada de activitate 
la disdpiina 

1967-1998 

1998-

Industria fÍ biotehnologia medicamentului (IBM) este disdpiina de specialitate. Disci

plina de IBM asiguta bazele teoretice ~i practice ale obtinerii industriale ale medica

mentelor ~i prodtL?ilor intermediari de sinrezi §i biosinteci, extraqie sau semisintezii ~i 

permire ulterior o specializare ín ac~asti ramura a meseriei de farmacist. Disdpiina este 
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prev<izuti ín programa analitici de srudiu a anului V Farmacie (3 ore curs, 3 ore lucrari 

practice) ín semesttul 9 ~i ln anul III la Asistenp de farmacie (2 ore de curs ~i 3 ore de 

lucrari practice). 

Obiectivele principale ale disciplinei sunt: 

• lnSU§Írea no~iunilor de haza ale principalelor opera~íi fizice §Í mecanice §Í praeeselor 

chimice ~ aclt din punct de vedere teoretic, dt ~i practic ~ necesare obtinerli pro

du§ilor intermediari; 

• insu~irea principiilor fundamentale ale praeeselor de bioconversie ~i de inginerie 

genetici; 

• insu~irea de citre studenti a praeeselor tehnologice de obtinere industriali a medica

mentelor de sinteza, de biosinteza, de extraqie sau de semisinteci; 

• obtinerea de citre studenti in laborator a unor produ§i intetmediari, reactivi sau 

medicamente; 

• proiectarea unor scheme tehnologice pentru diferite praeese de fabricatie ale unor 

medicamente. 

PreJegetile ln Iimba romana au fost SUS(inute Íntre anii 1984-2005 de prof. dr. Gabriela 

Suciu, de la disdpiina de Chimie fizici ~i lncepand din 2006 de ciítre prof. dr. Dudurz 

Gyöngyi. Prelegerile ín Iimba maghiarií sunt sus(inute ín ultimii zece ani de prof. dr. 

Dudutz Gyöngyi. 

Cadrele didactice ale disciplinei au avut sarcini didactice ~i la alte discipline, sus(inand 

prelegeri ~i luctari practice conform necesititilor bunei desf'J.§uriri a ínvitimintului 

farmaceutic: 

• Dudurz Gyöngyi: Chimie organid - curs (LM) lncepand din anul 1990 pani ln 

prezent; Inrroducere ín documentare ~i cercetare ~tiintifica ~ curs (LM) ~~ lucrari 

- . practice din 1992 pani ln prezent; Metodologia cercetarii ~ curs (LM) din 2005 

pani ín prezent; Principii de nurri(ie- curs (LM) din anul univetsitar 2008/2009; 

• Ferencz László: Eviden(ií farmaceuticií computerizata (1994-1998) curs (LR ~i LM) 

~i lucrari practice, Chimie nucleara ~ curs ~i lucrari practice; 

• Molnár Judit: Medicamente biologice - curs (LM) ln prezent; 

Dr. Dudurz Gyöngyi a ob(inur titiul de profesor universitat ín anul2000. ~ef de lucrari 

Ferencz László in 200 3 a sustin ut examenul pentru post de conferentiar ~i s-a transferat 

la Universitatea Sapientia. 
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In perioada 1998-2008 in sprijinul aerividtilo r didactico-educative cadrele discipli

nei noastre au elabarat si au pus la dispozitia studentilor diferite materiale didactice (5 
' ' ' 

d_qi, un curs litografiat, materiale redaetate ín PowerPoint pentru cursurile de lndus

tria ~i biotehnologia medicarnentului LR ~i LM, Metodologia cercetarii ~i Principii de 

nutritie). 

Cadrele didactice ale disciplinei participa in fiecare an la organizarea ~i desf~urarea 

adrnitedi ln fácultatile de medicina ~i farmacie: prof dr. Dudutz Gyöngyi este membru 

ln comisia de specialirate de chimie ~i in colectivul de redaetate altestelor de chimie. 

In cadrul disciplinei munca de cercetare s-a desf'~urat ín cursui anilor ín mai multe 

direqii. Terna de cercetare a disciplinei este" Cercetiri privind probleme de farmacoci

netici, biodisponibilitate si interaeriuni al e unor substante de interes farmaceutic". 
' ' ' 

Rezultatele acestar cercetari au fast publicate ln diferite reviste de specialirate ~i 

prezenrate partial ~i ín capírolele corespunziitoare ale d.qii intitulate "Bazele formularii 

medicamentelor". 

Prof. dr. Dudutz Gyöngyi a !acut parte in anul 200 l din colectivul care a infiinpt 

Laboratanú de Testare a Medicarnentelor (LTM) pe langa Facultatea de Farmacie Tir

gu Mure§. aerivitatea ciruia se desfa~oanl pe bazii de contraere de cercetare. In cadrul 

acestui laborator a fast responsabil al asigurarii calitatii, a elabarat Manualul calitatii la

boratorului ~i documentele ce vizeaza sistemul de management al calitatii conform ISO 

9000/2000. Imre anii 2001-2005 colectivul acestui laborator a orrorat 5 contracte. In 

aceasta perioada LTM a fast auditat anual de auditorii fabricii de medicamente Richter 

Gedeon din Ungaria ~i de doua ori de ANM. In urma ultimului audit efectuat de re

prezentautii ANM in anul2006 Labotatorului bioanalitic din cadrul Laboratorului de 

Testare a Medicamenrului i-a fast acordat Certificatul de B una Practici de Laborator. 

Pe haza proiectului B255/14.06.2007 c~tigat in cadrul Prograrnului Impact s-au 

efecruat srudii de fezabilitate necesare infiin~iri~ unui "Centru de cercetiri fi.zico-chimi

ce ~i biofarmaceutice p rivind interaqiunile farmaconului eu substante auxiliare, biomo

lecule, aditivi alimenrari CCFARM"- director de proiect dr. Dudutz Gyöngyi, director 

~tiintific dr. Kincses Ajtay Mária, indrumatorii/compartimemelor de cercetare: dr. Csép 

Katalin, dr. Mircea Croitoru, drdc Molnár JÚdit, drd. Fülöp Ibolya. 

Membrii colectivului de lucru al disciplinei au participat ~i la manifestari ~tiintifice 

nationale ~i internationale conform listei anexate. 

Cadrele didactice al e disciplinei sunt membrii societatilor ~tiintifice ~i de specialirate 

nationale ~i internationale: Societatea Europeani de Toxicologie, Societatea de ~tiinte 

. Farmaceutice Ungara- Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Societatea de $tiinte 

244 

Farmaceutice din Románia, Societatea Oamenilor de Stiind din Románia, Societatea 
' ' 

Muzeului Ardelean, Colegi ul Farmaci~tilor din Romania. 

Prof. dr. Dudutz Gyöngyi a fast prodecanul faculratii de farmacie imre anii 2004-

2008, membru al Senatului universitatii ~i al Consiliul ui profesoral al facultatii, 1Í"'imre 

2000-2004 membru al Consiliul ui profesoral. $ef de lucrari Ferencz László a fast mem

bru iu Consiliul Facultatii de Farmacie imre anii 1996-2000. 

Buna desf'~urare a activitifii dldactice, de cercetare precum ~i a cercurHor studen

te~ti a fast sprijinita de munca priceputa a tehnicienei Pilcz Ildikó de la angajare pina la 

pensionare (1967-1998), ~i de atunci pina in prezent a laborantei Lőtincz Éva. 

CÁRTI DE SPECIALITATE l SZAKKÖNYVEK 
' 

• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin - Gyógyszeripari biotechnológia és génterápia az ez

redfordulón (Biotechnologia in industria medicarnentului ~i tetapia genica la sfar~it 

de mileniu). Ed. Procardia, 1999 (ISBN 973-96509-3-7); 

• Dudutz Gyöngyi- Szerves kémia (Chimie organici), vol. III.; ln tratatul Tőkés Béla, 

Dudutz Gyöngyi, Donáth Nagy Gabriella: Bazele chimiei (A kémia alapjai), Stú

diumAlapítvány Kiadó, Marosvásárhely, 2005 (ISBN 973-86108-4-2); 

• Dudutz Gyöngyi, Molnár judit - Sinteza ~i biosinteza substantelor farmaceutice. 

Principii de haza ale obtinerii industriale. Ed. University Press, Tirgu Mure~, 2008, 

(ISBN 978-973-169-039-1). 

MATERIALE DIDACTICE l EGYETEMI JEGYZETEK 

• Stefonovitsné Bányai Éva, Dudutz Gyöngyi, Fehér l - Biokémia (Biochimie) Ed. IL 

revizuiti, Curs universitar: Univ. de Horticuituri ~i lndustrie Alimentari, Budapes

ta, 1999. 

LUCRARI STIINTIFICE PUBLICATE IN EXTENSO l 
' ' 

TunoMÁNYOSKÖZLEMÉNYEK 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mária, Máté Enikő- A dezoxikólsav és az acetilszali

cilsav kölcsönhatásának fizikai-kémiai vizsgálata, (Cercetarea fizico-chimicií a inter

aqiunii acidului dewxicolic eu acidul salicilic). Revista de Medicina ~i FarmacieJ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, UMF Tirgu Mure~, 1998, 44(3-4): 406-409 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mária, Veres Erzsébet- Ionpárok képződése benzilpeni

cillin és arninoglikozid típusú antibiotikumok híg vizes oldatában (Formarea perechi-
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lor de ioni íntre benzilpenicilinií §i antibiorlee de tip aminoglicozidic ín solu~ii apoase 

dUuare). Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinre Medicale, 1998, 70: 258-264 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria- Formarea perechilor de ioni-factor de influ

enfií al biodisponibilirarii tiaminei hidroclorrce. Revista de Medicinií ~i FarmacieJ 

Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 1998, 44, 3-4: 402 -406 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria -A polivid on szalicilsavszármazékokkal kép

zett komplexeinek vizsgálatahíg vizes oldatokban (Studi ul compleqilor polividond 

eu derivafii acidului salicilic in solufii apoase diluate). Orvostudományi Értesítő/ 
BuJetin de ~tiinre Medicale, 1999, 71: 244-250 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Bedő Katalin - Caracterizarea fizico-cbimici 

a interactiunii antibioticelor aminoglicozidice eu ionii Cu2
+. Revista de Medicinií ~i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 1999,45, (1-4): 247-250 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Baldzsi J -A neomicinszulfát és Cu'• komple

xek képződési egyensúlyainak vizsgálata híg vizes oldatokban (Studi ul echilibrelor de 

formare ale compleqilor de suifar de neomicinií eu Cu'• in solurii apoase diluate) 

EME, Múzeumi Füzetek, Cluj, 2000, 9: 22-28 

• Dudutz Gyöngyi, Dani Tünde- Humán inzulin- átmenetifém komplexek képződésé

nek vizsgálata. Orvostudományi Értesírő/Bulerin de ~tiinfe Medicale, 73: 244-250 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria- Determinarea constantei de protonare a po

lividonei prin diferite metode de calcul. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, 2001, 47 (1): 72-76 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria- Ínfluenp pH-ului asupra interaqiunii poli

vidonei eu acidul salicilic. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerésze

ti Szemle, 2001, 47 (2): 206-210 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria - Interaqiunile fizico-cbimice ale unor me

dicamenre antiinflamatoare nesteroidiene eu povidon (II.). Revista de Medicina ji 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2002, 48: 38-41. 

• Dudutz Gyöngyi, Molndr Gabriella- Ínreraqiunilefizico~chimice ale unor medica~ 

menre antiinflamatoare nesteroidiene eu povidon (I.). Revista de Medicina ~i Far

macie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle,2001, 47 (4): 411-414 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria ~A vízben oldódó vitaminok és a dewxikólsav 

közötti kölcsönhatás vizsgálata. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi és Gyógy

szerészeti Szemle, 2002 (48) 2: 131-134 

• Dudutz Gyöngyi- Rekombináns DNS technológia a gyógyszerészetben. Orvostu

dományi Értesítő/BuJetin de ~tiinre Medicale, 2003, 76(!): 71-80 
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• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Csép Katalin, Banddr Emese- A ciprofloxacin ha

tásmechanizmusában szerepet játszó átmeneti fémkomplexekképződésének körülmén

yei. Orvostudományi Értesítő l BuJetin de ~tiinre Medicale, 2003, 76, (2): 77-81 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Magyari Ildikó- A karboximetilcellulöiköl

csönhatása tetraciklin- és aminoglikozid típusú antibiotikumokkal. Revista de Me

dicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle 2003, 49 (3): 162-166 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Molndr judit - Fertőtlenítő hatású 

kinoHnszármazékok és povidon kölcsönhatása. Orvostudományi Értesítéí/Buletin 

de ~tiinre Medicale, 2004, 77: 295-300 

• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin - Biotechnológia az új terápiás lehetőségek swlgála

tában. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinfe Medicale al Societapi Muzeului 

Ardelean, 2004,77: 500-512 

• Dudutz Gyöngyi, Kincses Ajtay Mdria, Biszak Edit- Compleqfcu efect antimicori c 

ai derivarilor sulfamidici eu metale tranzirionale (Zn, Ag). Revista de Medicina ~i 

Farmacie/Orvosi és Gyógyszerészeti Szemle, 2005, 51: 35-42 

• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin, Molndr judit- A povidon fizikai-kémiai kölcsönha

tása tartósítószerekkeL Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinre Medicale, 2005, 

78: 186-191 

• Csép Katalin, Dudutz Gyöngyi- Örökletes anyagcserebetegségek modern kezelési stra

tégiái. Orvostudományi Értesítéí/BuJetin de ~tiinfe Medicale, 2005, 78: 186-191 

• Csép Katalin, Dudutz Gyöngyi, Darkó Zsuzsanna- A hi perurikémia és az IDF ajánlá

sai alapján diagnosztizált merabolikus szindróma. Orvostudományi Értesítő/BuJetin 

de ~tiinre Medicale,2006, 79 (2): 217-221 

• Dudutz Gyöngyi, Katalin Csép, Teglds Réka - Interaqiunile fizico-chimice ale povi

donului eu diferite antibiotice. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Oniosi és Gyógy

szerészeti Szemle, 2006, 52(5): 203 

• Csép Katalin, Vitay Mdrta, Dudutz Gyöngyi, Rosivall L., Kordnyi L. - A FABP2-

A54T-polimorfizmus és a metabolikus szindróma kapcsolata a romániai Maros me-

gyében, Orvosi Hetilap, 2007, 148 (13): 597~602 ' 

• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin- Investigatea inreraqiunii derivarilor fenotiazinici eu 

carboximetilceluloza sodicií. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógyszeré

szeti Szemle, 2007, 58-61. 

• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin - Új terápiás megközelítések a daganatos beteg

ségekben. Orvostudományi Értesítő/BuJetin de ~tiinfe Medicale, 2007, 80 (2): 

106-112 
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• Dudutz Gyöngyi, Csép Katalin, Gál Emese- Saccharomyces Bayanus tenyészet fer

mentációs kinetikájának vizsgálata imobilizálás céljából használt gyógyszerészeti 

segédanyagok jelenlétében. Orvostudományi Értesíti:í/Buletin de ~tiinfe Medicale, 

2007, 80(3), 210-213 

• Csép Katalin, Dudutz Gyöngyi, Vltay Márta, Rosivall L., Korányi L. - Relaria poli

morfismului Kl21Q al genei PC! eu sindromul metabolic diagnosticat conform 

eritedilor recomandate de IDE Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és Gyógy

szerészeti Szemle, 2007, 53 (3): 200-203 

• Csép Katalin, Dudutz Gyöngyi - A metabolikus szindróma diagnosztizálására aján

lott IDF kritériumok értéke az inzulinérzékenység csökkenésének megítélésében. 

Orvostudományi Értesíti:í/Buletin de ~tiinfe Medicale, 2007, 80 (3): 190-193 

• Csép Katalin, Gyöngyi Dudutz, Vltay Márta, PtZfcanu lonela, Bdnescu Claudia, Korányi 

L., Rosivall L. - The relationship between the PR012ALA polymorphism 'of the 

PPARy2 gene and the metabolic syndrome diagnosed in population of central RO

MANIA aceording to the IDF criteria. Acta Endocrinologica, 2008, IV (3): 263-271 

• Ferencz L., Tőkés B. -A hidrofóbicitás szerepe a gyógyszertervezésben. EME Múze

umi Füzetek, !998, 4: 49-55 

• Ferencz L. - Új módszer gyógyszerek felszívódásának "in vitro" tanulmányozására: 

a háromfázisú "folyadék-alagút" modell. Revista de Medicinií ~i Farmacie/Orvosi és 

Gyógyszerészeti Szemle, !998, 44, (1-2): 95-97 

• Ferencz L. - Calculiírn sau másuriírn? Posibilitiífile ~i limitele evaluárii asistate de cal

culator a hidrofobicitiífii medicarnentelor. Revista de Medicina ~i Farmacie/Orvosi 

és Gyógyszerészeti Szemle, !998, 44, (1-2): 34--37 

• Molnár judit, Gyéresi Á. ~Aktuális gyógyszerfejlesztés a dipinek körében: az azeldi

pin. Orvostudományi Értesíti:í/Buletin de~tiin1e Medicale, 2006,79 (l): 102-108 

• Molnár judit, Gyéresi Á. -A dipinek egyes képviselőinek rétegkromatográfiás és UV

spektrometriás összehasonlító vizsgálata. Orvostudományi Értesíti:í/Buletin de ~tiin
le Medicale, 2006,79 (2): 251-257 

• Molnár judit, Gyéresi Á., Aigner Z, Révész Piroska - Nisoldipin és ciklodextrinek 

kölcsönhatásának tanulmányozása (Stu9itil interaqiunii a unor ciclodextrine eu 

nisoldipinií) Orvostudományi Értesíti:í/Buletin de ~tiin1e Medicale, 2007, 80(2): 

137-141 
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PARTICIPÁRI LA MANIFESTÁRI STIINTIFICE / 

TuDoMÁNYos RENDEZVÉNYE~N v~ó RÉSZVÉTEL 

• Al XI-lea Congres Na1ional de Farmacie, !~i, 8-10 octombrie !998 (Dudu1;eGyön
gyi, Kincses Ajtay Mária, Bedi:í Katalin); 

• Conferinia Balcanici, !~i, 30 aprilie !999 (Kincses Ajtay Mária, Balázsi J., Dudutz 
Gyöngyi); 

• Al XII-lea Congres Na1ional de Farmacie, Bucur~ti, 17-19 octombrie 2002 (Du
dutz Gyöngyi, Kincses Ajta y Mária, Biszak Edit); 

• Al XII-lea Congres Na1ional de Farmacie, Bucur~ti, 17-19 octombrie 2002 (Kin

cses Ajta y Mária, Dudutz Gyöngyi, Balázsi J.); 

• l. Magyar Genetikai Kongresszus. XIII. Sejtbiológiai Napok. Eger, Ungaria, 10-12 
aprilie 2005; 

• Al 2-lea Congres Na1ional de Genetici Medicalií, Cluj-Napoca, 20-23 septembrie 

2006 (Csép Katalin, Korányi L., Dudutz Gyöngyi, Vitay Márta, Rosivall L., Pasca-
nu Ionela, Mure~an C.); . ' 

• A IV-a Conferinia a Societalii Románe de Generica Medicala, Craiova, 18-20 sep

tembrie 2008 (Csép Katalin, Dudutz Gyöngyi, Vitay Márta, P~canu Ionela, Ba
nescu Claudia, Korányi L.). 
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GYÓGYSZERIPAR És BIOTECHNOLÓGIA 

dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi tanár 

A Gyógyszeripar tantárgyat az 1966/1967 -es tanévtől oktatjuk a gyógyszerészeten. A 

tanszék alapítója és első vezetője dr. Ioan Ristea egyetemi előadótanár volt. 

A Gyógyszeripar és Biotechnológia szaktantárgy. A Gyógyszeripar és Biotechnológia 

a szintézissel, bioszintézissel, kivonással vagy félszintetikus úton nyert gyógyszerek és 

köztitermékek előállításának elméleti alapjaival ismerteti meg a leendő gyógyszerészt és 

lehetövé teszi az utólagos szakosadást a gyógyszerészmesterség ezen ágában. A tantárgyat 

a gyógyszerészhallgatóknak V éven, az első félévben, heti 3 óra előadás és 3 óra gyakor

lat keretében, míg a gyógyszerész-asszisztenseknek Ill. éven heti 2 óra előadás és 3 óra 

gyakorlat keretében oktatjuk 

A tantárgy fő célkitűzései: 

• a köztitermékek előállításához szükséges fontosabb fizikai és mechanikai alapműve

letek és kémiai alapeljárások elméleti és gyakorlati megismerése; 

• a biokonverziós és géntechnológiai eljárások alapelveinek elsajátítása; 

• színtetikus, bioszintetikus, kivonásos és félszintetikus gyógyszerek előállítására szol

gáló technológiai folyamatok alapelveinek az elsajátítása; 

• köztitermékek, reagensek és gyógyszeralapanyagok előállítása laboratóriumi körül

mények között; 
• egyes gyógyszerek gyártási folyamarának megfelelő technológiai folyamat vázlatok 

megtervezése. 

Az előadásokat román nyelven 1984-2005 között dr. Gabriela Suciu, a Fizikai kémia 

tanszék tanára tartotta, 2006-tól napjainkig pedig dr. Dudutz Gyöngyi egyetemi tanár. 

A magyar nyelvű előadásokat az utolsó tíz évbén)s dr. Dudutz Gyöngyi tartotta. 

A tanszék oktatói a karon folyó oktatás s~ükségletei szerint más tárgyak keretében is 

tartottak vagy tartanak előadásokat és gyakorlatokat: 

• Dudutz Gyöngyi: Szerves kémia, Bevezetés a tudományos dokumentálódásba és ku

tatásba, A kutatás módszertana, Táplálkozástan alapjai- valarnennyi előadás magyar 

nyelven; 

• Molnár Judit: Biológiai gyógyszeiek előadás, magyar nyelven. 
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Dr. Dudutz Gyöngyi 2000-ben nyerte el az egyetemi tanári címet. Ferencz László ad

junktus 2003-ban .a Sapientia egyetem előadótanári állására pályázott, majd átment 
oktatónak erre az egyetemre. 

Az 1998-2008 közötti időszakban oktatóink öt könyvet írtak meg és bocsárottak a 

diákok rendelkezésére, egy litografált jegyzetet, és a PowetPointban megírt Gyógyszer

ipar és biotechnológia előadások anyagát román és magyar nyelven, valarnint a Kutatás 

módszertana és a Táplálkozástan alapjai előadásokat magyar nyelven. 

Oktatóink minden évben részt vesznek az orvosi, fogorvosi és gyógyszerészeti kar 
felvételi vizsgáján, dr. Dudutz Gyöngyi a kémiai szakbizottság és a Kémia tesztkönyv 

szerzői közösségének tagja. 

A tanszék keretén belül az évek során sokirányú kutatómunka folyt. A tanszék je

lenlegi kutatási témája "Gyógyszerészeti szempontból jelentős anyagok kölcsönhatásá

nak, biodiszponibilitásának és farmakokinetikai vonatkozásainak a vizsgálata". Ezeknek 

a kutatásoknak az eredményei különböző szaklapokban és részb~n A gyógyszertervezés 
alapjai című könyvünk megfelelő fejezeteiben jelentek meg (l. a publikációk listája). 

Dr. Dudutz Gyöngyi 200 l-ben részt vett a Gyógyszerészeti Kar mellett működő 

gyógyszervizsgáló laboratórium (Laboratorul de Testare a Medicamentelor, LTM) lét

rehozásában. A laboratórium keretén belül a minőségbiztosításért felelt és elkészítette a 

laboratórium részére az ISO 9000/2000 alapján aminőség menedzsment rendszert ösz

szefoglaló minőségbiztosítási könyvet (Manualul Calitiífii allaboratorului). 2001-2005 

között a laboratórium munkaközössége öt kutatási szerződésnek tett eleget. Ebben az 

időszakban a laboratórium tevékenységét évente auditál ta a magyarországi Richter Gede

on gyógyszergyár és kétszer azANM. A 2006-os auditálás eredményeként a bioanalitika 

részleg megkapta a "Certificatul de Bunií Practidí de Laborator" minősítést. 

A Tanszék oktatói számos rangos nemzeti és nemzetközi tudományos rendezvényen 

vettek részt dolgozattal, arnint az a mellékelt listából is kitűnik. 

Oktatóink különbözö tudományos és szakmai társaságok tagjai: Európai Toxikológiai 

Társaság, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, Societatea de ~tiinfe Farmaceutice 

din Románia, Societatea O arnenilor de ~tiinfií din Románia, Erdélyi Múzeum-Egyesület 

- Orvos és Gyógyszerésztudományi Szakosztály, Colegiul Farmaci§tilor din Románia. 

Dr. Dudutz Gyöngyi a 2004-2008 periódusban a Gyógyszerésztudományi Kar 

dékánhelyettese, az egyetemi szenátus és a kari tanács tagja, 2000-2004 között a kari 

tanács tagja volt. Ferencz László adjunktus 1996-2000 között volt a Gyógyszerészeti 

Kar Tanácsának tagja. 

Az oktatás, kutatás és a diákszakköri tevékenység zavartalan menetét a tanszék meg

alakulásától nyugdíjazásáig (1967-1998) Pilcz Ildikó technikus és azóta Lőrincz Éva 

laboráns segíti hozzáértő munkájával. 
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GRADE PROFESIONALE f SzAKMAI FOKOZATOK 

• preparator universitat- egyetemi gyakornok 

• asistent universitat- egyetemi tanársegéd 

• ~ef de lucrari - adjunktus 

• conferentiar univetsitar- egyetemi előadótanár 

• profesor universitat-egyetemi-tarhír 

• dtd. - doctorand- doktorandusz 

• !ab. - laborant -laboráns 

~ 

INVÁTÁMÁNTUL FARMACEÚTIC 
' 

A 

IN PREZENT 

A JELENLEGI 
, , , , 

GYOGYSZERESZKEPZES 
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CoMPONENTA CATEDRELOR DE LA 
' 

FACULTATEA DE FARMACIE 

A GYÓGYSZERÉSZETI KAR KATEDRÁINAK 
.. , 
OSSZETETELE 

CATEDRA- Fl- KATEDRA 

Nr. ert. Disciplina 

l. 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 
7. 

8. 

9. 

Chimie generala ~i anorganid; Introducere in documentare ~i cercetare (opt.); 
Elemente de chimie bioanorganici 

Botanicii farmaceuticl; Biologie celularii ~i molecular:'í; Plante medicinale 

Chimie analitici ~i analici instrumentala; Principii de chimie analitici 

Fizici farmaceurici 

Chimie organici; Elememe de chimie organici 

Chimie fizid; Elememe de thirnie fizici 

Biochimie farmaceutici; Chimia factorilor de mediu; Imunologie (op~.); Biochimie 
descriptivii ~i merabolid; Nutritie ~i dietoterapie; Chimia alimentelor 

Analiza medicamentului; Metodologia cercet:'irii ~tiintifice farmaceutice; Principii 
de nutritie; Medicamente biologice (opt.); Elemente de analiza intrumentali 

Farmacie clinid.; Asisten~a farmaceutici; Masuri de prim ajutor; Farmacovigilen~ 
(op~.); Asisten~a de farmacie 

CATEDRA- F2 - KATEDRA 

Nr. ert. Disciplina 

l. Chimie farmaceuticii; Medicamente de uz vetei"in·ar-·(opt~h Chimie terapeuticii 

2. Farmacologie; Farmacoterapie; Patologie 9i tenninologie medicalií 

3. Tehnologie farmaceutici; Introducere in t5Xminologie farmaceutici; Produse tehni
eo-medicale (op~.); Dermafarmacie 9i co.Smetologie (op~.); 

4. Farmacognozie; Deontologie farma~~tici; Fitoterapie; Medicarnente horneapate 
(op\.); Produse vegetale; Fitoterapie (opf.) 

5. Marketing farmaceutie; Mariagemerr t 9i legislatk farmaceuticií; Antreprenoriat 
farmaeeutie (opt.); Eleruente de marketing farmaceutic 

6. Toxicologie; Biofarmacie 9i farrnaeocinetici 

7. Industria 9i biotehnologia médicarnentului 
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PLANUL DE INVÁTÁMÁNT IN ANUL UNIVERSITAR 
' 

.ANUL I 

Nr. 
ert. 

Disdpiina 

2009i2oro 
, 
EV TANTERVE 

Semestrull Semesttul 2 

Curs LP, S FV Curs LP FV 

A. DISClPLINE OBLIGATORII 

l. Chimie generali ~i anorganici 

2. Botarrici farniaeeutici 

3. Anatomie 

4. Misuri de prim ajutor 

5. Introducere ín terminologie farmaceutica 

6. Informatici- farmaceutici 9i biostatistici 

7. Fizici farmaceutici 

8. Chimie analitici 9í analizií instrumentali 

9. Fiziologie 

10. Limbi moderne 

ll. Educafie fizici 

12. Praerica de varií (2 siíptiimllii ín localitifile 
de domiciliu) 30 de ore (6 ore x 5 zile)/ 
si pramana 

LP -lllcriiri practice, S - seminar, FV- forma de verificare 
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3 

2 

2 

l 

l 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

E 

E 
E 

c 
c 

2 

3 

l 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

3 
2 

2 

2 

30 

E 

E 

E 

E 

E 

E 

c 
c 
c 



ANmii ANULIII 

Nr. Disciplina Semestrull Semestrul2 Nr. Disciplina Semestrull Semestrul2 

ert. ert. 
C urs LP, S FV C urs LP FV Curs LP FV Curs LP FV 

A. DISClPLINE OBLIGATORII A. DISClPLINE OBLIGATORII 

l. Chimie analitidi ~i analiz:l intrumental:l 2 3 E 2 3 E l. Chimie farmaceutici 2 3 E 3 3 E 

2. Chimie organid 3 3 E 3 3 E 2. Farni.acognozie 3 3 E 3 3 E 

3. Chimie fizici 2 3 E 2 3 E 3. Biochimie farmaceuticl 3 3 E 2 3 E 

4. Microbiologie, virusologie, parazitologie 2 2 E 4. Tehnologie farmaceutici. 2 3 E 2 3 E 

5. Biologie celulad ~i maleculaci 2 2 E l 2 E 5. Patologie ~i terminologie medical:i 2 l E l l E 

6. Fiziopatologie 2 E 6. Laborator clinic. Patologie dinici 2 2 c 
7. Deontologie farmaceutidí. l l c 7. Farmacologie 2 l E 

8. Limbi moderne 2 2 c 8. Praerica de vad (3 siipt:lmáni in localiti}ile 30 c 
9. Educarie fizici 2 2 c de domiciliu) 30 de ore (6 ore x 5 zile)/ 

10. Propedeutidí. farmaceutici l c siíptiminii 

ll. Praerica de varii (3 siiptamáni in localititile 30 c B. DISClPLINE OPTIONALE (una la alegere) 
de domiciliu) 30 de ore (6 ore x 5 zile)/ 
si ptiírnini l. Medicamente biologice l c 

B. DISClPLINE OPTIONALE (una la alegere) 
2. Imunologie c 

l. Produse tehnico-medicale l c 
2. lntroducere ln documentare ~i cercetare l c 
3. Psihosociologie l c 
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ANuLIV ANuLV 

;·; Nr. Disciplina Semestrull Semestrul2 Nr. Disdpiina Semestrull Semestrul2 
ert. ert. 

C urs LP FV Curs LP FV Curs LP FV C urs LP Iiv 

A. DISClPLINE OBLIGATORII A. DrscrPLINEOBLIGATORII 

l. Tehnologie furmaceuticií 2 3 E 2 3 E l. Industria ~i biotehnologia medicamentului 3 3 E 

2. Farmacologie 3 3 E 3 3 E 2. Farmacie dinici 2 2 E 

3. Chimie farmaceuticl 2 3 E 3 2 E 3. Management ~i legislafie farmaceuticií l 2 E l l E 
4. Marketing farmaceutic l l E 4. Analiza medlcamentului 3 3 E 

5. Biofarmacie 9i farmacocinetid. 2 2 c 5. Fitoterapie 2 E 

6. Toxicologie 2 3 2 3 'E 6. Urgen1e medicale 2 c 
7. Chimia factorilor de mediu 2 2 E 7. Farmacoterapie 2 2 c 
8. Metodologia cercedrii §tiin~ifice farmace- l 2 c 8. Asisten~ií farmaceutidí c 

uti ce 9. Principii de nutri{:ie c 
9. Praecica de vara (4 siíptiimáni :i:n laboratoa- 30 c 10. Stagiu practic ín centrul universitar, in 24 E 

re !i industrie) 30 de ore (6 ore x 5 zile)/ farmacii comunicare §Í de spital (26 siípta-
s:'íptiím:1ni mani) 24 de ore (8 ore x 3 zile)/sapcimiína 

B. DrscrPLINE OP'j'IONALE (una la alegere) B. DrscrPLINE OP'j'IONALE (una la alegere) 

l. Dermafarmacie §Í cosmetologie l c l. Antreprenoriat farmaceude l c 
2. Medicamente horneapate l c 2. Farmacovigilenfi l c 
3. Medicamente de uz veterinar l c 
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ANuL I - AsiSTENT Á DE FARMACIE ANuL II - AsiSTENTÁ DE FARMACIE 
' ' 

Nr. Disdpiina Semestrull Semestrul2 Nr. Disdpiina Semesttul l Semestrul2 
cn. cn. 

C urs LP, S FV C urs LP FV C urs LP, S FV Curs LP FV 

A DISClPLINE OBLIGATORII A 0ISCIPLINE- O BUGATORII 

l. Piante medicinale 2 l l E l. Produse vegetale 3 2 E 
2. Elememe de chimie bioanorganici 2 2 E 2. Chimie terapeutici 2 2 E 2 2 E 
3. Elemente de chimie fizici 2 2 E 3. Farmacologie 3 3 E 3 3 E 
4. Principii de chimie -analiticá 2 2 E l 2 E 4. Biochimie descriptiv:l ~i metabolici 2 2 E 
5. Elememe de chimie organici 2 2 E l 2 E 5. Tehnologie farmaceutici 2 3 E 2 3 E 
6. Anatomie ~i fiziologie 2 2 E 6. Elememe de marketing farmaceude l c l c 
7. Fiziopatologie dinici 2 t 7. Deourologie farmaceutici l c 
8. Tehnologie farmaceutici 2 2 E 2 2 E 8. Metodologia cerceclrii ~tiinTifice farmaceutice 2 c 
9. Biochimie descriptivií ~i metabolicl 2 2 E 9. Educafie fizici 2 2 c 
10. Microbiologie l l c 10. Praerica de vara (3 sipdm:1ni í:n localitirile 30 c 
ll. Informaticií farmaceutid. l l c de domiciliu) 30 de ore (6 ore x 5 zile)/ 

12. Limbi moderne 2 2 c siípdminií 

13. Educaiie fizici l l c B. DrsctPLINE OP"fiONALE (una la alegere) 
14. Praerica de vara (2 sipd.mini in localitafile 30 c 

de domiciliu) 30 de ore (6 ore x 5zile)/ l. Medicamente biologice c 
saptamana 2. Medicamente de uz veterinar c 
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ANuL III - AsiSTENTÁ DE FARMACIE .. 

Nr. Disciplina Semestrall Semestrni 2 
ert. 

Curs LP, S FV Curs LP FV 

A DISClPLINE OBLIGATORII 

L Analiza medicamentului 2 3 E 

2. lndustria ~i biotehnologia medicamentului 2 3 E 

3. Management ~i legislafie farmaceutidí l l c 
4. Toxicologie 2 2 E 

5. Nutritie ~i dieroterapie 2 2 c 
6. Asistentií de farmacie 2 l c 
7. Stagiu practic in centrul universitar, in 

farmacii comunitare ~i de spital (15 siíptií-
mani) 24 de ore (6 ore x 4 zile)/saptiimana 

B. DrscrPLINE OPTIONALE (una la al egere) 

l. Dermofarmacie ~i cosmerologie 

2. Fitoterapie 
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24 E 
TEZE DE DOCTORAT SUSTJNUTE §I CONFIRMATE 

LA FACULTATEA DE FARMACIE DIN TiRGU MURE§ 
A 

IN PERIOADA 2000-20IO 

A MAROSVÁSÁRHELYI GYÓGYSZERÉSZETI 

KARON KÉSZÍTETT ÉS MEGVÉDETT DOKTORI 
, , " 
ERTEKEZESEK A 2000-20 I O-ES IDOSZAKBAN 



Nr. Doctorand Ti dul tezei de doctorat Conducitor ~tiinfific Nr. Doctorand Titiul tezei de doctorat Conducitor ~tiintific 
Doktorandusz A doktori értekezés címe Tudományos irányító ert. Doktorandu"sz A doktori értekezéS címe Tudományos irányító err. 

l. Fóris Izabella Srudiul fitochimic al coníponentilor Csedő Károly 16. Szőcs Dóra Studi ul fitochimic ~i farmaCologic al Csedő Károly 
caracteristid din Coryli folium spedei Trigonella foenum- graecum 

2. Petrov Ani~oara Aro_moterapie- inlocuirea antibioticelor Csedő Károly 17. Ádám Melinda Principii actíve c:u proprietace Csedő Károly 

eu forme nai farmaceutice eu uleiuri antioxidanta din unele specii al e f.uniliei 

volatile Lamiacea e 

3. $tefanescu Maria Forme farmaceutice din speciile Papovki Adriana 18. Kelemen László Studiul farmacognostic comparativ al Csedő Károly 
Crataegus eu aqiune asupra aparatului speciilor indigene de Lioaria 

eardiovascular 19. Uqica Lavinia Formularea ~i evaluarea aqiunii unor Papovid Adriana 
4. Bartha Judit Cercetiri privind contraiul fizico-chimic Papovid Adriana emulsii multiple NU/A eu píroxicaro 

~i stabilhatea unor medicamente eu 20. Vari Carnil Eugen Studi ul farmaeologic al extracrelor Feszt György 
ae~iune analgezicl vegetale ob~inute din specii ale 

5. Muntean Daniela- Contribufii la studiul fitochimic ~i fizico- Csedő Károly familiei Lamiaceae eu ac~iune asupra 
Lucia chimic al unor polifenali vegetali sistem ul ui nervos central ~i a sistem ul ui 

6. AldeaMaria Srudiul capacita~ii de hidracare a pielii Papovid Adriana cardiovascular 

~i proteqia eu ajutorul unor unguente 21. Antal Diana Cercetari privind continutulin elemente Csedő Károly 
eosmetice minerale al piantelor medidnale ín 

7. Fekete Judit Tünde Studiul con~inutului ín microelemente Csedő Károly Mun~ii Aninei 

~i í:n magneziu al unof plan te medicinale 22. Munteanu Mihaela Studi ul farmacognostic al speciHor Csedő Károly 
indigene Florína Melampyrum indigene 

8. Péter Hajnalka Actiunea hacteriana ~i antivirala -a Csedő Károly 23. ~oica Codruta Obf-inerea ~i analiza compleq;ilor Gyéresi Árpád 
extraetelor genului Lysimachia L. Marinela de incluziune ai unor diuretice eu 

9. Ciurba Adriana Comributii la tehnologia formdor Papovid Adriana cidodextrine 
farmaceutice eu cedare controlara 24. Gagyi László Cercetiiri comparacive privind separarea Gyéresi Árpád 

10. SiposEmese Formularea si evaluarea actiunii unor Papovid Adriana ''cum laude" ~i detectarea chiropeid a enantiomerilor < , , 

geluri eutanate eu didoferrac vnor substante medicamentoase chirale 

ll. Balázsi József Studiul toxicologic al unor reziduri de Csedő Károly 25. Hancu Gabriel Cercetiiri privind separarea ~i stabilitatea Gyéresi Árpád 
erbicide din plantele medicinale "cum lauden unor derivati de 1,4 benzodiazepin:l 

12. Csetri József Valorificarea macromicetelor ín terapia Popovici Adriana 26. Mircia Eleono ra Contribufii la cedarea retard a Popovici Adriana 
maclerna pentoxi@inei din forme farmaceutice 

13. Maru~teri Marius Conrributii la elaborarea dl programe Papovid Adriana solide 
pentru asistarea de ·ci~re calculator a 27. T randafireseu Studi ul interaqiunii ddodextrinelor eu Gyéresi Árpád 
practidi ~i cercet:lriifarmaceutice C riscina derivati de azoli eu utilizare terapeutica 

14. Varga Erzsébet Studiul produséÍor fitofarmaceutice Csedő Károly 28. Kis Erika Lilla Cercetiiri fizico-chimice privind Tőkés Béla 
obfinute diri Saccharomyces cerevisiae 

capsularea molecularii a unor substante 
15. Kelemen Hajnal Forme farmaceutice rectale eu Popovici Adriana medicamentoase eu formare de campleesi 

benzodiazepine de incluziune 
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Nr. Doctorand 
ert. Doktorandusz 

29. Vintili Alina 

30. Galea Carmen 
Ionela 

31. Rusu Floriana 
Monica 

32. Sánta Nándor 

33. Tero-Vescan Amelia 

34. Laczkó-Zöld Eszter 
Erika 

35. Incze Anna Katalin 

36. Mihok Cipriah 

37. Croiroru Mircea 
Dumitru 

38. Mondea Corina 
Ci re:;; ica 

39. Chindea Vlad 

40. V:lncea Szende 

Titiul tezei de doctorat 
A doktori értekezés címe 

Studiul echilibrelor de complexare 
ale unor noi liganzi biodegradabili eu 
utiliziri multiple 

Studiul fitochimic al plantei Pelargonium 
roseum 

Studiul fitochimic al diferitelor 
sortimeute de uleiuri de ricin tn preparate 
dermatolagi ce 

Cercetarea relapilor dintre 
structurií. chimic, propriedfi fizioo-
chimice ~i activitate biologici í:n 
clasa beta-blocantelor, deriva}i ai 
N -alchiloxipropanolaminei 

Srudiul fitochimic al speciei Genista L, 
familia Fabaceae (drob) indigena 

Cercetiri fi.tochimice asupra frucrelor de 
Physalis alkekengi L. (piípiíliíu) 

Cerceclrile fitochimice ale spedei 
Fagopyrum esculentum Moench cultivate 
ln Ardeal 

Cercetari fitochimice ale unor specii 
indigene de Aconitum (O mag) 

Nitrone ca surse de monoxid de azot; 
studii fizico-chimice ~i farmacologice 

Studiu privind cerceta.rea stabilititii 
cefalosporinelor, determinarea lor din 
produse biologice ~i respectiv, din forme 
fa.rmaceutice de uz- Veterinar 

Metode de modelare compu_ta~ional3, 
aplicate ln scopul í:mbunicltirii -rormelor 
~i compu~ilor fa.rmaceutici ~ 

Termodinamica echilibrdor ~i cinetica 
transformfu-ilor cu/párticiparea 
inhibitorilor enziÍnei_de conversie a 
angiotensigei 
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Conducitor 9riinfific 
T Udományos irányító 

Tőkés Béla 

Csedő Károly 

Csedő Károly 

Tőkés Béla 

Csedő Károly 

Csedő Károly 

Csedő Károly 

Csedő Károly 

Tőkés Béla 

Gyéresi Árpád 

Tőkés Béla 

Tőkés Béla 

PROMOTIILE DE FARMACI§TI DIN 

TiRGU MURE§ 

1950-2010 

A MAROSVÁSÁRHELYI GYÓGYSZERÉSZ 
l 

NEMZEDEKEK 



Clidirea Universitifii de Medicini ~i Farmacie din Tirgu Mure~ in 1954/ 
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem épülete 1954-ben 

Foto: prof dr. Csedő Caro! 

1950 
Béres János 
Clemens Éva 
Csáky Ida 

Csizek KornéHa 
Gogolák Mána 

Korilla Erzsébet 

KövyGyula 

Lőrinczy Éva 
Princzinger Ernő 
RáczGábor 

Sarudi László 

Simon/i Zoltán 

Sylveszter Éva 
Szabó Endre 

Szini László 

1951 
Ács Géza 
ÁdámLajos 

Barátky Anna 

Barhul Pál 

Benedek Zoltán 

BrémMária 
Csegedy Jolán 
Csontos Levente 
Dembrovszky Ilona 

Derrnia László 

Dósa Edit 
Harantb Dezső 

Harry Zsuzsanna 
Kacsó Adalbert 

Karres Éva 
Kimminich Vera 
Kiss Zoltán 
Klein Mária 
Komholfer Wilhelm 

KovácsAnna 
Körtvélyessy Lívia 
Mihalik Irén 

NagyEtelka 

Orbán Magda Tódor Sándor 
Schlett Ernő Tordai Júlia 
Szabó Ilona Végh Györgyi 
Szántó Endre Wermescher Brigitt;;t 
Szendrei Dénes 
Szöllősi Ilona 1954-
Takács G izefia 

Voitb Mihály 1955 
Weichelt Magda Andor Gizella 
Zakariás Ibolya Ádám Valéria 

BaloghÉva 
1952- Chirculescu Nicolae 

Csorba Erzsébet 
1953 Farkas Árpád 
Bartha Edit Fekete Katadin 
Berekméri Péter Formanek Gyula 
BéresÁdám Gerharcit Edit 
Béres Mária Giacomuzzi János 
Csedő Károly Hadnagy Imola 
Csepreghy U. Gabriella Hajdú Etelka 
Demeter Olga Hancu Nicolae 
Enzmann F. Magdolna Láday Erzsébet 

Foltinek Ádám Kaszr! Győző 

Fosztó Lenke Kálmán Ferenc 
Fülöp Lajos Kelemen Éva 
Haran th Jenő Kiss Erzsébet 
Horváth Margit Pallos Mária 

Joanovics István Rédl Katalin 

Klein Margit Rossi Candid 
Lakatos Emma Schlett Margit 

Makkai Imre Sipos Ilona 
MárkMária Szatmári Ágnes 
Micheu Gheorghe Válics Katalin 

Mózes Irén 
Mózes Judit 1956 
Nagy Zolrán András Júlia 

Orbán Sándor Bagi Melinda 

Porkoláb Margit Balogh Éva 

Sarbu Samuilii Bihari György 

Stáncel Zamfi.ra Dénes Margit 
Szabó András Hegedűs Magda 
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J anzer Ágnes Lőrinczi Ilona 1959 NagyEmma Tordai Ildikó 1964 

Konnáth Magda Márton Erzsébet BezdekEdit Nagy Ilona Vadady Károly Bartalis Magda 

Marschalkó Márta Márton Kamilla Bucill Delia Nagy Szilárda Bereczky Anna 

Mátyás Sarolta PappJózsef Cs i p kés Melinda Papp Ilona 1962 Bernstein György 

Müller Éva Páli Edit CzirjákÉva Páli Enikő Balogh Enikő Cseh Ildikó 

Nagyirén Páll Ilona Csúcs Mária Pásztor Irén Bálint István Dombi Vilma 

NagyJudit Páli Judit Györgypál Erzsébet Szabó Emilia ~ere~ky Annarnária Dren;rovszky Oszkár 
-

Neumann Stefánia Silló István Győrffy Mária Szabó Mildós Boeriu Veturia ' -Fodor Leverire 

Schwartz Vera Soós Ferenc HajdúÁrpád Szánthó Ágnes Csegedy Zsófia Fülöp Ilka 

SzabóAlben Sréter Lili Kakassy Júlia Takács Hajnal Czinczér József Gombási Éva 

Szabó Berta Szánthó Ildikó Kinczel Kornélia TornaOlívia Demeter Judit G~resi Areád 

Szabó Ilona H. Szánthó Klaudia Ludmány Klára Törőzs István Dunai Vilmos Héricz István 

Szabó Ilona S. Várterész István Major Erzsébet Tőkés Ilona Fodor Pál KelemenÉva 

Szabó Katalin Wiesel Márta MáthéMária FülöpAnna Képes Ildikó 

VargaMária WildMargit Mónus István 1961 Geréb Erzsébet Kiss Erzsébet 

VargaÉva Olti Rozália Bartis Enikő Kállai Lajos Kulcsár László 

Veréph József 1958 Papp Éva Bernáth Éva Kocsis Aranka László Ella 

Zöldbegyi Magda Ajtony Gábor Patruhán Dóra Borbély Sára Máriás Erzsébet Medvés István 

Csavar Margit Páli Edit Csíky Júlia Nagy Levente Nagy Mária 

1957 Csergő Péter Péter Vilma Mária Fülöp Erzsébet Pilinszky György Novák Zsuzsa 

Alexy Katalin Dienes N. Ildikó Puskás Hajnal Fülöp Mária Simon Márta Orbán Erzsébet 

BartókAnna Gombos Károly Simon Dezső György Magda Szabó József Papp B. Márta 

Bálint Júlia György Edit Szabó Judit Hamarilona Tasnádi Ida Páczal Eleonóra 

Bereczky Ilona Halmágyi Annarnária Tímárilona Jakab Magda Tivadar Klára Szabó Katalin 

Béres Magda Hatsek Vilmos TóthJúlia KapyMária Szerző Irén 

BíróAntal Horber Pál Trombitás Melinda Király Erzsébet 1963 Székely Anna 

Csillag Éva Horváth Mária VányiTibor Kovács Ilona Ajtay Mária SzövérflY Csaba Levente 

Csókási Gábor Koppándi Vilma Zsigmond Éva Kovács Magda Bikfalvy Károly JGt' 1 f4da 

Czégényi Sándor Kovács G. Mária Longó Erzsébet DaniAranka Vancsakovszky Gabriella 

Dtimus Mária Laczikó Irma ·t960 Losonczy Ágnes Dembrovszky Sándor Varga Kamélia 

Fenyvessi Gabriella Lőrincz Erzsébet Arany Rátz Erzsébet Marinescu Erzsébet Fali Margit Veress Mária 

Gajdó Mária Lőrinzy Ildikó Auguszrin Glória - Mayer-Anna- Hamza Ottó VadaMária 

Gergely Zsuzsa Mátyás Ida Csipkés Mária MáthéJános H<lncu Janera Zöld Katalin 

Grünfeld Irma NagyAnna Oemján Júlia MikóMagda Kapusi Ágnes 

Jenei Ilona Papp György Erdélyi Judit Nuridsány Annamária Nagy Irén 1965 

Kiss Emília Perger Katalin · · Gács Erzsébet Öllerer Erika Németh Tibor Bereczky Ildikó c 

Kiss Judit Péter Mária Kásroni Ágora . Pataiti Mária Rezi Júlia Bíró Katalin Zsuzsanna 

Kovács Margit Rist Irérí Kerekes Éva Pesthy Júlia Stánculescu Maria Borsi Mária 

Körtvélyessy Margit Székedi Ilona Kovács Magda Péterffy Csaba Szőke Ildikó Csáiti Géza 

Lánczky Ilona Tereh Erzsébet Kroll Lívia Sántha Irén Török József Deák Ferenc 

Lázár Ilona ZaVadaEmil Mélik Erzsébet Szigeti Júlia Ferencz Dániel 
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Giurgiu Mihai Pongrácz Judit 1968 Béres Anna Halmaghi Adriana Hidirearr Olivia 
Kaveczky Júlia Seress Rozália Balló Julia Bíró Imre Hischon Carmela Ignat Emilia 
Kelemen Etelka Tdekdi Irma Csetri Imre Károly Boros Ecaterina Ion~iu Veturia Józon Margit 
Kocsis Dalma Topán Enikő Csiszár Anna Lujza Ciít:lrig Maria JobbTünde Karsai Etelka 
Kocsis Mária Varga Erzsébet Czitter Beatrice Corni}escu Dan Jurju\ Stela Kiss Ibolya 
Kulcsár Apollónia Veress László DeákMagda Corpadea Mariana Jónás Eszter Nagyilona 
Lőricz Katalin VidaMária DohosÁgnes Csibi Victoria Kaff,U Géz:1 NagyMária 
Moldován Mária Dragora Joan Demeter Mária KatzSilvia M:lrcu~ Elena Florea 
Nagy András 1967 Filimon Delia Dónáth Károly KaraiAnna Mirgineau Aurelia 
Nagy Erzsébet Baciu Doina Hargitai Mária Erőss Rozália Kovács Klára Memet Sevinici 

Parajdi Irén Bíró Zoltán Horváth Mária Farkas Sándor LaWAna Moga Viarica 
Pál! Zsuzsa Birsan Grapela !lea Laura Maria Gagyi Katalin Lemnianu Minerva Negrufiu Viarica 
Páni Ödön BodorrJános IlufToma Ionescu Viarica Macrea Maria Nemzóczki Ágnes 
Pethő Margit Calin Doina lonescu Mioara Jakab Mária Marina Srana Olasz Ágne~ 
Schwoy Etelka Chiorean Ioan Kadar Gherebefiu Judita KissAnna Marara Gabriela Pirciu Váleria 

Tóth Mária Citiriga N aralia Lup~a Mariana Kún Éva Réka Moica Lenura Purle Florea 
Trifflrén Farkas István MatyokAnna Lázár Erzsébet Nagy Rozália Radu Elena 
Vajda Réti Mária Földes Emőke Matyok Katalin Mózes Emőke Péter Olga RifCatip 
Vonház Ágnes Gaál Katalin Máj ai József Nagy Ferenc Petru Olivia Sabau Ecarerina 

Győrf!Y László Mermeze Gheorgh~ Orosz József Sabau Joan Szász Lajos 
1966 Heidelbacher Waldernat Mihály Béla Pop Florentina Stoian Rodica Tar Emilia 
Antal Bíborka Hodor Judit Palci Natalia Schüle Ágnes Szekeres Klára Tat Zina 
Arddeanu Maria Horga Doina Pintea Vasile Slavu Genoveva Tarar Rodica Timaru Felieia 
Asztalos Ágnes Illyés István PopaMaria Seeleseu Mária Trifu Veronica Vernes Mária 

Balázs László Ispán Vilma Reimer Reinharci Suciu Liana Turcu Claudia VirágÁgnes 
Barabás Mária Kerréz Gyula Réday Lőrinc Szabó Dezső VargaAnna 
Bálint VIlma Késmárki Mária Sahin Cristina Szentgyörgyi Juliánna Zárug Zsuzsanna 1972 
Bányai Gizella--' "'""'' : ''"-'" Kó;allona Schellet Rozália Vuta Emilia Ádám Maria Janeta~-= 
BendeÉva Molnár Mária ScridonAna 1971 Anghel Petru 
Bernád Ella Nemes Buii Szilágyi Ilona 1970 Barátosi Piroska Balázs Ágnes 
Bodó Ildikó Nichita Rodica Stöllősi Éva Baciu Cornel Bardo~i Elena Bertalan Ágota 
BucurLelia Nistor Viarica Suhiirea:nu Mircea BánOlga Bereczki Ibolya Be~chea Maria 
Cclciun Maria RátzMária Tibori Gabriel BenkeMária Bertalan Z. Irén Buz?gány Klára 
Csiri Angéla Roth Ursula Tibrea Rodica Boér György Bozsoki Júlia Capu~an Maria 

DudutzGyö~ Scridon Maria Turcsányi Ferenc Cosma Ecaterina Brustur Minerva Cristea Cornel 
ÍZSf.ibéi IGhö a Simon Emőke-' Viski Éva DinkaSára Contiu Alexandrína Deák Ilona 
Madaras Erzsébet Varghia;;i Elena Zágoni Elemér- Dragoti Paula Cornea Gloria Domahidi Mária 

Marossy Csaba Varró Eléna Fábián Ferenc Craina Maria Dobru Eugenia 

Márton Edit Verona Alexandra 1969 Gliga Angela Fazakas Éva Rozália Dogaru Maria 

NagyTeréz Vonház Katalin AntalflY Gyöngyvér Gombo~iu Doina Daraban Lerifia Farkas Ilona 
Ördögh Katalin Asztalos Gyöngyi György Ilona · Haraszti Annamária Gál Erzsébet 

272 273 

- - ------ ----

---------" ---------



Gruja Szabolcs Cruceriu C. Mariera Vaidacupn MariaVeturia Oláh Suba Olga Kiss P. Vilma Gálicz Judit 
Helwig Ute Dagmar Droppa B. Klára Zsigmond Márta Oprea Emilia Olga Kovács Gyula Gáspár Enikő 
Józsa Klára EnyediAnna Ömböli Julianna Löw E~ianu Sigrid Gáspár Ildikó 
Kenyeres Ilona Fiigar3.);an Maria 1974 Pani F. Elena Madaras Márta Horváth Erzsébet 
Király Anna Fejér Cecília Ambrus Judit Tünde Pop Schmidt Maria Magdó Vilma Illyés Erzsébet 
Kolozsvári Sajgó Margit Fekete Mária Katalin Andron:khescu Elisabeta Póti Körmöczky Emese Moldovan S. Aurora Illyés Bíró Klára 
Kovács Edit Fala Carnelia AranAna Salmen Schuller Edith Nagy N. Gizella Jeler Minerva 
Lislau Marioara Lucia Ghefi Aurelia Bács Molnár Mária Schenn Katharina Nagy Ördög Erzsébet Kovács Katalin 
Marinescu Lucia Girlea Emilia BledeaAna ~erban Pop Stela Noszlopi Margit Anna Köntzey Tamás 
Mátyás Éva Judit Gombo:;;iu Lia Evelina Bolog Elena Suciu Silvia Olariu Maria Lőrinczi Lenke 
M~d.Ana Gönczi Edit Cenu~e Doina Szabó M. Rozália Pop D. Doina Masznyik Tarai Anikó 
MegarrElena Hána Sz. Judit ChelaDoina Szőke Fülöp Zsuzsa Puskás Szemgyörgyi Babi MaoElena 
Molnár Mária Herberth Péter Ciulea Elena TóbiásAnna Rodean Angelica Merkl. Éva 
Muchenhaupt Gizella Joó István Co9eriu Felieia Toganel C. Silvia Sárbu Maria Mariocan .Elena 
Munteanu Aurel Lázár G. Ilona Carstolovean Sánta Mariana Totorcea Emilia Simó Ibolya Munteanu Minodora 
Nyárádi Erzsébet Lepuj E. Emilia Crijan B. Rodica Treer Margit Sudu B. Margareta Oláh Sárosi Vera 
Nighea Luda Magyari Ibolya Csata Mária Magdolna T uru~ Florin Szász Éva Perzsa Baby 
Odaie Maria Manasia Ileana Dancea Mariana Tln~ireanu Molnar Ana Szász Katalin Radu B. Maria 
Oprea Lenuta Marin Maria Demeter P. Virginia Váradi Rozália Sipos Gaodi Ana Riiucescu Aurelia 

Picurar Eugenia Matuska H. Annamária Dit:a Marcela Vass Mátyás Aurora Tamás Éva SanduMaria 

Pop Rodica Munteanu Magdalena Driíghici ~· Zoe Tamás Judit Simon Rozsnyai Zsófia 
RobotkaAna Mure~an Maria Dulbaz S. Marioara 1975 Téglás B. Erzsébet Somogyi Erzsébet 
Rociu Paraschiva Nagy Erzsébet Farkas Judit Bányai Lőrincz Éva $tefan Adriana Steiuta 
RózsaMária Nagy Judit Petica Maria Marcela Beratko Matei 1976 Stier Mária Margit 

SolomonAna Opri~iu M. Mariana Gál Magdolna Boboiciov Maria AchimArrica Szabó Márta Mária 

Schmidt Gerda Peltán Sára Hermány Emma Borbély B. Margit ArrcaAnica Szakács Juliánna 
Szánthó Ilona Popescu Eugenia Jidvean Elena BotaMaria Baczó Boglárka Szász Sarolta 

Szász Ih:irra· ·" •·••• •· ' Popovici Lucia Kelemen Kamilla Bugariu Mysotis Beici T. Lucrepa Székely Keszeg Rozália 
Tassaly Réka Popovici Mariana Király Klára Busuioc Victoria Bernád Bartha Judit Tóth Irén 
Tapií.lagií Maria Preda Elena Kun Mária Cornea Elena Bíró Réman Éva Tudor Cristina 

Tiqileanu Doina Puskás Ibolya "Lipll\ian M. Dorina Carnelia Dobai Katalin Ciuciu C. Mihaela Tig Maria Eva 

VidaÉva Rojca Letitia Matyás Gyula Káhnán Dulami-Maria Darabont Ilona 'fí:ru Elena 
Zaharia Brigitte Sebestyén Rozália Miirgineanu Titica Maria Ferencz Katalin Dicui Maria Varga Ildikó 
Zsigmond Ibolya Sevcenco Eugeni~" Mihai Klein Elena Gagyi Ibolya Dobrescu Corina Maria Veress Katalin 

Spori~ Constanl'á Moga P. Maria Gétzi Mária Domahidi Éva 
1973 Szűcs P. IréiÍ Morar Ana Gergen Erzsébet Dragnea Viorica 1977 
Ábrán Regina Tatu Ligia MQzes Margit Gyirlcis M. Ilona Dunky Kraft Adrienne Bárócz Éva 

Bálint Lenke Tordát Katalin Munteanu Livia Hidi György László Éltető Bereczki Margit Eincili Lachmann Ana 

Belitoiu Tudorita Tóth Zsuzsanna Mur~an Maria Ile Mihai Fazekas Demeter Gyöngyvér Birlean Raveca 

Bíró Olga Tupuug.'i Floarea Nagy Judit Kása E. Edith Feier Viorica Boto~ Ligia 
Coman Eugenia Udvarhelyi Mária Nemes Mária Kerekes Ida GállAnikó Ciob:lnoiu Ghiorghira 
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Caro~ Marcela BányaiÉva Bezdán Erzsébet Schuszter Ingrid Het~ Elena Bondoc M. Georgera 

Costin Ileana Ciodrlan Mina Bokor Éva Singer Brigirte ImrehMárta Cojocaru I. An~oara 

Damian M. Aurelia Conea M. Aurelia Boros S. Annamária Staicu Doina Iancu Virginia Constantilleseu Silvia 

Damian Maria Cristea Rodica Burda Kovács Ágnes Szabó Ildikó Ignat Virginia Crihani Mariana Mon~q.. 

Dragan Barbu Dézsi Valéria Citana Doina Székdy Emőke Incze Ildikó Ecsedi Sándor 

Driigoi Cornelia Derzsi Julianna Chitescu Pufi u Aurelia ~erban Margareta Jozefovics Éva Far~iu Lenuta 

Jánosi Parajdi Dalma Diaconu Mariana Corfariu Mihaela Ursu Marilena ]L!Ij V!orica Far~iu Marta 

Fekete Nagy Gabriella Didirea Florea Csíszér Halmágyi Katalin Vancea P. Maria KomsaEdit Fleaca Rodica 

Grexa Erzsébet Dobrescu Elena Csorba József Varga Rozália Kórodi Csilla Gyulai Ilona 

Grigo~ Corina Domokos Szekeres Klára Csupor Dezső Vass Judit László Ottilia Hintya C. Aranka 

Hotea Georgeta Erős Fodor Katalin Czompa Berralan Vilhdem András Limbean Delia Husar Mariana Flavia 

Kinczel Eleonóra Ilie LUcia Darabont Ödön Zaharia Viarica Loas Melania Kovács Sándor 

Kocsis R. Mária JániAnna Dénes Magdus Zillmann Zoltán Magyaros Hajnal Kristóf l. Ildikó 

Majer Mária lenci Carnelia Domokos Ida Zsigmond Kovács Emese MariaDoina Lukács Éva 

Neagu Rusu Maria Kaniczky lleana1 Echírn llie Mathes Johanna Márkodi Anna 

Oaie R. Adriana Katona l.. Rozália Gáll Farkas Piroska 1980 Mihályi Ibolya Miu B. Elena 

Parajdi György Kiss Nagy Edit Gherghe Marcda Aldea Marioara Mitea Brigitte Nagy István 

Pescaru Crist:Ína Kibili Erzsébet Gheorghinoiu Carmen Antal Ilona Moraru Daniela Pantea Maria,' 

Pokorny László Isrván Koscb Lenke Gheorgbinoiu T. Emilia Balázs S. Elena Munteanu Mariana Pop H. Ana 

Razvanp B. Ana Moldovan Silvia Göbbd Z. Erika Bálint Mditta Nagy Mária Simion Constanfa 

Reichenberger László Orbán Rozália Grázel KaraJin Bdeznai András Nistor Felieia Spieret Ibolya 

Roos Edith P. Pechete Carmen Hasz Tiberiu Blegu Marcda Petre Margareta Strímbu S. Angda 

Rosenberg László Popescu Dorina Ile Viarica Bodor Zsófia Pitea Georgeta Szabó Ildikó 

Rotaru D. Elena Prohászka Géza László lrnecs Ilona Bor~an Mariana RafiuÁgnes Szebeni lszlai Enikő 

Sebeiherr Mdirta Radu Aurelia Josa Maria Bascornea Victoria Riedd Eliza Suciu Adriana Dana 

Sebestyén Margit Ra~iu Maria Elena Kertész Judit Bunaciu Maria Roman Aristica Tacu V. Adriana 

Sejk lsrván Ra~cescu M. Eugenia Kiléber S. Éva Ceu~an Doina Rusu Sida Uif.í.lean M. Lucica 

Socoliuc' Via i' ka Simó Gál Julianna Koma Ilona Chefan Aurora Sántha Gyöngyi Zolya Katona Klaudia 

Somogyi Katalin Székdy Lieb Éva Kozma Csath Olga Cristea Cristina Schenker Mariana 

SzávaAnna Székely Szabó Gyöngyi Lukács Z. Erzsébet Cotiírlan Felieia Szabó Katalin 1982 

Székdy D. KaraJin Tamás Sándor Madarász Klára Cselényi Ágnes $usterTu~a Achim B. Violera 

Ungur Magdalena Tinea Emilia Maler-Valendria- Czeisberger Gabriella $eitan Ileana Asztalos Tar M. Enikő 

Untaru Mariana - Toducz M. Ildikó ManMarta Dan Marcela Tóth Mária Bojici Liliana 

VargaÁgnes Togánel Ileana Dari9-a Mirgineau C. Lucia Derzsi Enikő Tru~a Lívia B~tezaru Gheorghe 

Vere~ Ban Adriana· Masznyik Géza Feiri lngeborg Tru~a Silvia Buculeu Voichi~a 

1978 Nagy Csiki Ilona Fene~er Floarea Vas lustina Bungardi Emil 

Albu Elena Rodica 1979 Ormeni~an Tatiana Girling Enikő Ciobotaru Lucia 

Aposroloiu Angela Antal-Eszter Picali Lucia Gondos Zita 1981 Ciuhat Cs. Carnelia 

BoteiMaria Bartha Margit Pogány Lajos György Izabella Aparaschivei R. Maria Chertes Mari 

Bartha Sz. Rozália Bálint Ágnes Pop Georgeta Györgydeák Judit Barnert Ute Deák F. Erzsébet 

Benedek Ilona Bereczky Zsófia Rusu Marcela Hadadi Lívia Benyovszki Éva Farkas Zsuzsánna 
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. Hauler Katalin Perecsenyi Katalin Ionescu Nkulina 1987 Nicula Emilia GaálÁgota 
;; Imre R. Magda Sara_cut:iu Antonia Valeria Kov~znai- Mária Magdolna Bencze Ildikó Parajdi Judit Holló Gabriella 
)i Ionescu M. Daniela Scridon Maria Máthé Sz. Anna Mária Bidí Cristina Piíltineanu Carmen Horber Mária Márta 

Irimie Maria Simó Erzsébet NagyAngéla Enikő Confill Maria Pop B. Gabriela Jelet Adela Cire;;ica _ 
Kecskés D. Gizella Tero loan Nistor Maria Covrig Anca Maria Pu§C~ Doina Lászlóf!Y G. Éva 

" Kocsis Gyöngyike Orosz Bíró Margit Klára Cosma Manuela Aurora Rátz Bándi Emese MáthéÁgota ;; 
Kovács Erzsébet 1984 Paviíl Elena Dénes Gyöngyi Ibolya Staneu {'etrup Muntean Daniela-Lucia 

if Lajos Irén Albert Zonda Cecília SavaDoina Dénes Éva Ella Strete Simona Maria Robea Daniela Anda t> ;; 
Magyari Albert BerkiAnna Szilágyi Annamária Dobry Gudrun Karin Stroe Agatha Cristina Strimbu Nicoleta Adela ):i 

i\ 
ll Márkasi Zsuzsánna Blénesy Demeter Anna Szombati Rozália Epure Cecilia Tőkés Ildikó Szederjessy Izabella il 
it Mihály V Ildikó Mária Uilean Szabó Jolánka Fábián Tünde V~temean A Simona Tuzson Nelli ,, 
n ;;- Motoa§dí Elena Czikle Téger Magdolna Vad Szekrényes Éva Fejteu Angela Mariana Zsigmond Enikő Varga József László ~~ 

!l 
Németh Bitai Enikő Gábor Bardóczld Aranka Vlád Erzsébet Ferencz Edit Judit Widand Beatrix Katalin 
Péterfi Katalin Gherghinaru Ioana Zalabán Annarnária Kisgyörgy Ágnes Réka 1989 Wotsch T. Ildikó 

H _Fop Mariana Graur Maria Moldovan Mariana Doina Almii);an Claudia Barbara Zilahi T. Ildikó r 
Radioarr Kiss Erzsébet 1986 Molnár Erzsébet Éva Baceu Daniela 

;, 
Schrádi K. Ilona Kiss Székely Lenke Bádeu Rodica Nagy Éva Annamária Bíró Brigitta Melinda 1991-H 

t Tifrea Bonea Maria László Péter Hajnalka Ciubudí Natalia Ondrejesik Jarmila Brassai Judit 

'" 
Mateescu Triistaru Jenica Coroian Dembrovszky Gyön- Roiban Elena Olivia Márton Erzsébet Enikő 1992-

il 1983 Márton József gyvér Rotaru Magda Mihácz Ildikó 
!'; Antal Enikő Mile Z~uzsánn~ M~a Czira Csilla Szász György Milea Liliana 1993-
li 
L 

Bara Margareta Molnos Sarkadi Erzsébet Hotgyai Klára Savu Georgera Nicoleta Moldovan Gabriela Ioana j; 
J! ,, 

1994 }j Borbély Éger Ildikó Mute§an Carmen Critina Huciu Della Daniela Súlveszter Edit Müller Imola 
" ~ Brezdi Simonica Adela Obreja Elena Ilovan Doina Szőcs Dóra Emese Ozsvath Claudia Waltraut Alecu Carmen ,, 
{j 

Chevere;;an J. Elvira Éva Petreseu C. Florinela Keresztes Bálint Judit Tribel Emese Pakot Ildi Balázsi József {): 
.tr 

Ciulei Valeria Roth Sigrid Kovács Ferenc Csaba T U"~:ií Margareta Sárosi Emese B~ulescu Mariera <){-

'W r Dávid Szilveszter Rozália RusuAurora Lineseu Violeta SzabóAnna Bicií Carmen 
~- Fazakas Ilona Snhzer Simon Gyöngyi Marcu Carmen Mirela 1988 Szalma Enikő BranAura 
:k~ Gáspár Marossy Rozália Staeneseu Gheorghina Menning Anneliese Barabás Ildikó Szász Ibolya Brassai Erzsébet 
'H: 
t· Gazsi Ráchel Szász Éva Ildikó Mera Liana Emilia Berghian Corina Ciresica Székely Erika Eurtea Maria 
t'• 

Kövy Ildikó Szaták Gréta Miclea Lucrepa Both Viola Gyöngyike Taltács Réka CerneaOlga i;j 

"' 4:- László F. Zsuzsánna Moldovan Elisabeta Bozsik Mihály Tru~aElena Chiriac Carmen 
~j Molnár Aranka 1985 Mureanu Stanciu Maria Cámpean Florina Zaharia Elena Liana Cismiírescu Georgera 
,j! 

Bálint Annamária Neme! Ofelia Sanda Ciobanu Teadara Zsofnyák Anikó Ciucu Elena Molnár N. Ibolya Gyöngyi 

Morari Rodica Bara Judit Niste Aurora Ciadia Manuela Cí:mpean Mirela 

Mózes Miklós Éva Biber Éva Sarolta Potopeanu Carmen Lidia Fazakas Mihály Magdolna 1990 Date§ Elena 

MuceaMaria Bíró Tibi Raducanu Cristina -Mirela Gombos Mária Achim Rodica Dirreá Magdalena 

Nagy Csegedi Gyöngyike Damiait Claudia Simona RizeaLenup Kohn Eleorrora Andok Adriana Dinu Cristina 

Nicula Comelia Dumitr~cu Elena Stiínilií Dorina Kovács Dalma Blaj Minodora Dinu Mirela 

Ördög Sebestyén Ildikó Fazakas Hajnal Stavraebe I. Raluca Munteanu T. Ileana Csibi Enikő Anna Dinu Victoria 

Palotás Zsuzsánna Go je "E Dorina Tomescu Irina Móni Erzsébet Dobrea Veronica Dragnea Marian 
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Dwnitra1jCU Marilena Kacsó Orsolya Cioclo~ Mihaela Antonia Bedő Katalin $erban Monica Kristán Erzsébet 

Feghiu Cristina Kajtár Klára Cii~an Daniela Ianca Belegan Constantin Dorin $tefan Elisabeta Monica Lántzky Krisztina Bella 
Ion~cu Lileana Kerekes Kinga Cseke Gizella Bencze Zsuzsanna Taurean Alexandrína Maria Madaras Emese 
Jumad Mihaela Keresztes Imola Gyöngyvér, Demian .Angela Gabriela Benedek Gábor Tiucii Mioara Laura Mircia Eleorrora -

Kelemen Erzsébet Kiss Judit DojaAngela Bereczki Teréz Taganel Manuela Crina Maria Maga Lwninita Nina 
Lazind Simona Kolbert Kinga Domokos Árpád Bertalan Lóránt Veres Elisabeta Emese NagyEtelka 
Manolache Nicoleta Kolcsár Zoltán Zsolt Erős Adél Bodó Enikő Veres Zsombor NagyRéka 

Matei Lacrfunioara Kovács Magdolna Katalin F:lr~ Florin Sorin Cretu Alexandrína Carnelia Vizi Löredana Monica Negoiu Valeria ütilia 
Miiru~teri Marius Kristó T. Szidónia Ferencz Levente Csizmadi Zsolt Zöldi Éva Pál Júlia Klaudia 
Miron Gina Kuszálik Éva Flead Monica Mihaela Dete~an Juliera Claudia Zöldi Katalin Pascu Calmelia Elena 
Munteanu Daniela Manta Ioana Mirela Györf!Y Krisztina Dobroci Claudia Silvia Zsigmond Andrea Zsuzsanna Péterfi Katalin 

Nicolae Liliana Máté Enikő Piroska Ifrim Ütilia Groza Carmen Steliana Precup Adina Luminita 

Nitescu Oana Cristina Nir-1 Ca talina Incze László Hibacskó Edit Gabriella 1998 Radu Claudia Elena 

Nitu Cristina ültearr Rodica Ivácson Barát Francisc Jihad Abu-Much André Zsuzsánna Rachid Cl_audia Ani~oara 
Petreseu Elisabeta Ördögh Matild Izabella Kakasi Gertrude Kajcsa Erika Lilla Ardeleanu Ancu-p. Lavinia Sali~teaú Ana Maria 

Petrov Ani~oara Pánczél Emőke Kelemen László József Kakasy Andtás Zoltán Aru~tei Dana Genoveva Simon Brigitta 

Popea Codruta Román Boglárka Matei Daniela KelemenÉva Bálint Éva Szakács Kinga 

Prodana Traian Ro~u Vasilid Mező Csilla Köblös Andrea Bartó Elvira Urcan Maria Julia 

Radoi Elena Schnedarek Erzsébet Evelyn Molnár Eszter Kónya Eszter Erzsébet Boboc Georgera Diana Vandor Maria Mioara 

Raclucea Mihaela Szabó Csilla Enikő Mózes Erika Kopcz Katalin Csilla Bura Cosmina Elena Vass Aneta Elisabeta 

SamuDorina Szabó József Nagyimola KorodiAdél Calina Marilena Ziígrean Joan 

Sararu Mihaela $erban Luminita Mariana Neaqu Ligia Korodi Kinga Chi?u Raluca 

Surdu Elena Tarcea Delia Corina Ördög Katalin Kovács Ildikó Ciser Zsuzsanna 1999 
Szabó Hajnal Tom~a Alina Ioana Osváth Éva Katalin Marin Corina Izabela Constantineseu Antonela Adorian Cristina-lulia 

Szabó Szőcs Judit Török !luci Pa1;>cu Liana Marincar Sorin D emetra Anghel Ovidiu 

Szabó Szőcs Zita TosaSemida Polasec Juliana Márton Aranka Constantineseu Lidia Axente Cornelia-Anamarcela 

Tr:listaru Ionela Varga Erzsébet Siili?can Mihaela Dana Moldovan Rarnona Laura Cre1u Nadejda Bartha Márta 

Voicu Denise Varga' Mária Katalin Sofron Dana Eleorrora Muntean Bianea Nicoleta Csiszér Ágnes Tünde Bengearr Angelina-Cristina 
Vasile Eugenia Cristina Staborarr Cristina Gabriela Nagy Gyöngyike Dódé Hajnalka Biajan Ionela 

1995 Vere! Adriana Szárics Éva Nagy Ildikó EchimTudor Bodor Anna 

Árkosi Gyöngyvér $tefan Maria Nitu Gina Gálea Carmen Ionela Boér Zsuzsanna 

BakiAnna 1996 _ Troznai- Nagy Annamária Pál Enikő Gárbacea Pertonela--Corina- Constantineseu M. Cristina 

Bogdan Simona Luminita Ádám Melinda TifreaDana Pásztori Márta Mária Gáti Katalin Coroiu Mariana-Aurelia 

Böjthe Anita Krisztina András Melinda Ungureanu Elena Pásztori Mónika Goga ütilia Gabriela Csala Etelka 
~-

Boros Klára An dreica Liana Dana' Vari Carnil Eugen Pop Ioana Haas Robert Adrian Csalóka Éva-Emőke 
Budai Aranka Bársan Mioara Lutiana Veres Csaba Ferenc Rusu Olivia Hancu Gabriel Csillag Tünde 

Cornea Vicrica Boros Erzsébet"-Anikó SimonJúlia Háqan Carmen Marcela Deák Izabella-Andrea 

Oind Alina Constanta Borsos Jolán Veronika 1997 Sipos Hanna Izabella Iszlai Erzsébet Dirnén Zsuzsa 

Galaczi Dóra Buc1,1r Maria Nicoleta Albu Adela Carmen Szeghalmi Zsuzsanna Réka Köllő Erika Dukrét Kinga 

Gondos Zsuzsanna B útrrar Simona Adriana Balogh Tünde Noémi Széles Mária Magdolna Koszta Enikő Felfalusi Klára 

Ili e Adriana Elena Chereche~ Marius Calin Barta Anikó Margit SzőcsTünde Kovács Szilvia Anna Florea Florentina 
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Bodor Judit Sárdi Hedvig-Blanka H:ir~an Larisa-Elena 2006 R.aducanu Felieia Kósa Melinda 

Bofone Diana-Maria Sebesi Emőke Husaru ütilia Ailenei Irina-Juliana Sacidat Carmen-Maria Kún Csilla 

Brutaru Sorana-Raluca Simó Blanka Imreh Éva-Emőke Aldescu Ancuta-Iusdna Sideri~ Teodora-Maiia Lazir Romeo-Claudiu 
Butnatu Roxana-Arabela Stoica Dana-Adriana Jidvean Dana Anghel Mirela-Iuliana SoósJudit Mari~ Ramona-Teodora-

Chioreseu Georgiana-Raluca Suba Zoltán Király Andrea Antanie Roxana-Daniela Sürger Krisztina-Orsolya Mathé Andreea-Bianea 

Chiritescu Andrei Szab ó Melinda-Mónika Komáromi-Fülöp Katalin Balázs Krisztina-Margit Szabó Judit MikolaÉva 

Cotoarií Carnelia Szakács Éva0Piroska Koncsag Beáta Balog Lóránt SzaszJános Moise Dorina 

Coroará Claudia Székely-Szentmiklósi István Kovács Attila- Banos Annamária Szilveszter Enikő-Zita Nan Monica-Aurora 

Csath Andrea Tar Imola-Juliánna LakóTünde Benkő Éva Szombati Mihály Neddeu Iulia-Manuela 

Culda Marcela-Antoaneta Timaru Adriana László Erika Bogdan Alina-Liliana Sztoica Cecilia-Izabela Orbok Erzsébet -Csilla 

Danüa Mihaela TörökZelma Leuci Adrian Boilií Denisa-Maria T ar Andrea-Enikő Pany Stefan 

Florea Eva-Annamaria Vaida Roxana LupanAna Calu~er Ionela-Floarea Tanase Ioana-Talida Pál Gabriella-Júlia 

Fogarasi Zoltán Ványolás Attila Maior Liviu-Mihai Coman Livia-Alina Tiítar Bianca-Eugenia Ploejteanu Alexandra 

Gherasim Darina-Carnelia Viihelern Anikó Marc Adrian-Ionuf Cavaeiu Larisa-Loredana Téglás Réka-Melitta Radu Ramona-Mihaela 

Ghidiu Alina-Maria Voiculescu-Badea Sorina Marian Lucia-Gabriela Csiby Zoltán-István Talan Cosmina-Ionela Rusu Anamaria 

Golya Levente Mihálcz Emőke Dánel Éva Vancea Szende Salió Tivadar 

Grecu Bogdan-George 200 5 Mike Izabella Dorubi Marrica VargaRita Sirb Alina-Felida 

HiiqanAlina Albert Levente MolnárÉva Donda)i Cristina-Lumini~a Vass Blanka-Edit Snell Norbert 

Horváth Kinga-Erika Albert Orsolya Molnár Kinga Feier Radu-Bogdan Veres Zsuzsánna-Éva Stevlik Kiára 

Hriny Bianea Aszalás Mónika Molnar Minodora Fekete Eszter Vitus Katalin-Emese Stoián Radu-Marius 

Jeremias Terezia BakóTünde Molnár Andrea-Tekla Fülöp Adéi-Violera (Cocij) Zeng Zsuzsánna Streza Oana- Florína 

Jingan Dania-Líviana Balcanu Crina-Gabriela Munteanu Carmen-Mihaela Gábor Júlia Szász Csilla 

Keresztély László Balogh Vilmos Olah Diana-Ramorra Hiir~an Claudia-Doina 200 7 

Kiss Andrea-Cristina Bartha Judit Oltean Cristina-Mariana HorgaDelia Balasin Corina-Monica 2008 

KissTünde Bálint Réka Orbán Csilla-Anikó Iszlai Enikő Bartók Katalin Ababei Lidia-Anea 

Kosztelnik Karola Benyóczki Linda Oroian Oana-Maria Ivan Andreia Besoiu Anca-Elena Altabalthi Inas 

Lőrinczi Timea-Mária-Regina Biró Gyopár Pitulea Georgiana-Nicoleta Kacsó Izabella Blaj Ana-Carina Balázs Mónika 

Lup Ramona-Augw;rina Biró Imola-Borbála Pop Alexandra-Cristiana Kelemen János Carje Anca-Gabriela Balogh Cristina-Simona 

Marcu Liuta-Violeta Cilir~u Emilia-Sonia Puj'"'! Angela Kilyén Csilla Ciabod Ioana-Mirela Balogh-Siímii.rghipn Anisia 

Marton Margareta-Ildiko Chesa Mihaela-Carmen Rápolti Gyöngyvér-Éva Kiss Kinga-Gréta Cristiades Aida-Mihaela BejanAnea 

Margarit Oana-Claudia Co joe Ana-Maria RusuMioara Lázár Erika Damian Persida BepAna 

Mátyás Ildikó Cornea Carmen-CiiStilla Sipos Katalin-Ildikó · Ma:ier Liana Doleanu Elena.:.Gahriela Bodea Anamaria 

Miklovits Timea-Noémi Cristea Viarica-Dalia Smitko Mónika Marian Daniela-Silvia Duca Jessica-Codruta Bozsó Noémi 

Muntean Adriana Fiirca~ Titus Szőcs Beáta-Mária Micle Erzsébet-Timea (Cza- Egyed Kincső Coldea Bianea 

Nagy Dalma-Ildikó Fejér Ruth Sapoval Leonid her) Farkas Csilla Comes Loredana 

Nagy Orsolya Frisinesca Elena-=éiíd.lina ~te!anescu Adrian Murvai Csilla-Ünige Fülöp Beáta Constantin Alexandra 

Nagy-KaszaJonathan-Mihály Fülöp Ibolya . Tamás Kincső Parajdi Zsolt Hoffmann Kinga-ICrisztina Co~arcií Sanda-Liliana 

Ormeni)ian Ada.:.Andreea Geréd Izabella Tamás Márta Pataki Annamária Illés Orsolya Cdciun Oana-Emilia 

Paál Tihamér Grama Lavinia-Anda Tinea Ana-Lucia Pálfi Tünde Kasza Márta-Rerrata Dali Sarolta 

Rédai Emőke-Margit György Emőke-Mária Toader Bogdan Poro~nicu Domnira Keszeg Éva Danilov Dani ela-Nicoleta 

Siívu} Anca-Diana Haret Márilena Turcu LS. Sergiu-Emanuel Rad u Daniela-Cristina Kolozsvári Zoltán Dinili Florin 
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Deaconu Elena-Daniela Stancz Kinga-Zsuzsa Ianc Raluca Bokor-Gál Emese Kiss Imola-Irma Pop Floricia-Adriana 
Dumitrel Anamaria Szabó Zsófia Ile Alecsandru-Gheorghe Borbély Júlia Kocsis Eszter-Noémi Saiigi Katalin 
Farca{ Ruxandra Szabó József Joó Enikő-Melinda Brefelean Mari us-Ili e Kocsis Csilla-Melinda Simon Bogiátka 
Farkas Éva Szabó Ildikó Kovács Botond Carabulea Karina Kelesár Beáta Simon Zita 
Ferencz Zsuzsa Székely Emőke Kovács András Csabai Krisztina-Alina KovácsAdél SzabóAnikó 
FintaAdél Szeri Mónika Köveesi Emese Druta Comelia Lang Edina-Gabriella Tamás Zsolt 
Fulga Laura ~er ban Otif!J-ia-Elvira Lebovits Erika Eisler Iván Luca_ .Maria-Laura Tempfli Erika-Tünde 
Gabor Olimpia ~opterean Anamaria Macavei Ana-Maria Erdei Sarolta-Beáta Magyarosi Tímea Topor Elena 
Gál Anita-Hajnal Tache Andrada-Luminip Májai Erzsebét Etdei Hajnal Marton Csilla-Kamilla Törzsök Tibor 
Gál Gyöngyvér TegerTimea Molnar Kinga Frant Bianea Maxim Cristina-Elena Tótb Boglárka-Borbála 
Galiger Aneta-Monica Tempfli Mónika Murar Anca-Maria Fülöp Enikő Molnár Ildikó Tudorancea Magdalena 
Gherasim Georgeta-Cat:alina Tudor Emilia Nagy Eszter Gavriliu An ca-Elena Moraru Maria Tepe~ Veronica 
Gaia Oana-Raluca Taranu Loredana-Gabriela N echita Simona Gyötgy Katalin Munteanu Elena Vale Crina-Adina 
György Mónika Negoita Laura Gyulai-György Lilla Nicula Georgera Valea Marinela-Matilda 
György Elza-Márta 2009 Nemes Melinda Hosszú Barnabás Nistor Antoanela Varjan Gabriella 
HamzaJulia Ambrus Judit Nyaguli-H ai du Katalin Ily és Beáta-Erika Pál Éva Veleherearr Adriana 
Imre Annamária Balla Tilda Pakó Judit-Erzsébet lorga Andra-Corina Papp Szidónia Veleherearr Cristina 
Kiss Emőke Barabás Izabella Pacurar Marcela-Adrima Keszeg Emese-Irma Padureanu Anca-Madalina Virág Szeréná 
Kocsis Timea-Irma BobejAdela Pop Maria-Cristiana 

Kovács Csilla Bobe~ Dorina Reszler Brigitta 

Kovács Imola-Herta Borzási Ágnes Silaghi Zsuzsanna 

Kovács Ibolya-Éva Braic Emilia-Ruxandra Simon Emőke 

Laiu Carnelia Buclau Andreea-Larisa Sógor Emese-Hajnalka 

Máté Réka-Rozália Buru~ Daniela Sranescu Beatrice-Gratiela 

Máté Enikő Chirila Maria-Laredana Szabó Zsolt 

Mo~neag Ioana-Mirela Cioban Oana, Szabó Gabriella 

Nagy Zsuzsanna Ciocan Gheorghe ]erban Maria-Carnelia 

Osvátb Sarolta-Ilona Cseg~di Olga-Erika ]erban Oana-Elena 

Papp Sándor-Balázs Csifó Enikő Tiut Maria-Dorina 

Pastor Noémi Csiszér Ágnes-Sarolta Tofuleanu Iulia-Madiílina 

Paun Mirela Dan Luminita TornaAna-Maria 

Pop a Ana-Maria Dan Andree·a-Raluta Varga Erika 

Póta Éva-Sára Diíneasa Dan Vásárhelyi Kinga Katalin 

Raducel Amelia DeákEmese VéghEnikő 

Rednic Andreea DénesLivia Vilhelehn Orsolya 

Rimili Emőke-Mária D~a Ana-Maria..:'Adina 

Rus Gabriela Erdődi N ora· 2010 
RusuAddana Fekete Kinga Anebtawi Younis 

Sipos Anda-Georgiana Gheoarta Mariana Antonoaea Paula 

Some~an Cristina-Letitia Heimich Rudolf Bardocz Anna 

Stanea Daniela Hasz Tiberiu-Motelli Bartha Annamária 
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PROMOTIILE DE ASISTENTI DE FARMACIE 
' ' 

2004-2010 

GYÓGYSZERÉSZASSZISZTENS NEMZEDÉKEK 



2004 
Balazs A. Tünde 
Balogh A. Andrea 
Baltei G. Simona 
Banesi LJ. Katica 
Bartha T. Claudia 
Bartha A. Lehel-Lóránd 
Béres G. Hajnalka 
Chibelean L. Cristiana 
Gorea LL Carola-Maria 

Halic G. Georgiana- Elena 

Hadadu L Cristina-Maria 

Kiss G. Enikő 
Sásvári V. Timea 

~tefan D. Simona-Rodica 

Tőkés A. Csilla-Hajnal 
Varga G. Cristina-Ioana 

200 5 
Bogdan V. Laura-Victorita 

Bung:lrdean V. Gana-Comelia 

Daczo L. Tünde 
Fülöp B. Márta 
Gál B.T. Ágnes 
Kiss A. Aranka 
Pascu A. N. T ania-Lucia 

Suciu I. Rodica 
Suciu P. B. Roxana 

Taus G.F. Madaiina-Diana 
Togorean A. Emilia-Rarnona 

Ul T. Oana 
Viicar T. Angela 

2006 
Baki L Csilla 
Badau S. Maria-Mirabela 
Brándu~oiu LG. Olivia-Maria 
Csizmadia I. Erzsébet-Tünde 

Csurak J. István 
Csutak}. Réka 
Dobrai F. Edit-Etelka 
Duca (Iscrate) I. Luminip

~oredana 

Gorea I. Silviu-Traian 

Jánosi G. Gabriella 
Marton A. Mihaela 

Mathe ~- Réka-Anna ( 

Neghinií I. Joana-Rarnona 

Rusu I. Daniela 
Sikó F. Lóránd 
Sükösd Z. Andrea 

~am~udean V. Alit;Ia 
Tocadu G. Loredana-Lidia 

Varga L. Karalin-Rita 
Vari F. Rebeka 

200 7 
Blaga V. Claudia 
Farc~ L Margareta-Codruta 
Gellért (Maio!) L Izabella-Irma 
Gherasim V. P. Cosmina-Anca 

Kacsa I. Beáta-Noemi 

Marthi L Mária 
Mohan (Dragomir) C. 

Manuela-Rodica 
Moraru L Ilie 
Papovid M. Carmen 

Szántó L Csilla-Jolán 
Tőkés L. Ildikó-D ina 
Tandea V. Cristina-Dorina 
Varga S. Sarolt 
Végh G. Zsuzsa 

2008 
Badea D. Dorill 

Borbély L. Jutka-Enikő 
Csoban S. Réka 
Detqan N. Roxana-Val en tina 

Dicher L Ionela-C?JI'Í~lia 
Fábián F. Beát~;:J<lnga 
Groza I. Sitrlia 
Hang I.__ Ioana-Cristina 

Kocsis G. Edith-Emese 
Nagy L Csilla 
Papa M.L. Camelia-Cristina 

Todea M. Adela-T arnara 
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2009 
Antal Z. Erzsébet 
Bara B. Zsuzsánna 

Carana V. Paula Juliana 
Galaczi P. Timea 
G una D. Alina An ca 

Gyéresi J. Harmat-Rózsika 

Marian L Oana-Florentina 

Máryás J. Helga 
Miklos F. Bernadett 

Nagy S. Margit-Melinda 
Oltean M. Maria 

Ro9ca O. Diana-Rexana 

Rusu V. Elisabeta 
Szabó I. Noémi 

Szálasi F. Andrea 
Szántó J. Izabella-Éva 
Székely L Orsolya-Kinga 
$am9udean V. Valerica 

2010 
Bartis L Kinga 
Biszak L Kinga 
Csatlos F. Csilla-Adél 
Csepel A. Szilárd-Attila 
Curtidpean L Vasile-lanel 

Erős L. Szidónia-Julia 
Fekere L. Szende-Ildikó 
Floare V. Maria-Andreea 

Fodor L. Antónia-Edina 
Ganea L Crinela-Adina 

Hudubel A Adelina-Sabina 
Kerekes S. Nóra 

Kiss L Emese-Orsolya 
, Megyes C. Maria-Magdolna 
Mure9an D. Monica 

Ne! O.V. Oana 
Pataki Z.A. Ti mea-Regina 

Rotari $. Rexana-Liliana 
Varga P. Gyöngyi 
Zölde J. Beára 
Zsók F. Emőke 

}URÁMÁNTUL FARMACISTULUI 

Jn intreaga mea activitate voi da dovada de o" atinidiile profund umana fata de om 

~i de colectivitate. 

Voi respecta derunitatea ~i péi"solláliütea bolnavului, exetcitind profesiunea eu eon

~tiinciozitate, respectánd normele de etici ~i de deontologie farmaceutidi. 

Voi fi eorect eu mine insumi ~i eu eonfratii mei, dírora le voi cere eolaborarea, ~i nu 

voi refuza sa le acord sprijinul, cind mi se va eere, in interesui bolnavului. 

Nu voi aeeepta sub nici un motiv ca aerivitatea mea de farmacist si fie utilizati im

potriva siínititii ~i viefii omului. 

Voi fi ribdator li inlelegitor fala de cel care, datorita bolii, nu-mi acorda respectul 

cuvenit. 

J ur, pe onoare, in mod solemn ~i liber!" 

GYÓGYSZERÉSZ ESKÜ 

"Egész tevékenységemben mélységesen emberséges magatartást tanúsítok az ember 

és a közösség iránt. 

Tisztelni fogom a beteg méltóságát és személyiségét, foglalkozásomat lelkiismerete

sen gyakorolva, a gyógyszerészeti etika és deontológia előírásai szerint. 

Jellemern feddhetetlen lesz mind saját magammal, mind szaktársaimmal szemben, 

akiknek együttmű~ödését fogom kérni, és ~em utas_ítom vissza segítségemet, amikor ezt 

a beteg érdekében kérik tőlem. 

Semmiképpen nem engedem meg, hogy gyógyszerészeti hiviHsomat az ember egész

sége és élete ellen használják fel. 

Türelmes és megértő leszek azzal szemben, aki betegsége miatt nem adja meg a ne

kem kijáró tiszteletet. 

Esküszöm, becsületemre, ünnepélyesen és Szabadon, lsten engem úgy segéljen !" 
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GAUDEAMUS IGITUR 

Gaudeamus igitur 
Juvenes dum sum us 

Post jucl!-!ldam juventutern 
Post malestarn senectutem 

Nos habebit humus. 

Ubi sunt qui ante nos 
In mundo fuere? 
Vadire ad superos 
Transire in inferos 
Hos si vis videre. 

Vita nostra brevis est 
Brevi finietur. 

Venit mars velaciter 
Rapir nos atmciter 
Nemini parcetur. 

Vivat academia 
Vivant professares 

Vivat membrum quodliber 
Vivant Ihembra quaelibet 

Semper sint in flore. 

Vivant omnes virgines 
Faciles, formosae. 

Vivant et mulieres 
Tenerae arnabiles 
Bonae laboriosae. 

Vivant et respublica 
Et qui- illarn r egi t" 

Vívat nostra civitas, 
Maecenatum caritas 

Quae nos hic p~oregit. 

Pereat ttlstitia 
Pereant osores. 
Pé~eat diabolus, 

Quivis antibuischius 
Atque irrisores. 
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FoTOGRAFII 

FÉNYKÉPEK 

(C. W Kindeleben, 1781) 



Colectivul disciplinei de Biofizici farmaceutici: conf. dr. Mihai Olariu, lab. Marcela Cámpian, 
1ef de lucrari dr. Albert Etele 

Colectivul disciplinei de Chimie Analitidí ~i Analizií Instrumentali: lab. Dana ~tefureac, 
asist.univ. drd. Alina Balint, prof. dr. Silvia Dup, prep. drd. Kun Csilla, lab. Barabás Hajnalka, 

prep. drd. Anca 0\rje 
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Colectivul disciplinei de Chimie Generali ~i Anorganici: con( dr. Augustin Curticipean, 
con( dr. Miirioara Olariu, lab. Elena Micicipn 

Laboratomi de licenra l Központi műszer laboratórium 
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Colectivul disdplinei de Botanici farmaceutica: prof. dr. Silvia Oroian, prep. Sanda Co~ard; 
;;ef de lucriri dr. Manuela Curricipean, conf. dr. Tóth Katalin Tünde 

Gridina b~tanici l Botanikus kert 
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Colectivul Disdplinei de Chimie Organici: lab. Iacob Anup, conf. dr. Veronica Avrigeanu, 
;;ef de lucrari dr. Eleorrora Mircia 

Colectivul disciplinei de . a: lab. Keresztes Mária, asist. univ. dr. Vancea Szende, 
pro . dr. Tőkés Béla, conf. dr. Donáth-Nagy Gabriella 
.,..----.-------~ 
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Colectivul disciplinei de Chimie farmaceutici: asist. univ. drd. Aura Rusu, 
asist. univ. drd. Székely Pál, conf. dr. Kelemen Hajnal, prof. dr. Gyéresi Árpád, 

~f de lucrari dr. Gabriel Hancu~ lab. Komán Katerina 
' -

Colectivul disciplinei de Biochimie farmaceutici: lab. Luminita Istrate, prof. di. Alexiridiina 
Üjan, 1ef de lucrari dr. Arndia Tero-Vescan, conf. dr. Nagy Előd 
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Colectivul diSciplinei de Farmacognozie: conf. dr. Sigrid E~ianu, ~ef de lucdiri dr. Varga 
Erzsébet, lab. Balizs Attila, ~of. dr. Csedő Károly, asist. univ. dr. Laczkó;Zöld Eszter, 

prep. drd. Momca N an 

Gddina de piante ·:medicinale l Gyógynövénykert 
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Colectivul dlsciplinei de Tehnologie farmaceutid: lab. Dumitru Éva, 
conf. dr. Sipos Emese, 9ef de lucriíri dr. Nicoleta. Todoran, conf. dr. Adriana Ciurba, 

asist. Univ. drd. Rédai Emőke, !ab. Nagy Laura 

Colectivul disciplinei de Farmacologie - Farmacoterapie: lab. Mihaela Bai.~e~, 
9ef-de lucdri dr. Kolcsár Melinda, prep. dr~. Bianea Eugenia Ősz, .conf. dr. Carnil Eugell Vari, 

prof. dr. Maria T. Dogaru, lab. Mihaela Dobra 
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Colectivul dlsciplinei de Toxicologie- Biofarmacie: asist. univ. drd. Fülöp Ibolya, 
prof. dr. Kincses Ajtay Mária, ~ef de lucdri dr. Mircea Croiroru, lab. Gábor Levente 

Colectivul disciplinei de Marketing farmaceutic: asist. univ. drd. Székely Pál, 
conf. ?-r. Rosenberg Ladislau 
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Colectivul disciplinei de Analiza: medicamentului: prof. dr. Silvia Imre, 
prof. dr. Daniela-Luci~ Muntean, lab. Popescu Maria 

ColCCdvU1 díS~lp1inei-de FarinacieJJHllici:-~efde1ucr3.ri dr. -Mithé Lehet, 
conf_ck-MariaRogo~ci ---·--
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Colectivul disciplinei de Industria ~i Biotehnologia medicamentului: lab. Lőrincz Éva, 
prof dr. Dudutz Gyöngyi, asist. univ. dr. Molnár Judit 
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