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INFORMAŢII PERSONALE Olariu Ioana Viorica 
 
 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  

 

TIPUL SAU SECTORUL DE 
ACTIVITATE 

 
 
 
 
 
 

Șef lucrări 
Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, Facultatea de Farmacie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeş” Timișoara / 
Activitate didactică cu studenţii Facultăţii de Farmacie, Activitate 
ştiinţifică de cercetare,  Activitate de elaborare şi publicare de lucrări 
ştiinţifice 

Oct. 2020 – prezent  Şef de lucrări 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVB), Facultatea de 
Farmacie, Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, 
România,  https://www.umft.ro/ 

Activitate didactică şi profesională: 

▪ susţinerea cursului de Bazele tehnicii farmaceutice (anul II, semestrul I și semestrul II), Specializarea 
Asistenţă de Farmacie, Facultatea de Farmacie  

▪ susţinerea lucrărilor practice de Tehnologie Farmaceutică (anul III şi anul IV, semestrul I şi semestrul 
II) în cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică şi a lucrărilor practice la disciplina de Bazele 
tehnicii farmaceutice (anul II, semestrul I și semestrul II), Specializarea Asistenţă de Farmacie, 
Facultatea de Farmacie 

▪ susținere cursuri şi activităţi de practică în cursuri de pregătire postuniversitară şi activităţi de 
evaluare pentru farmacişti, rezidenţi/specialişti/farmacişti seniori, doctoranzi, doctoranzi în Farmacie, 
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
 
Activitate de cercetare ştiinţifică: 

▪ Studii farmacotehnice privind dezvoltarea unor forme de dozare convenţionale şi moderne, lichide şi 
semisolide topice, care conţin purtători micro- şi nanoparticule încărcate cu medicamente din diferite 
clase terapeutice;  

▪ Studii privind abordările de îmbunătățire a solubilității în apă a unor medicamente slab hidrosolubile 
(AINS, antimicotice, anestezice). 
 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică, profesională şi de cercetare ştiinţifică 
 

Sept. 2015 - Sept. 2020 Asistent universitar  

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVB), Facultatea de 
Farmacie, Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, 
România,  https://www.umft.ro/ 

Activitate didactică: 

▪ susţinerea lucrărilor practice de Tehnologie Farmaceutică (anul III şi anul IV, semestrul I şi semestrul 
II) în cadrul disciplinei de Tehnologie Farmaceutică şi a lucrărilor practice la disciplina de Biofarmacie 
şi Farmacocinetică, Specializarea Farmacie, Facultatea de Farmacie 

▪ susținerea lucrărilor practice de Biofarmacie și Farmacocinetică pentru studenții din anul III 
(semestrul I), Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie 

▪ susținerea activităţilor practice în cadrul cursurilor de pregătire postuniversitară şi activităţi de 
evaluare pentru farmacişti, rezidenţi/specialişti/farmacişti seniori, doctoranzi, doctoranzi în Farmacie, 
Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara 
 
Activitate de cercetare ştiinţifică: 

▪ Studii farmacotehnice privind dezvoltarea unor forme de dozare solide convenţionale şi moderne 
care conţin propolis pentru administrare orală; 

▪ Studii privind abordările de îmbunătățire a solubilității în apă a unor medicamente slab hidrosolubile 
(AINS, antimicotice, anestezice). 
 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate didactică, profesională şi de cercetare ştiinţifică 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE  

 

Mar. 2007 - Sept. 2015 Preparator universitar 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVB), Facultatea de 
Farmacie, Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, 
România,  https://www.umft.ro/ 

Activitate didactică: 

▪ Susţinerea  lucrărilor practice de Tehnologie Farmaceutică şi activităţi de evaluare pentru studenţii 
anului III (semestrul I şi semestrul II) şi anului IV (semestrul I şi semestrul II), programul de studii 
universitare de licenţă Farmacie, Facultatea de Farmacie, UMFVB; 

▪ susținerea lucrărilor practice de Biofarmacie și Farmacocinetică pentru studenții din anul III 
(semestrul I), Facultatea de Farmacie, specializarea Farmacie 
 

Tipul sau sectorul de activitate  Activitate didactică, profesională şi de cercetare ştiinţifică 
 

Ian. 2020 - prezent Farmacist rezident 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara (UMFVB), Facultatea de 
Farmacie, Disciplina de Tehnologie Farmaceutică, P-ţa Eftimie Murgu, nr. 2, Timişoara, 300041, 
România,  https://www.umft.ro/.  

▪   Specialitatea Laborator farmaceutic 
 

Tipul sau sectorul de activitate Sănătate, Laborator de analize medicale, analiza medicamentului 
 

Ian. 2004 - Dec. 2005 Farmacist rezident 

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara, Romania,  https://www.hosptm.ro/. 

▪ Specialitatea Farmacie generală 
 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate farmaceutică, farmacie de comunitate 
 

Feb. 2008 – Sept. 2011 Farmacist şef 

  S.C. EMIDOR SRL. Str. Cireșului nr. 13, Timişoara, Timiş, România 

▪ Coordonarea activităţii farmaciei, monitorizarea îndeplinirii responsabilităţilor personalului din 
subordine, asigurarea aprovizionării farmaciei cu medicamente, centralizarea reţetelor, asigurarea 
colaborării cu medicii prescriptori, consilierea pacienţilor, formarea personalului din subordine în 
vederea fidelizării pacienţilor, evaluarea personalului din subordine. 
 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate farmaceutică, farmacie de comunitate  
 

Ian. 2003 - Sept. 2011 Farmacist 

S.C. Malvenia Farm Lab SRL. Str. Liniştei nr. 12, Timişoara,  Timiş, România 

▪  Activităţi farmaceutice specifice derulate în farmacia de comunitate: prepararea, controlul calităţii, 
depozitarea şi eliberarea medicamentelor; acordarea de informaţii şi consiliere privind 
medicamentele eliberate. 

Tipul sau sectorul de activitate Activitate farmaceutică, farmacie de comunitate   

Ian. 2020 – prezent Rezident în specialitatea Laborator farmaceutic  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Timiș, România 

▪ Discipline:  conform programului curicular al specialității Laborator farmaceutic 

Oct. 2008 – Feb. 2015 Doctorat – Diploma de doctor în Farmacie acordată prin Ordinul 
Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3181/ 6.02.2015  

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, România    

▪ Doctor în Ştiinţe Farmaceutice, Domeniul Farmacie, disciplina Tehnologie Farmaceutică; Titlul tezei 
de doctorat  „Contribuţii la dezvoltarea unor formulări dermice cu beta-blocante”, conducător științific: 
Prof. univ. Dumitru Lupuleasa 
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COMPETENΤE PERSONALE  

 

Oct. 2012 – Iul. 2013 Diploma de absolvire a programului masteral "Managementul 
farmacoterapiei la persoanele vârstnice" 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Timiș, România 

▪ Discipline: Îmbătrânirea normală şi patologică, Particularităţi ale farmacoterapiei la persoanele 
vârstnice, Iatrogenia medicamentoasă la bătrâni, Forme farmaceutice specifice la pacienţii de vârsta 
a treia, Fitogeriatrie, Principii nutriţionale la bătrâni, Principii farmacoterapice în bolile interne la 
persoanele vârstnice, Farmacoterapia afecţiunilor neuropsihice specifice la pacienţi de vârsta a treia, 
Farmacoterapia disfuncţiilor endocrine şi metabolice la populaţia geriatrică, Managementul durerii la 
bătrâni, Farmacoterapia bolilor dermatologice la bătrâni, Consilierea terapeutică a pacientului 
vârstnic. 

Mar. 2006 – Iun. 2014 Farmacist primar - Specialitatea Farmacie generală conform  
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1124/2014 
Certificat de farmacist primar nr. 8712/01.10.2014 
  

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Facultatea de Farmacie, Bucureşti, România    

▪ Domeniul Farmacie generală 

Oct. 2009 – Iun. 2010 Certificat de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea 
Personalului Didactic, nivelele I şi II, Seria C, nr. 0044168 

 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara, Timişoara,  Timiş, 
România 

▪ Discipline: Didactica domeniului şi dezvoltării în didactica specialităţii (învăţământ liceal, postliceal, 
universitar), Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor, Consiliere şi orientare, Proiectarea şi 
managementul programelor educaţionale, Practică pedagogică, Sociologia educaţiei. 

Ian. 2004 – Dec. 2005 Farmacist specialist – Specialitatea Farmacie generală conform  
Ordinului Ministerului Sănătății nr. 467/2006 
Certificat farmacist specialist nr. 946/07.12.2007 

 

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Timiș, România 

▪ Specializarea: Farmacie generală 

Oct. 1997 – Sept. 2002 Farmacist  

Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş”, Timişoara, Timiș, România 

▪ Discipline generale: Chimie Analitică, Chimie Anorganică, Chimie Organică, Chimie Fizică, Botanică 
Farmaceutică, Matematică şi biostatistică. 

▪ Discipline de specialitate: Tehnologie Farmaceutică, Chimie Farmaceutică, Farmacologie, 
Farmacognozie, Biochimie, Analiza Medicamentului, Industria Medicamentului, Chimie Sanitară, 
Toxicologie, Management şi Marketing Farmaceutic. 

 
 

Limba(i) maternă(e) limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Engleză C2  C2 C2 C2 C2  

   

Germană C2  C2 C2 C2 C2 

      

Franceză B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  
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Competenţe de comunicare  ▪ bune competenţe de  comunicare, adaptabilitate, flexibilitate, capacitate de muncă în echipă, 
dobândite în urma activităţii profesionale desfăşurate din anul 2002 până în prezent; disponibilitate 
pentru autoperfecţionare continuă; capacitatea de susţinere argumentată a punctului de vedere în 
discuţii, dezbateri, dobândită prin participarea la diferite manifestări ştiinţifice. 
 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale 

 experiență în coordonarea activității unor grupuri de studenți (organizare şi coordonare cerc ştiinţific 
studenţesc desfăşurat în cadrul disciplinei de Tehnologie farmaceutică), spirit organizatoric 
(coordonare lucrări de licență - 20, membru în diverse comisii de ocupare de post). 

  

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

 o bună cunoaştere a aspectelor de formulare, preparare şi evaluare fizico-chimică şi farmacotehnică 
a formelor farmaceutice convenţionale (de tip soluţii, emulsii, suspensii şi preparate semisolide) şi 
moderne (de tip micro- şi nanoemulsii, emulsii multiple şi alte sisteme pe bază de surfactanţi) pentru 
aplicare topică (activitatea didactică şi de cercetare desfăşurată în domeniul Tehnologiei 
farmaceutice). 

 abilitate în configurarea şi folosirea echipamentelor şi aparatelor utilizate în prepararea şi evaluarea 
calităţii formelor farmaceutice. 

 o bună cunoaştere a activităţii didactice şi de cercetare în domeniul Tehnologiei farmaceutice şi 
Biofarmaciei. 

  

Competenţe informatice  o bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ and PowerPoint™), HAAKE 
RheoWin 4.3 şi Exponent Stable Micro Systems v. 6.4, dobândită prin activitatea didactică şi de 
cercetare desfăşurată până în present. 

  

Permis de conducere  categoria B 

 

 

 

  

INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 

  

  

Afilieri  Membră a Colegiului Farmaciştilor din România 

Membră a Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România 
Membru în comisia de lucru pentru elaborarea subiectelor de la concursul de rezidenţiat domeniul 
Farmacie 2015 (Decizia 464 / 29.10.2015) Domeniu: Farmacie 
 

Brevet Brevet de invenţie nr. 130963/26.02.2021, Titular: UMFVBT, Titlu:  Compoziţie medicamentoasă cu 
clorhidrat de propranolol şi eucaliptol pentru tratamentul topic al hemangioamelor infantile. 
Inventatori: Vlaia Lavinia-Lia, Olariu Ioana-Viorica, Coneac Georgeta-Hermina, Lupuliasa Dumitru, 

Vlaia Vicenţiu, Muţ Ana-Maria. 


