
 

 

 

EDUCAȚIE 

 
 

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-

Napoca 
2008-2013  

Diploma licență farmacist 

 

Colegiul Național Emil Racoviță Iași 
2004 - 2008 

Profil științe ale naturii 

BUDĂU 

LAURA 
f a r m a c i s t 

PROFILE 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere, magna sed pulvinar 

ultricies, purus lectus malesuada 

libero, sit amet commodo magna 

eros quis urna.Nunc viverra imperdiet 

enim. Fusce est. Vivamus a 

tellus.Pellentesque habitant morbi 

tristique senectus et netus et 

malesuada fames ac turpis egestas. 

Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetuer adipiscing elit. 

Maecenas porttitor congue massa. 

Fusce posuere,  

 

CONTACT 

Telefon: 

0748593703 

 

 

EMAIL: 

laura.hen@scout.ro 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ 

 
 

SC Radiotherapy Center Cluj SRL – clinica Amethyst  - 

Farmacist șef 

Iulie 2014–present 

Farmacie cu specific oncologic ce participă și la studii clinice 

 

Spitalul Clinic Municipal Gavril Curteanu Oradea  - Farmacist 

rezident 

Ianuarie 2014–Martie 2018 

Specializarea Farmacie Clinică 

 

SC Vitafarm SRL – Catena  - Farmacist 

noiembrie 2013–iulie 2014 

Farmacie comunitară 

 

 

 

APTITUDINI 

 
 

 
 

 

Limbi străine: engleza – avansat, franceza – mediu 

Aptitudini de comunicare asertivă atât cu medicii, asistentele 

medicale și colegii din alte departamente, cât și cu pacienții 

dobândite în cadrul clinicii în care lucrez. De asemenea, am 

exersat comunicarea asertivă și empatică dar și ascultarea 

interlocutorului pe parcursul a 12 ani de voluntariat în cadrul 

Organizației Naționale Cercetașii României (ONCR), lucrând cu 

peste 200 de copii de 11-14 ani, dar și în echipe naționale și 

internaționale. 

Aptitudini de coordonare de echipă, lucru în echipă și 

gestionare de conflicte dobândite la locul de muncă, 

coordonând echipa farmaciei și colaborând cu toate 

departamentele, dar și în cadrul ONCR, în proiectele 

coordinate și implementate. 

Permis de conducere categoria B 



 

CE ÎMI PROPUN ÎN MANDATUL 2020-2024 

 

Ca membru în Consiliu: 

 

1. Reglementarea legislative a farmaciei oncologice 

- Proceduri de lucru specifice farmaciei oncologice integrate în RBPF pentru spitale 

- Armonizarea legislației românești cu preverile standardelor de calitate QUAPOS 

- Colaborarea cu UMF/asociații de profil pentru a contura un curs/master/ competență pe oncologie  

 

2. Lucru la reglementarea serviciilor farmaceutice 

- Alăturarea la grupul ce lucrează la definirea și reglementarea serviciilor farmaceutice în România 

- Lobby ca serviciile să fie decontate farmaciștilor ce le prestează, pe baza unui cod de farmacist (de parafă 

sau alt fel) 

3. Comunicarea CF – farmaciști din județul Cluj 

- Provocarea farmaciștilor din diferite domenii de activitate la discuții constructive care să încerce să 

identifice/rezolve problemele de la locul de muncă 

 

 

Ca membru în AG: 

- Participarea la convocările AG 

- Cererea de documente justificative pentru punctele de pe ordinea de zi ce trebuiesc votate 

 

 

 

 

 

AFILIERI 

 

 

ANFSR – Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital din România - membru 

ANFOR – Asociația Națională a Farmaciștilor Oncologi din România – membru 

ESOP - European Society of Oncology Pharmacists, prin ANFOR – membru în echipa de dezvoltare a 

proiectului ORALIA în România 

 

 

 

 

 


