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VIORICA ISTUDOR 
SCURT C. V. 

 
 Născută în 12.03.1937, în comuna Valea Lungă, jud. Dâmboviţa. 
 Părinţi: Maria şi Dumitru Popescu. 
 
 Studii 
 
• Şcoala elementară din comuna natală (1944 – 1951);  
• Şcoala Medie Mixtă nr. 3 din Ploieşti (1951 - 1955) cu diplomă de maturitate nr. 48 din 
11.07.1955 şi diplomă de merit nr. 7/23.06.1955; 
• Facultatea de Farmacie din UMF „C. Davila “ Bucureşti (promoţia 1955 – 1960)  
 
 Grade obţinute 
 
• Internă în farmacie (prin concurs): 1.03.1960 – 1.10.1961 la U.M.F. Bucureşti; 
• farmacist – diploma nr. 106144/1960 (cu media 9,62). 
• farmacist stagiar: ian. 1962 – 30.05.1963 la Spitalul de Adulţi din Râmnicul Sărat; 
• doctor farmacist (specialitatea farmacognozie) – diplomă seria B nr. 836/13 octombrie 1973; 
• farmacist principal prin echivalarea titlului de doctor – ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 87 
din 21.02.1974; 
• farmacist primar în specialitatea Farmacie generală prin echivalarea gradului de farmacist 
principal – Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 1709/1993.  
  
 Istoricul carierei 
 
 Preparator universitar (prin concurs): 1.06.1963 – septembrie 1967 la UMF Bucureşti, 
disciplina de Farmacognozie. 
 Asistent universitar la Farmacognozie: 15 septembrie 1967 – 1 februarie 1990. 
 Sef de lucrări (prin concurs) la Farmacognozie: februarie 1990 – februarie 1992. 
 Conferenţiar (prin concurs) la Farmacognozie: februarie 1992 – februarie 1994. 
 Profesor universitar (prin concurs) la Farmacognozie • Fitochimie • Fitoterapie: din 
februarie 1994 - 2002. 
 Conducător de doctorat: din 1996 (Ordinul Ministerului Învăţământului nr. 3609/ 
14.04.1996, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor 
Universitare – în specialitatea Farmacognozie. 

Profesor asociat la Universitatea Ovidius Constanţa, Facultatea de Farmacie (1996 – 2006).
 Încetarea activităţii pentru limită de vârstă (65 ani) (pensionare) conform art. 130 lit. 
„g“ din Codul Muncii coroborat cu Legea nr. 19/2000, începând cu 1.10.2008 - Decizia nr. 
168.083/09.01.2003 emisă de Oficiul de Pensii al Sectorului 1, Bucureşti şi Decizia UMF „C. 
Davila“ Bucureşti nr. 562/09.01.2003. 
 Profesor universitar la Farmacognozie • Fitochimie • Fitoterapie prin cumul cu pensie, 
conform Legii 2/1991, art. 53 alin. 2 şi art. 65 alin. 4 din Legea nr. 128/1997 şi Deciziile 
Rectoratului UMF „C. Davila“ între 2002 – 2004. 
 Profesor universitar asociat la Farmacognozie • Fitochimie • Fitoterapie prin cumul 
reconfirmat în baza mai multor decizii, anuale sau semestriale, ale Rectoratului UMF „C. 
Davila“ Bucureşti între octombrie 2004 şi iulie 2008. 
 Profesor universitar consultant  - Decizia nr. 30317/17.10.2008 până în 9.02.2011. 
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 Profesor conducător de doctorat în regim „plata cu ora“ cu durata de 10 luni – Decizia 
nr. 3573/9.02.2011. 
 Profesor universitar asociat în regim „plata cu ora“ pentru conducerea doctoranzilor în 
stagiu, cu durata de 10 luni – Contract individual de muncă nr. 21.139/18.09.2012.  
 Profesor universitar asociat încadrat la Şcoala doctorală a UMF „C. Davila“ Bucureşti 
pentru îndrumare a doctoranzilor în stagiu conf. art. 289, alin. 3 şi 5 din Legea nr. 1/2011 – 
Legea educaţiei naţionale, cu posibilitate de prelungire anuală, conform legii, pe baza 
aprobării Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie „C. Davila“ Bucureşti, retribuit prin 
„plata cu ora“ cu durata de 10 luni - Contract individual de muncă nr. 30364/19.11.2013….. 
 Până în prezent au fost confirmaţi 16 doctori, care şi-au efectuat teza de doctorat sub 
conducerea mea. Un doctorand – Bârcă Valentin, a susţinut teza în 14.07.2016, iar ultimul 
doctorand – Orodan Mihaela, va susţine teza pe 27 septembrie 2016. 
 
 Alte activităţi  
   

Coordonator naţional al pregătirii medicilor şi farmaciştilor în domeniul Medicinii 
alternative pentru atestare în Apiterapie, fitoterapie şi aromaterapie din 2000 numit de 
Ministerul Sănătăţii, confirmat în Monitorul Oficial al României din 9 iunie 2005, anul 173 
(XVII) nr. 489, Partea I, 418 – Ordin al Ministrului sănătăţii pentru aprobarea Catalogului 
Naţional de Programe de Studii Complementare în vederea obţinerii de atestate de către 
medici, medici dentişti şi farmacişti, precum şi a Normelor metodologice de organizare şi 
desfăşurare a acestora, p. 15.  
 Expert evaluator al Consiliului Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Universitar 
(CNCSIS) pentru proiectele finanţate de Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) prin CNCSIS 
din 17.06.1999 – certificat nr. 1034/2001. 
 Preşedinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare - dezvoltare contractate 
ANSTI cu INCDCCF şi SC BIOTEHNOS SA în perioada 2000 –2008. 
 Susţinător al multor cursuri post-universitare cu teme din domeniul fito- şi 
aromaterapiei, pentru medici, farmacişti, chimişti şi alte cadre medicale, organizate de UMF 
„C. Davila“, Universitatea „Ovidius“ Constanţa, Societatea Română de Apiterapie, Asociaţia 
Medicilor de Familie, începând din 1996 şi în prezent. 
 Conferinţe susţinute la unele Congrese Naţionale de Farmacie şi Congrese ale Asociaţiei 
Medicilor din România, Societăţii Medicilor Fitoterapeuţi din România, Societăţii Române de 
Apiterapie.  
   
 Diplome şi premii  
 

1. Diplomă jubiliară – 150 de ani de Învăţământ Medical Românesc, conferită de 
rectorul Universităţii de Medicină şi Farmacie – prof. univ. dr. Florian Popa la 1 octombrie 
2007. 

2. Diplomă de excelenţă pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului şi 
cercetării farmaceutice româneşti, conferită de Preşedintele Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice 
din România - prof. dr. Sorin Leucuţa, la Congresul Naţional de Farmacie, Cluj-Napoca, 30 
septembrie 2006. 

3. Diplomă de onoare pentru contribuţii deosebite la dezvoltarea învăţământului 
farmaceutic din România, conferită de decanul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti - prof. dr. 
Dumitru Lupuliasa, cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înfiinţarea facultăţii (1923 – 2013). 

4. Premiu de excelenţă conferit la Congresul Anual al Asociaţiei Medicale Române 
din 18 – 19 aprilie 2008 de către preşedintele Asociaţiei, acad. prof. dr. C. Ionescu-Tîrgovişte, 
pentru cercetare ştiinţifică de excelenţă - lucrarea Preliminary researches with regard to 
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pharmaceutical product obtain Phytohipoglic. Note III. Technological process - pilot scale – 
to obtain the extracts. Autori: Viorica Istudor, Cerasela Elena Gîrd, Ligia Elena Duţu, Maria 
Lidia Popescu, Mariana Pavel, Lucia Pîrvu, C. Ionescu-Tîrgovişte). 

5. Premiul conferit de CNCSIS prin programul PN2 - Resurse umane la Domeniul 
Ştiinţific Chimie (cod CNCSIS 89-2008), pentru lucrarea „The GC/SM Analysis of 
Elaeagnus angustifolia L. Flowers Essential Oil“- autori Laura Bucur, Gabriela Stanciu, 
Viorica Istudor publicată în Rev. Chim. (Bucureşti), 2007, 58 (11) 1027 – 1029 (ISI). 

6. Premiul conferit de CNCSIS prin programul PN2 - Resurse umane la Domeniul 
Ştiinţific Chimie (cod CNCSIS 89-2009), pentru lucrarea „ Elaeagnus angustifolia L. flowers 
soft extract valorification in a dermatological preparation. Note 1. Dermatological preparation 
obtaining and preliminary quality control“ - autori Bucur Laura, Hîrjău V., Istudor Viorica – 
Farmacia, 2008, 56 (2) 215 - 220. 
 
 Medalii  
 

1. Medalia The 150th founding anniversary of „Carol Davila“ University of Medicne 
and Pharmacy  conferită de rectorul Universităţii, prof. dr. Florian Popa, la 1octombrie 2007. 

2. Placheta aniversară a 90 de ani de la înfiinţarea Facultăţii de Farmacie din Bucureşti 
(1923 – 2013) conferită de decanul Facultăţii de Farmacie – prof. dr. Dumitru Lupuliasa. 

3. Medalia aniversară 75 de ani. Facultatea de Farmacie, Universitatea „Carol 
Davila“ Bucureşti (1923 – 1998), conferită de decanul Facultăţii de Farmacie – prof. dr. 
Dumitru Lupuliasa. 

4. Medalia A x-a aniversare - Facultatea de Medicină Constanţa, Universitatea 
„Ovidius“ (1990 – 2000), conferită de decanul facultăţii – prof. dr. Sârbu. 
 

Afiliaţie la societăţi profesionale 
 
• Societatea Română de Apiterapie  - vice-preşedinte (2006 – 2015, preşedinte de onoare din 2015). 
• Societatea Română de Ştiinţe Farmaceutice - membră (1963 - 2008). 
• Societatea Română de Istoria Farmaciei - membră în Comitetul de Conducere (1990  - 2005) 
• Societatea Internaţională de Istoria Farmaciei – membră (1995 şi în prezent). 
• Colegiul Farmaciştilor - membră (1990 – 2008). 
 
 Activitate organizatorică 
 
• Şef de disciplină (1992 – 2002). 
• Preşedinte  al Secţiei „Plante Medicinale“ la al XII-lea Congres Naţional de Farmacie, 
Bucureşti, 2002. 
• Organizator al programului de desfăşurare a pregătirii medicilor în domeniul Medicinii 
alternative pentru obţinerea competenţei/atestării în Apiterapie, fitoterapie şi aromaterapie. 
• Membră în comitetul ştiinţific al simpozioanelor internaţionale intitulate „Noi resurse pentru 
industria de medicamente“, Constanţa 2003 şi 2004.  
 
 Recunoaştere naţională 
 

Preşedinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare -  dezvoltare contractate 
ANSTI de BIOTEHNOS S. A. (2000 – 2006). 

Preşedinte al Comisiei de avizare a lucrărilor de cercetare -  dezvoltare contractate de 
Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Chimico-Farmaceutice (ICCF) (2000 – 2006). 

Expert extern – Agenţia Naţională a Medicamentului în domeniul Plante medicinale şi 
produse de origine vegetală (2000 – 2008).  



 4 

Expert naţional al Institutului Român de Standardizare (Asociaţia Română de 
Standardizare), membră a Comitetului Tehnic 298 pentru uleiuri volatile (1996 – 2005). 

Membră în comitetul ştiinţific al revistei Farmacia  (Bucureşti) din 2000 şi în prezent 
(revistă cotată ISI din 2009). 
 Membră a consiliului ştiinţific al revistei Farmacist. ro. 

Membră în comisiile de examinare la numeroase teze de doctorat susţinute la UMF din 
ţară (Bucureşti, Iaşi, Cluj, Târgu Mureş) şi din Republica Moldova (Chişinău). 

Membră în comisiile de examinare a activităţii unor cadre didactice pentru promovare 
în funcţie de şef de lucrări, conferenţiar, profesor din diferite centre universitare (Cluj, Tg. 
Mureş, Constanţa, Craiova). 

Referent ştiinţific al unor cărţi şi tratate de specialitate. 
Solicitări de recomandări pentru promovarea la conferenţiar a unor şefi de lucrări de la 

disciplinele de Farmacognozie, din Universitatea  Ovidius Constanţa şi UMF Craiova sau la 
Tehnică farmaceutică – Universitatea „Ovidius Constanţa“. 

Susţinerea unor conferinţe medicilor de familie pe teme de fitoterapie, în cadrul unor 
simpozioane pentru obţinerea de ore de educaţie medicală necesare practicii medicale.  

Susţinerea anuală de cursuri de pregătire a medicilor şi farmaciştilor pe teme de fito- şi 
aromaterapie, în cadrul Societăţii Române de Apiterapie din România, pentru obţinerea orelor 
de educaţie medicală / farmaceutică. 

Membră în prezidiile tuturor Congreselor Societăţii Române de Apiterapie şi ale 
Medicilor Fitoterapeuţi din România. 

 
Brevete OSIM 
 

1. Istudor Viorica, Gîrd Cerasela-Elena, Ciulei Ioan, Dumitrescu Ana-Maria, Lupuliasa 
Dumitru, Balaci Teodora-Dalila: Compoziţie farmaceutică cuprinzând antocian-
magneziu şi procedeu pentru prepararea acesteia. Brevet nr. 119.858 B1/30.05.2005 
publicat în BOPI nr. 5/2005. 

2. Istudor Viorica, Dinu Mihaela, Duţu Ligia-Elena, Negreş Simona: Extact vegetal 
selectiv cu acţiune antitumorală. Brevet nr. 118.930 B1 din 30.07.2004. 

3. Istudor Viorica, Gîrd Cerasela Elena – Procedeu de dozare a piretroizilor din plante 
proaspete (capitule florale de Pyrethrum sp. ş.a.) publicat în BOPI nr. 12/1994, p. 280. 

4. Ciulei Ioan, Istudor Viorica, Gafar Memet, Dumitriu Horia: Colutoriu cu acţiune 
antimicrobiană şi cicatrizantă. Brevet de invenţie nrr. 93.512/28.09.1987. 

 
Publicaţii ştiinţifice în: revista Farmacia (Bucureşti); Revue Roumaine de Chimie 
(Bucureşti); Revista Medico-Chirurgicală a Societăţii de Medici şi Naturalişti (Iaşi); 
Timişoara Medical Journal; Archives of the Balkan Medical Union; Ovidius 
University Annals of Medical Science – Pharmacy; Revista de Medicină şi Farmacie 
(Târgu Mureş); Annales Pharmaceutiques Françaises (Paris); Anal Real Acad. Farm. 
(Madrid); Acta Phytotherapica Romanica (Iaşi); Acta Chromatografica; Acta Medica 
Marisiensis, Herba Hungarica; Revista de Chimie, Alternative Medicine ş. a. 
Lucrări publicate/comunicate: cca 300. 
Contracte de cercetare: 7 dintre care unul de excelenţă.  
Cărţi: 14 (din domeniul farmacognozie, fitoterapie). 
Activitate civică: implicare în prezentarea fitoterapiei moderne prin participarea la 

emisiuni TVR2, Realitatea TV, EtnoTV şi interviuri la Viaţa Medicală, Magazin 
Internaţional, Sănătatea noastră.  


