ACADEMIA OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA
Secţia ŞTIINŢE MEDICALE

BOJIŢĂ MARIUS- TRAIAN
Membru de onoare,
Preşedintele Filialei AOSR Cluj Napoca
Prof. univ. dr., Farmacist
născut la 18 noiembrie 1942, Pianu de Sus, judeţul Alba
Studii: a absolvit Facultatea de Farmacie din Institutul de Medicină şi
Farmacie Cluj-Napoca în anul 1965, urmând specializări prin cursuri de
informare în problematica implicării farmacistului în asistenţa primară a stării de sănătate
(Washington 1993), în domeniul tehnologiei farmaceutice şi masteratul în Managementul serviciilor
de sănătate în cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca în
anul 1994 şi respectiv 2007, precum şi participări anuale la Misiunea Erasmus. Obţine în anul 1980
titlul de "Doctor în Ştiinţe Farmaceutice" cu teza "Compuşi ai guanetidinei şi derivaţi de
guanetidină cu ioni anorganici simpli şi complecşi", susţinuta la Institutul de Medicină şi Farmacie
Cluj Napoca.
Activitatea profesională: începută ca intern în farmacie, a parcurs toate etapele profesionale într-o
împletire continua cu cea didactica în cadrul Facultăţii de Farmacie a Universităţii de Medicină şi
Farmacie "Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca, unde de la nivelul de asistent stagiar a urcat întreaga
ierarhie universitară devenind profesor la aceiaşi facultate, deţinând concomitent, pe rând şi
funcţiile de Decan, Prorector, Rector şi Preşedinte al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Cluj
- Napoca. A fost titularul cursurilor de: Medicamente biologice; Analiza şi controlul
medicamentului; Analiza şi studiul medicamentului. Este conducătorul a peste 20 de doctorate în
specialităţi farmaceutice.
Activitatea ştiinţifică şi publicaţii: coroborând permanent munca de la catedră cu cercetarea
ştiinţifică şi activitatea profesională, este autor a peste 130 de lucrări ştiinţifice publicate în ţară şi
străinătate, editând totodată o serie de cursuri şi caiete de lucrări practice pentru studenţi şi
contribuind la realizarea testelor pentru admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu
Haţieganu". Pentru rezultatele obţinute în cercetare este deţinătorul a patru Brevete de Invenţie.
Contribuţii: a contribuit direct la ridicarea învăţământului şi cercetării medico-farmaceutice din
Cluj la standardele europene şi mondiale, graţie îndelungatei activităţi manageriale în fruntea
universităţii, materializate prin finalizarea clădirii Bibliotecii şi Rectoratului; afilierea la Agenţia
Universitară a Francofoniei şi la alte organisme ştiinţifice internaţionale. A conceput Centrul
Universitar de Cercetări Interdisciplinare în Biomedicină şi Ştiinţele Vieţii.
Premii şi distincţii: Ordinul Naţional "Serviciul Credincios în grad de Mare Ofiţer"; Ordinul
"Chevalier dans l'ordre des palmes academiques, (Franţa); Diploma de Excelenţă a Ministerului
Educaţiei şi Cercetării; Diploma de Excelenţă a Prefecturii Cluj - Napoca; Doctor Honoris Causa al
Universităţilor: "Lucian Blaga" - Sibiu; "Ovidius" - Constanţa şi "Nicolae Testemitanu" din
Chişinău. Cetăţean de Onoare al Municipiului Sebeş.
Afilieri: membru de onoare al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România; membru al: Societăţii
de Ştiinţe Farmaceutice; Agenţiei Naţionale a Medicamentului; Consiliului Naţional al Rectorilor;
Comisiei de Onoare a Ministerului Educaţiei Cercetării şi Tineretului; Comisiei Regionale de
Experţi de pe lângă Biroul pentru Europa Centrala şi de Est; Consiliului de Administrare a Agenţiei
Universitare a Francofoniei; Consiliului European al Rectorilor; Expert evaluator şi preşedintele
comisiei medico-farmaceutică a Consiliului Naţional al Cercetării din Învăţământul Superior, pentru
conferirea titlurilor de conferenţiar şi profesor universitar în domeniul farmaceutic.

