Alumni, revista absolvenților Universității de
Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu Mureș, aduce
laolaltă, în paginile sale, medici, medici militari,
medici stomatologi, tehnicieni dentari, farmaciști
și specialiști în cosmetică medicală și tehnologia
produsului
cosmetic,
asistenți
medicali,
balneofiziokinetoterapeuți
și
nutriționiști,
ingineri, filologi, istorici, avocați, economiști și
juriști, specialiști a căror devenire s-a desăvârșit
în cadrul acestei instituții universitare de
prestigiu a urbei mureșene, un loc în care fiecare absolvent revine cu recunoștință și
cu nostalgie, căci anii studenției reprezintă cea mai frumoasă perioadă din viața unui
tânăr.
Dragi absolvenți, succesul dumneavoastră este și succesul nostru. Vă felicităm pentru
parcursul profesional! V-ați pregătit temeinic și ați devenit specialiști în domeniile
studiate, iar acum, prin intermediul acestei publicații, puteți ajunge la alți tineri
perseverenți și visători care vă percep drept modele demne de urmat și care sunt
curioși să vă afle povestea.
Alumni este comunitatea care reunește generații de absolvenți, profesioniști și
oameni formați în această universitate unică. E Pluribus Unum!
Rector Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei
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Ilie ECHIM
Facultatea de Farmacie
Promoția 1979
Ceea ce a fost un vis, astăzi nu mai este vis, este pură realitate.
A fost visul unui copil născut la Monor în 1953, într-o familie de
țărani, dar cu idei progresiste. Când tata a fost declarat chiabur
de către regimul comunist, pentru simplul fapt că a fost un om
harnic, cu gânduri de progres pentru familia lui, adunându-ne pe cei șase copii ai săi
în jurul mesei rotunde din casa părintească, ne-a spus: copii, gata cu “averea”, la
școală cu voi. Familia noastră a fost bună și la muncă, dar și la școală, toți cei șase copii
ajungând modele în profesia pe care și-au ales-o. Aș aminti că Monorul, un sat de la
poalele munților Călimani, se măndrește cu un număr impresionant de oameni de
seamă, cel mai reprezentativ fiind PAUL TAMCO, profesor doctor, primul român
doctor în matematică, doctorat obținut la Universitatea din Graz, la 14 Decembrie
1872 și a cărui statuie stă semeață în fața școlii din Monor.
Cu asemenea înaintași, nu e greu să ai idei progresiste, să-ți dorești cu muncă multă
și dedicare să faci ceva în viața ta.
M-am gândit să studiez farmacia după ce una dintre colegele mele mai mari, foarte
bună la învățătură, în serile de vară din vacanța mare, ne povestea, în parcul din
Monor, despre lumea fascinantă a medicamentului și, mai ales, a preparării lui.

Frumoșii ani ai studenției, de la U.M.F. Tg. Mureș, au trecut repede și iată-mă
farmacist din 1979. O schimbare majoră în gândurile mele despre viață, despre
profesie s-a produs dupa vizita mea în Germania capitalistă din anul 1986, vizită făcută
unuia dintre frații mei care trăiește în Germania încă din 1973. Acolo am cunoscut mai
mulți farmaciști proprietari de farmacii, pe care i-am invidiat, sincer. Mă rugau să
rămân în Germania, dar nu am făcut-o. Aveam familia în România, pe care o iubeam
la fel cum iubeam țara în care m-am născut și format ca om și specialist.
Sămânța antreprenoriatului era deja semănată în mintea mea. Odată cu schimbările
din 1989, gândul meu era doar la a-mi lua soarta în propriile mâini. Astfel în anul 1993
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- 1 Martie – am renunțat la serviciul comod de la stat și m-am aruncat cu încredere în
vâltoarea antreprenoriatului, deschizând prima farmacie. A urmat o perioadă
formidabilă pe toate planurile, grea, dar plină de satisfacții. Iată-mă în anul 2020
alături de cei doi copii ai mei, Anca și George (și el farmacist), în fruntea unei companii
cu aproximativ 170 de angajați și o cifră de afaceri de aproximativ 20 milioane de euro,
ceea ce ne situează între primele 20-25 companii de profil din România.
Am realizat lucruri bune, dar trebuie să o spun: fără sprijinul soției mele care mi-a fost
alături în tot ceea ce am întreprins, nu aș fi reușit.

Tinerii care vin din urmă trebuie să știe că prin multă muncă, încă de pe băncile școlii,
când ne formăm ca oameni și, mai târziu, ca specialiști, dar și prin tenacitate și
încredere în forțele proprii putem ajunge sus în profesia noastră.
Și să nu uite faptul că în țara noastră, România, fiecare dintre noi putem să
transformăm visele în realitate și visul să nu rămână doar un vis. Exemplul familiei
noastre este unul edificator pentru ceea ce am afirmat mai sus.
Să muncim, dar să nu uităm că viața înseamnă și timp liber petrecut alături de familie,
prieteni pe care să nu-i uităm sau să îi abandonăm, niciodată.
Asta-i povestea unui om care a plecat de foarte de jos datorită circumstanțelor
perioadei în care
s-a născut, dar care prin muncă și cu ajutorul lui Dumnezeu a
ajuns să facă performanță în profesia aleasă.
Vă doresc tuturor succes și să nu uitați: că viața e frumoasă, că merită trăită din plin
și că totul este pe cont propriu!
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István MIHÁLY
Facultatea de Medicină
Promoția 2016
Am intrat la Facultatea de Medicină Generală din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș în anul 2010. Mi-am dorit să devin medic
stomatolog de când eram copil, fără să am vreo
motivație clară. În liceu am avut un profesor de
biologie care m-a inspirat și m-a introdus în cercetarea
fundamentală, în neuroștiințe, mai exact în cercetarea
creierului. Acela a fost momentul în care am decis să devin medic neurolog sau chiar
și neurocercetător. La recomandarea lui am ales să vin la Universitatea noastră, știind
că există un grup de cercetare axat pe neuroștiințe, având astfel posibilitatea de a-mi
continua studiile în acest domeniu. Am petrecut anii de studenție în această stare
bivalentă pentru că am avut plăcerea să învăț de la profesori foarte buni atât în
studiile preclinice, cât și în timpul studiilor clinice. Primii ani de studenție m-au marcat
foarte tare, în special examenele orale de anatomie, fiziologie și morfopatologie. Îmi
aduc aminte de aceste examene ca și cum s-ar fi întâmplat ieri, m-am maturizat din
punct de vedere cognitiv, dar și comportamental foarte mult. Am învățat să
argumentez, să rămân consecvent, calm, logic, politicos, eficient, perseverent inclusiv
în situații de stres maxim.
Mă consider norocos că din anul doi am reușit să mă
alătur echipei de cercetare în neuroștiințe din cadrul
Disciplinei de Fiziologie. Cercetarea m-a ajutat să nu mă
las după multiple eșecuri, iar prezentările și premiile
primite la conferințele studențești, inclusiv la cele din
străinătate, m-au ajutat să fiu mândru de instituția și de
echipa noastră și să mă simt ca și acasă. Când am început
eu, nu exista forma instituționalizată de preparator sau
de student cercetător. Lucrurile s-au schimbat de atunci,
respectiv în anul 2013 s-a introdus bursa de merit
științific, care se bucură de mare succes.
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Totodată am avut norocul de a face parte din generația
Erasmus-boom (nu e era erasmus-plus??), având
posibilitatea de a mă deplasa în repetate rânduri împreună
cu mulți colegi, în străinătate pe perioade de 3 luni
(Budapesta, Oxford, Szeged). Le mulțumesc profesorilor
care se ocupă de acest program, lumea nici nu bănuiește cât de important este
serviciul lor și ce efect important are pe termen lung asupra societății noastre. Aceste
plasamente Erasmus ne-au deschis ochii, ne-au ajutat să progresăm din punct de
vedere profesional, dar pentru mine cel mai important era să înțeleg ce înseamnă să
fii cetățean european, să fii respectat și acceptat de colegii tăi, indiferent de etnie sau
de țara de proveniență. Mai mult, m-au motivat să fiu mai curajos la cursuri sau la
lucrări practice și să adresez întrebări profesorilor mei ori de câte ori este necesar.
După absolvirea universității am devenit din start doctorand și asistent universitar, iar
unul dintre obiectivele mele cele mai importante a fost să încurajez studenții să fie
pro-activi la lucrările practice. Consider că din punct de vedere psihologic există un
număr maxim de studenți participanți la un LP, iar dacă depășim acest număr, scade
mult inițiativa și motivația lor. De asemenea, sunt de părere că cea mai importantă
resursă a instituției noastre este reprezentată de studenți. Eu, personal, am avut
foarte multe de învățat de la studenții mei, atât la LP-uri, cât și în cercul nostru
științific. Fiind medic rezident de neurologie, doctorand în neuroștiințe și asistent
universitar la fiziologie, nu era ușor. Am petrecut 4 ani foarte grei și, în repetate
rânduri, mi s-a întâmplat ca privirile entuziaste ale studenților să mă ajute să depășesc
momente grele. Mai mult, nu aș fi putut să termin fără sprijinul îndrumătorilor mei de
doctorat și de rezidențiat și fără buna comunicare interdisciplinară. Clinicile de
Neurologie din Târgu Mureș sunt un mediu motivant din punct de vedere științific și
am reușit cumva să îmbin activitatea clinică și cea științifică, pre-clinică. În acest
moment nu știu dacă aș recomanda studenților să facă la fel, dar cu siguranță nu am
avut nici un moment de plictiseală și consider că valorile se construiesc cu muncă grea.
În contextul pandemic actual putem vedea că cercetarea medicală este o
responsabilitate, un adevărat stâlp al viitorului omenirii. Să facem, și să facem tot ceea
ce ne stă în putință!
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“Nu poți înota după noi orizonturi până nu ai curajul să
pierzi din vedere țărmul!”
Wiliam Faulkner – prozator American, laureat al
premiului Nobel
Valentin ION
Facultatea de Farmacie
Promoția 2013

Privind în urmă cu 12 ani, regăsesc imaginile cu un tânăr
absolvent de liceu, dintr-un oraș de pe malul Dunării,
hotărât și determinat în a urma cursurile Facultății de
Farmacie din cadrul unei Universități mult prea
îndepărtate în raport cu distanțele convenționale
asumate de tinerii absolvenți de liceu de la acea vreme.
Hotărârea de a urma cursurile Facultății de Farmacie din
cadrul Universității de Medicină și Farmacie din Târgu
Mureș a fost una rațională și în același timp inspirată,
reprezentând de fapt prima încercare de a depăși linia de orizont ”convențională”
având un azimut și un cap compas în coordonate precise. Multiculturalismul și istoria
bogată a acestei părți din Transilvania și din România, coroborate cu prestigiul
Universității de Medicină și Farmacie de la acea vreme, au reprezentat criterii decisive
în alegerea locului de formare profesională și umană.
Cadrele didactice din cadrul Facultății de Farmacie și din cadrul Universității de
Medicină și Farmacie au reprezentat adevărate puncte de reper în ceea ce privește
formarea profesională și nu numai, oferind cunoștințe, împărtășind experiențe,
dezvăluind oportunități și poate cel mai important, deschizând noi orizonturi. Grație
încurajării din partea unor cadre didactice și ca urmare a convențiilor Erasmus
stabilite între UMF și Universități de prestigiu din Europa, am aplicat pentru o bursă
de studiu în cadrul Facultății de Medicină-Institut de Pharmacie, Universitatea din
Liège, Belgia. Acest moment a
reprezentat un punct important, decisiv,
în ceea ce privește formarea
profesională
și
personală.
Prin
experiențele Erasmus în calitate de
student, am putut explora dimensiuni noi de natură științifică, culturală și socială.
Astfel că internaționalizarea Universității de Medicină și Farmacie a făcut posibilă de
fapt crearea de noi orizonturi. Ulterior, datorită ofertei de burse puse la dispoziție de
Universitatea de Medicină și Farmacie, în calitate de student am aplicat pentru burse
de stagiu Erasmus derulate în cadrul Laboratoire d’Analyse des Medicaments condus
la acea vreme de doamna Prof. Dr. Marianne Fillet, persoană care se va dovedi mai

GÂNDURILE ABSOLVENȚILOR NOȘTRI ÎN ANUL 2020
DESPRE EI, ATUNCI ȘI ACUM
târziu a îmi deveni conducător de doctorat în co-tutelă. În acest context am avut
ocazia să-mi înțeleg aplecarea spre știință, spre cercetare.
La finalizarea studiilor, după cinci ani, am înțeles că pot merge mai departe, că pot
continua studiile sub formă de pregătire doctorală. Astfel, am început formarea
doctorală la invitația și sub coordonarea doamnei Prof. Dr. Muntean Daniela-Lucia.
Dar aplecarea spre cercetare a reprezentat în același timp și o aplecare spre didactic,
devenind la câteva luni după absolvire și asistent universitar în cadrul disciplinei de
Chimie Analitică și Analiza Medicamentului, disciplină care a reprezentat și reprezintă
un mediu în care am învățat cu adevărat sensurile cuvintelor solidaritate, prietenie,
colegialitate, camaraderie.
Punctele și temele de cercetare comune cu Universitatea din
Liège, mai exact cu Laboratoire d’Analyse des Medicaments
condus de doamna Prof. dr. Marianne Fillet, au catalizat
începerea doctoratului în co-tutelă, alături de Universitatea
din Liège, Belgia. În depărtare, alte orizonturi care ar fi putut
fi atinse. Stagiile de pregătire pe durata a patru ani succesivi cu diferite perioade de
derulare, au fost posibile datorită burselor Erasmus destinate studenților doctoranzi
oferite prin intermediul Universității de Medicină și Farmacie. Aceste burse au
reprezentat un suport financiar important în vederea derulării acestui proiect de
formare doctorală în cotutelă.
Odată terminate studiile doctorale, am avut posibilitatea de a participa la un concurs
de Șef de lucrări în cadrul disciplinei de Chimie Analitică și Analiza Medicamentului,
Facultatea de Farmacie. Concomitent, un nou orizont internațional a apărut, acest
lucru ca urmare a prezenței tot mai evidente a Universității de Medicină, Farmacie
Științe și Tehnologie în comunitatea academică Europeană și nu numai.
Experiențele internaționale au un impact determinant în formarea profesională și
personală. Posibilitatea de a experimenta, cunoaște, socializa și lucra în diferite medii,
la scală națională și internațională ajută la autocunoaștere, formare profesională,
dezvoltare de abilități.
Azi sunt un alumni a două Universități Europene de prestigiu: UMFST ”G.E.Palade” din
Târgu Mureș și Universitatea din Liège, Belgia. Toate aceste lucruri au fost posibile
doar prin ieșirea din propria arie de confort. Doar dincolo de aceasta poate exista
evoluție, progres. Niciodată nu trebuie să uităm de familie, de oamenii pe care îi avem
lângă noi, pe care îi cunoaștem, alături de care lucrăm, acei oameni care ne inspiră,
ne ajută, ne modelează. Lucrurile importante, proiectele, de o mai mare sau mai mică
anvergură nu se fac de unul singur. Individualismul, tot mai pregnant promovat și
susținut indirect azi, nu poate duce nicicând la evoluție.
Îmi este tot mai clar faptul că suntem suma experiențelor profesionale și emoționale,
suntem ceea ce știm și nu ne poate lua nimeni, suntem ceea ce iubim sau simțim în
raport cu oamenii din viața noastră, toate acestea reprezentând de fapt proiecția
noastră în orizontul spre care am avut curajul, cândva, să privim.
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Dorin DOBRIN
Facultatea de Medicină Dentară
Promoția 1995
Pregătirea pentru a face față vieții profesionale, cu
toate părțile plăcute si mai puțin plăcute, o datorez
universității
care
poartă
astăzi
numele
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș.
Acesta este motivul pentru care, oricând mă
reîntorc acasă, simt nevoia de a admira din nou
maestozitatea clădirii centrale a UMFST, trăind
aceleași emoții ca în prima zi de studenție.

Am
absolvit
Facultatea
de
Stomatologie din cadrul UMFST G.E.
Palade din Târgu Mureș (atunci era
UMF) în anul 1995. În anul următor
am plecat la Milano, Italia, din motive
personale. A fost o alegere sub
impulsul tinereții și al voinței de a
explora și descoperi lumea. Nu a fost
ușor deloc și am avut din nou dovada
că atunci când vrei cu adevărat ceva și
îți folosești toate forțele, sigur vei
obține acel ceva. In plus eu aveam bazele solide, fie teoretice, fie practice, acumulate
pe băncile și în laboratoarele facultății, lucru care a făcut o mare diferență în ceea ce
privește inserția mea în mediile universitare italiene și, mai ales, în complicatul mediu
al sănătății private.
În prezent sunt responsabilul secției de chirurgie implantară în două clinici de
stomatologie și colaborez cu alte patru cabinete stomatologice. Este ceea ce mi-am
dorit și, din punct de vedere profesional, mă consider o persoană norocoasă și
împlinită.
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Câteodată mi se pune întrebarea ce aș face dacă aș reuși să mă întorc înapoi în timp.
Atunci zâmbesc și răspund: în ceea ce privește profesia aș căuta aceeași “stradă” fără
nici o ezitare, în ceea ce privește faptul de a pleca în străinătate sau de a rămâne
acasă, apelez la dreptul de a nu răspunde.
Avem o profesie care ne aduce mari satisfacții, fie profesionale, fie economice, dar să
nu uităm că noi, medicii, avem și o mare responsabilitate, este vorba de sănătatea
pacienților.
Au trecut mulți ani de la absolvire, anumiți profesori nu mai sunt printre noi, alții nu
mai profesează, dar sunt convins că actuala generație de profesori, printre care chiar
foști colegi de promoție - cei mai bine pregătiți, nu numai că va menține, ci va
îmbunătăți înaltul nivel de educație și instruire prin care UMFST G.E. Palade din Târgu
Mureș este recunoscută în țară și în străinătate.
Pot recomanda viitorilor studenți și viitorilor medici aflați încă pe băncile universității,
să nu se descurajeze în fața dificultăților, să fie curioși și să asimileze cât mai mult din
știința pe care profesorii o pun la dispoziția lor.
În încheiere, riscând să nu fiu deloc original, sintetizez ceea ce aș dori să transmit
studenților în patru cuvinte aparținând lui Steve Jobs: “BE HUNGRY, BE FOOLISH”.

GÂNDURILE ABSOLVENȚILOR NOȘTRI ÎN ANUL 2020
DESPRE EI, ATUNCI ȘI ACUM

Adriana-Alina RUS
Facultatea de Farmacie
Promoția 2017

Ioana MARIN (căs. MILITARU)
Facultatea de Farmacie
Promoția 2017

Suntem Ioana Militaru (Marin) și Rus Adriana-Alina, absolvente ale Facultății de
Farmacie din Târgu Mureș, iar în prezent suntem doctorande în cadrul Institutului de
Biochimie al Academiei Române din București. În anul 2017, după finalizarea studiilor
de licență, am fost acceptate la doctorat în cadrul departamentului de Biologie
Celulară, unde ne desfășurăm activitatea și în prezent. Deși la prima vedere par două
domenii diferite, pregătirea noastră ca farmaciști a constituit un avantaj în ceea ce
privește acomodarea noastră în acestă specializare.
Ne-au ajutat foarte mult cunoștințele
acumulate pe parcusul facultății, în
special cele de biologie celulară,
biochimie, chimie fizică și chimie
analitică.
De
asemenea,
am
considerat că urmarea cursurilor
postuniversitare de rezidențiat în
Laborator Farmaceutic va constitui un
avantaj în formarea noastră ca
profesioniști în domeniu. Astfel, am
reușit să parcurgem în paralel și
rezidențiatul care a completat pregătirea noastră în ceea ce privește cunoștințele de
practică în laborator. Facultatea de Farmacie oferă studentului o paletă largă de
noțiuni din diferite domenii care par la prima vedere doar tangențiale cu profesia
noastră, dar în unele situații acestea se dovedesc extrem de valoroase. Așadar, fiecare
materie abordată are aplicabilitatea ei în funcție de segmentul profesional ales. Am
valorificat și am pus în practică multe dintre noțiunile acumulate în cei cinci ani de
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facultate. Oricare ar fi direcția în care vom dori să mergem după finalizarea studiilor,
noțiunile fundamentale rămân cele dobândite în timpul facultății.
Studiile noastre în cadrul doctoratului se axează în
prezent pe mecanismele responsabile de instalarea
rezistenței la terapia anticanceroasă, respectiv rolul
proteinei NPC1 în pigmentație. Suntem datoare să
recunoaștem că ușurința cu care ne-am acomodat în
acest mediu a fost în cea mai mare parte datorată
modului de abordare și soluționare a diferitelor situații
practice cu care am fost obișnuite în timpul facultății. Ori
de câte ori avem o nelămurire, nu ezităm să consultăm
notițele, cursurile și materialele din facultate, pe care le găsim extrem de utile în
domeniul în care ne desfășurăm activitatea. În cadrul numeroaselor laboratoare
practice la care am participat, ne-am familiarizat atât cu utilizarea diferitelor
echipamente de laborator, cât și cu munca în echipă, gândirea analitică și critică. În
plus, posibilitatea de a participa la programul Erasmus ne-a ajutat în luarea unei decizii
cu privire la ce ne dorim să facem în viitor. Aceste
schimburi de experiență și îndeosebi cele din
cadrul Erasmus+ ne-au adus mai aproape de ceea
ce înseamnă cercetarea și, astfel, ne-am orientat
în această direcție. Considerăm că profesia de
farmacist oferă posibilitatea de afirmare în
domenii de activitate dintre cele mai variate.
Putem spune că pregătirea noastră ca farmaciști este deosebit de complexă. Având în
vedere diversitatea de discipline studiate în timpul facultății și, nu în ultimul rând,
seriozitatea cu care acestea au fost tratate, putem afirma că un farmacist este capabil
să lucreze atât într-o farmacie, cât și în industrie, în laboratoare de cercetare sau în
laboratoare de analize. Le mulțumim pe această cale tuturor cadrelor universitare
care ne-au îndrumat cu răbdare și devotament în cei cinci ani de facultate. Lor le
datorăm recunoștință pentru dorința de a ne perfecționa și de a le urma exemplul.
Încurajăm studenții de la Facultatea de Farmacie să îndrăznească mai mult și să nu
ezite în a se îndrepta și spre domenii precum chimia, biochimia sau biologia. Putem
garanta că pregătirea noastră ca farmaciști întrunește toate calitățile necesare pentru
a face față provocărilor din domeniul cercetării.
Institutul de Biochimie este un institut de cercetare al Academiei Române, implicat în
consolidarea unei școli doctorale de biochimie și biologie moleculară, de excelență,
centrată pe educare prin cercetare. Școala funcționează în cadrul Departamentului de
Științele Vieții al SCOSAAR, având drept scop principal pregătirea la standarde
internaționale a tinerilor cercetători în domeniul prioritar al proteomicii biomedicale.
Se remarcă programe de cercetare individuală țintită, elaborarea și implementarea
unor proiecte integrate, dar și module educaționale în câmpurile avansate și
emergente ale domeniului, ce nu sunt cuprinse în curricula de licență.
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Un vis devenit realitate
„Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce”
(Aristotel)

Reka INCZE (căs. KUTASI)
Facultatea de Științe și Litere
Limba și literatura română - Limba și
literatura engleză
Promoția 2006

Încă din copilărie am avut o admirație față de profesori, față de munca pe care acești
oameni o depun pentru a forma generații de copii educați. Îmi aduc aminte cu
nostalgie de acele vremuri în care mă jucam „de-a profesoara”, îmi așezam păpușile
frumos pe pat și făceam lecțiile cu ele, îmi cream propriul catalog, scriam extemporale
și acordam note unor elevi imaginari. Așteptam cu nerăbdare momentul finalizării
studiilor liceale, deoarece eram conștientă că, încheierea acestei etape reprezintă,
defapt, începutul unei călătorii spre lumea în care știam că mă voi regăsi cu adevărat,
și anume, aceea a educației.
Dorința de a deveni cadru didactic a apărut încă din anii
petrecuți în băncile liceului și s-a cristalizat odată cu admiterea,
în anul 2000, la Facultatea de Științe și Litere, Colegiul de
Institutori, programul de studii Institutori limba engleză, din
cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș, actualmente
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
„George Emil Palade” din Târgu Mureș. Ambiția de a învăța și de
a-mi aprofunda cunoștințele m-a determinat ca, după absolvirea
Colegiului universitar, să îmi continui studiile la programul de
studii Limba și literatura română- Limba și literatura engleză, iar
mai apoi la cel de masterat Studii de gen și performanțe
manageriale din cadrul aceleiași universități. Adevărata
provocare a reprezentat înscrierea la studiile universitare de
doctorat, în domeniul Filologie, și obținerea titlului de doctor cu calificativul Excelent
(Summa cum laude). Totodată, în anul 2006 am absolvit programul de formare
psihopedagogică din cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic
la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş.
Am pășit cu bucurie și speranță într-o lume nouă pe care abia așteptam să o descopăr.
Îmi aduc aminte de prima zi în care am intrat în sala de curs, zi în care mi-am dat
seama că mă așteaptă un drum greu căruia, nu știam pe atunci, dacă voi putea face
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față. Însă, în toți acești ani de studiu am avut șansa să fac cunoștință cu profesori
extraordinari care au jucat un rol important în devenirea mea umană si profesională.
Am beneficiat de o pregătire de calitate la o instituţie de învăţământ superior, de stat,
în care cadrele didactice au dat dovadă de profesionalism, devotament față de
studenți, răbdare, empatie, înțelegere și bun simț.
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș a reprezentat șansa mea de mă dezvolta
profesional oferindu-mi o pregătire de calitate conform standardelor europene, burse
de studiu, precum și posibilitatea de a lua parte la stagii de practică la diferite școli,
licee din oraș. Am învățat că un profesor trebuie să aibă două calități esențiale, și
anume, să fie un bun profesionist, dar totodată, și un bun pedagog. Un profesor bun
nu doar predă o lecție, ci transmite elevilor/studenților săi acele valori morale de care
societatea noastră are atâta nevoie.
Nu mi-am imaginat niciodată că pot ajunge atât de departe, și că orice vis poate
deveni, până la urmă, realitate. În prezent, sunt lector universitar la Departamentul
pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității de Medicină,
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și, totodată,
colegă de breaslă cu foștii mei discipoli, care m-au inițiat și format, și cărora le
mulțumesc.
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Georgiana MĂNICĂ
Facultatea de Farmacie
Promoția 2016

Încă îmi amintesc unica întrebare pe care am
primit-o în cadrul primului laborator ca
proaspăt student: de ce ai ales Facultatea de
Farmacie? O întrebare la care răspunsul nu s-a
schimbat nici acum, aproape 10 ani mai târziu:
pentru că îmi place să lucrez cu și pentru cei din
jurul meu. Pe parcursul anilor de studii, am
întâlnit profesori pasionați de munca lor, ce miau insuflat dorința de a cunoaște cât mai mult.
Deschiderea spre nou a întregii comunități
academice a fostei Universități de Medicină și
Farmacie, acum UMFST „George Emil Palade”
din Târgu Mureș, mi-a permis accesul la diverse
resurse educaționale. Mi-au fost foarte utile
schimburile de experiență cu alți colegi, cât și
deplasările internaționale ca student Erasmus în alegerea direcției profesionale.
Astăzi sunt atât farmacist specialist în Laborator
Farmaceutic, ce profesează part-time într-o farmacie
comunitară, cât și asistent de cercetare la Institutul de
Biochimie al Academiei Române. În cadrul aceluiași
Institut sunt student doctorand în departamentul de
Biologie Celulară și Moleculară, sub îndrumarea doamnei
dr. Ștefana Petrescu. Domeniul meu de cercetare
fundamentală acoperă degradarea proteinelor incorect
pliate la nivelul reticulului endoplasmatic, domeniu ce
poate părea relativ îndepărtat de aria farmaceutică. În realitate, încerc să elucidez un
mecanism des întâlnit în diverse patologii precum bolile neurodegenerative, cancerul
sau diabetul. Utilizez constant noțiuni de biologie celulară și moleculară, chimie
analitică, biostatistică, farmacologie sau analiza medicamentului. Aplic principiile de
bună practică în laborator, elaborez și testez numeroase protocoale sau asist la
conferințe științifice de profil.
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Deși marea majoritate a colegilor mei sunt biologi sau biochimiști, rigurozitatea și
răbdarea caracteristice unui farmacist m-au ajutat să mă integrez în colectivul de
cercetare. A fi farmacist îți oferă avantajul însușirii rapide a aspectelor teoretice, cât
și dobândirea unei independențe în ceea ce privește partea practică. Mai mult, îți
permite să ai o perspectivă atât asupra cercetării preclinice, cât și asupra celei clinice,
putând să iei parte la orice etapă a unui proiect științific. Activitatea din farmacia
comunitară mi-a confirmat faptul că profesia de farmacist este plurivalentă, tranziția
de la laborator către consilierea pacientului fiind una firească. De data aceasta, încerc
să explic și să rezum informații complexe în termeni simpli, să cresc aderența la
tratament a unor bolnavi și să descurajez automedicația altora. Pe scurt,
“profesionistul bun la toate”.
În final, aș vrea să împărtășesc un secret viitorilor farmaciști: Nu contează în ce ramură
a farmaciei alegi să profesezi! Important este să conștientizezi că ești pregătit pentru
orice provocare. Don’t be generic!

