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Curriculum vitae  
Europass  

 

  

Informaţii personale  

Nume / Prenume Cristescu Carmen 
Adresa Facultatea de Farmacie, str. Eftimie Murgu nr. 4, Timişoara, România 

Telefon 40256494604 Mobil:  

Fax 40256494604 

E-mail carmencristescu@umft.ro 
  

Cetăţenia Română 
  

Data naşterii 01.08.1956 
  

Sex Feminin  
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 01.10.2006 - prezent Prof. univ. 
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, UMF „Victor 
Babeş” Timişoara 
01.10.2000-30.09.2006 conferenţiar universitar 
Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, UMF „Victor 
Babeş” Timişoara 
01.10.1995-30.09.2000 şef de lucrări 
Disciplina de Farmacologie, Facultatea de Medicină Generală, UMF „Victor Babeş” Timişoara, catedra 
a VI-a 
01.02.1991-30.09.1995 asistent universitar 
Disciplina de Farmacologie, Facultatea de Medicină Generală, UMF „Victor Babeş” Timişoara, catedra 
a VI-a 
 

Funcţia sau postul ocupat Şef de disciplină Farmacologie-Farmacie clinică (perioada 2000-prezent) , Facultatea de Farmacie, 
UMF „Victor Babeş” Timişoara 
2000 - 2004 Secretar Ştiinţific Facultatea de Farmacie „UMF” Timişoara 
2004 – 2012 Decan Facultatea de Farmacie „UMF” Timişoara 
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Principalele activităţi şi responsabilităţi Activitate didactică 
 Activitate didactică în domeniul Farmacologie şi Farmacie clinică 

- Susţinerea de cursuri studenţii anilor IV (Farmacologie) şi V (Farmacie clinică) în 
perioada 2000- prezent. Evaluarea studenţilor. 

- Susţinerea de cursuri pentru rezidenţii în specialitatea Farmacie clinică (an I şi an II): 
Farmacie clinică, Farmacoterapie şi Farmacoepidemiologie 

- Susţinerea de cursuri pentru masteranzii în programul masteral „Managementul 
farmacoterapiei la persoanele vârstnice” (modul „Particularităţi ale farmacoterapiei la 
vârstnici” şi „Comunicarea cu pacientul”) 

- Coordonarea stagiului de pregătire practică şi evaluare a rezidenţilor în specialitatea 
Farmacie clinică, anul III 

- Coordonarea a 72 lucrări de licenţă în specialitatea Farmacologie şi Farmacie clinică 
(perioada 1995-2016) 

- Preşedinte de comisie pentru evaluarea lucrărilor de licenţă, departament II: 
Farmacologie, Farmacie clinică, Patologie medicală, Dermatofarmacie şi cosmetologie, 
Urgenţe medicale, Microbiologie 

- Coordonator al programului de masterat „„Managementul farmacoterapiei la 
persoanele vârstnice” (perioada 2009-2013) 

- Coordonator ştiinţific a 12 lucrări de disertaţie în cadrul programului de masterat 
„„Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice” 

- Preşedinte de comisie pentru evaluarea lucrărilor de disertaţie în cadrul aceluiaşi 
program masteral 

- Preşedinte de comisie în cadrul examenului pentru acordarea titlului de „farmacist 
specialist” în specializarea Farmacie clinică (perioada 2007-2012) 

- Referent în cadrul susţinerii tezelor de doctorat (specializarea Farmacologie sau 
Farmacie clinică) în centrele universitare Timişoara, Bucureşti şi Cluj-Napoca 

- Preşedinte şi membru al comisiei centrale de licenţă pe facultatea de Farmacie UMFVB 
(perioada 2000-2016) 
 

Activităţi de conducere, administrative şi de management 
 Şef de disciplină din 2000, cu responsabilităţi de coordonare a activităţii didactice 

(curs şi lucrări practice) pentru studenţii anului III, IV şi V, rezidenţii în specializarea 
de Farmacie clinică anii I şi II şi masteranzii din cadrul programului masteral 
„„Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice” şi al programului de 
masterat „Formularea şi evalurea produsului dermatocosmetic” (modulul 
„Farmacoterapia organului cutanat”). Realizarea planului anual de investiţii al 
disciplinei.  

 Coordonator pentru programul de rezidenţiat în specializarea Farmacie clinică, 
centrul universitar Timişoara (2007-2012) cu responsabilităţi în actualizarea tematicii 
de admitere în rezidenţiat şi a curriculei de pregătire 

 Repartizarea rezidenţilor în stagiile clinice pentru pregătirea practică necesară acestei 
specializări 

 Îndrumător al modulelor de Farmacie clinică şi Farmacoterapie în cadrul pregătirii 
rezidenţilor în specializarea Farmacie clinică (din 2015) 

 Secretar ştiinţific al Facultăţii de Farmacie din UMF „victor Babeş” Timişoara 
(perioada 2000-2004) 

 Decan al Facultăţii de Farmacie din UMF „victor Babeş” Timişoara (perioada 2004-
2008 şi 2008-2012) 
 

Activitate ştiinţifică şi de cercetare              
 Director proiect raining of European Phytotherapies for Discovery of New Medication. 

Programul: RO/2004/PL 93056/TD 
 Membru în următoarele proiecte de cercetare: 

- “Rolul integrativ al mitocondriilor in cardioprotectia din ischemia/reperfuzia miocardica
experimentala”, Grant tip A/CNCSIS/2006/cod CNCSIS 752, Comisia 6/2006;  

- „Impactul alimentelor funcţionale cu componente bio-active anti oxidante asupra calităţii vieţii 
în cancerul mamar” Grant tip A/CNCSIS/2005/cod CNCSIS 275 

- “Strategii cardioprotectoare la reperfuzie - mitocondria ca multipla tinta terapeutica”, 
42122/2008, 2008-2011,  

- “Evaluation of Natural Growth Promoters in pigs with Brachyspira problems”,
10009/20.01.2009 

 
Activitate publicistică (11 articole în reviste cotate ISI; 42 articole indexate BDI, 47 comunicări la 
manifestări ştiinţifice de specialitate – 8 internaţionale şi 39 naţionale) 
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Numele şi adresa angajatorului Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes”, Facultatea de Farmacie, Disciplina de 
Farmacologie, Timisoara, Piata Eftimie Murgu nr.3 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Învăţământ superior 
  

Educaţie şi formare  
  

Perioada 1996-2000 Facultatea de Farmacie UMF Timişoara 
 

Calificarea / diploma obţinută Farmacist 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Farmacie clinică 
Coordonator rezidenţiat Farmacie Clinică (perioada 2007-2012) 
Coordonator programului masteral „Managementul farmacoterapiei la persoanele vârstnice” – 
Facultatea de Farmacie UMF Timişoara (perioada 2009 – 2013) 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF Timişoara  
 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ superior 

Perioada 1995-2000 Doctorand în Ştiinţe Medicale  

Calificarea / diploma obţinută Doctor în Ştiinţe Medicale cu teza:”Cardiotoxicitatea tardivă a antraciclinelor la copiii cu hemopatii 
maligne” 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Oncoterapie infantilă 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF „Victor Babeş” Timişoara 

Perioada 1977-1983 Facultatea de Medicină Generală UMF Timişoara 
 

Calificarea / diploma obţinută Doctor medic 

Domenii principale studiate / 
competenţe dobândite 

Medicină Generală 
1991 Medic specialist Medicină Generală  
2000 Medic specialist Farmacologie clinică 
1995 bursă de studiu „Diplome d`universite Pharmacie clinique et Pharmacologie appliquee” 
 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ 
/ furnizorului de formare 

UMF „Victor Babeş” Timişoara 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Rene Descartes, Grenoble, Franţa (în cadrul programului 
Tempus) 

Nivelul de clasificare a formei de 
învăţământ / formare 

Învăţământ superior 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

  

Limba(i) maternă(e) română 
  

Limba(i) străină(e) cunoscute  

Autoevaluare  Comprehensiune Vorbit Scris 
Nivel european (*)  Abilităţi de ascultare Abilităţi de citire Interacţiune Exprimare  

franceză  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat  C2 Utilizator 
experimentat C2 Utilizator 

experimentat C2 Utilizator 
experimentat 

engleză  A2 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar A1 Utilizator 

elementar A1 Utilizator 
elementar 

 (*) Cadrului european de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale Abilităţi de comunicare dobândite de-a lungul a 25 de ani de activitate academică didactică, 
capacitatea de ascultare activa, capacitate managerială şi abilitatea de lucru in echipa, competente 
dezvoltate in contextul profesional 
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Competenţe şi aptitudini 
organizatorice 

Stabilirea şi îndeplinirea unui plan managerial pe termen scurt, mediu şi lung, evaluarea periodică a 
calităţii procesului didactic, abilitate de organizare şi coordonare a unei echipe de lucru, motivarea 
colaboratorilor pentru îndeplinirea responsabilităţilor atribuite 

  

Competenţe şi cunoştinţe de 
utilizare a calculatorului 

Cunoştinţe de bază în utilizare 

  

Permis de conducere 
 

                           
                          Prestigiul profesional 

Categoria B 
 
 

Membră a unor societăţi ştiinţifice de specialitate din ţară şi din străinătate: 
- Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România (secţiunea Farmacie clinică) 
- Vicepreşedinte al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România (secţiunea Farmacie clinică)

(perioada 2008-2012) 
- Membru în Comitetul de conducere al SSFR secţiunea Farmacie clinică (perioada 2012 

prezent) 
- Societatea Internaţională de Farmacologie IUPHAR  
- Societatea Română de Farmacologie, Terapeutică şi Toxicologie clinică 
-       Membră în Societatea Europeană de Farmacie Clinică 
-       Membră în colective editoriale:  
            - Timişoara Medical Journal (perioada 2006-2012),  
           -  Medicina în evoluţie (perioada 2010 si în prezent) 
           -  Practica farmaceutică (perioada 2012 - prezent) 
-     Membră în Comitete ştiinţifice: 
            - Congresul Naţional de Farmacie 14-19.11.2010, Târgu-Mureş 
            - Conferinţa Naţională de Farmacie clinică 17-18.06.2016, Bucureşti 
-     Membră în Comisii de Doctorat: 18 comisii în calitate de referent 
-   Membră în Comisii de concurs pentru ocuparea posturilor didactice (24 de comisii, în 

calitate de preşedinte sau referent) 
- Speaker invitat la Conferinţe de specialitate: 
             - Congresul Naţional de Farmacie 14-19.11.2010, Târgu-Mureş; Fluoroquinolones in 

pediatric infections: relative or absolute contraindication 
             - The VII-th National Congress of Pharmacology, Therapeutics and Clinical Toxicology,

Timisoara 24-27 mai 2006, The main causes o patient’s non adherence at prescribed medication  
             - Conferinta Nationala PharmaForum Timisoara 2010, Optimizarea medicatiei analgezice 

conform tipologiei durerii 
                    - Conferinţa Naţională de Farmacie, Bucureşti 19-21.11.2009, Avantajele şi inconvenientele 

asocierilor medicamentoase la pacienţii cu HTA esenţială 

                   - Conferinţa Naţională de Farmacie, 20-21.11.2008, Efecte secundare ale medicamentelor la 

vârsta a treia 

 

 
 

  

 


