
   
Curriculum Vitae 

Europass 

 
  

Informații personale  

Nume / Prenume Vari Camil-Eugen 

Locul de muncă  
 

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din 
Târgu Mureș 
Facultatea de Farmacie, Disciplina de Farmacologie și Farmacie clinică 

Experiența profesională  

Perioada 2007-în prezent 

Funcția actuală sau postul ocupat Profesor universitar, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George 
Emil Palade” din Târgu Mureș, Facultatea de Farmacie, disciplina Farmacologie și Farmacie 
clinică, farmacist primar 

Activități și responsabilități 
principale 

Activitate didactică și de cercetare 

Numele și adresa angajatorului Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu 
Mureș, str. Gh. Marinescu, nr. 38 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

- Cursuri universitare și postuniversitare (rezidențiat) 

Funcția sau postul ocupat Cercetător/specialist/Laboratorul de Testare a Medicamentului 

Activități și responsabilități 
principale 

Responsabil monitorizare studii clinice, analiza farmacocinetică 
 

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș 

Perioada 1997-in prezent 

Funcția sau postul ocupat Farmacist primar, cercetător 

Activități și responsabilități 
principale 

 Cercetare  

Numele si adresa angajatorului Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe  și Tehnologie „George  Emil Palade” din Târgu 
Mureș 

Tipul activității sau sectorul de 
activitate 

Activitate de cercetare pe  probleme în domeniul eficacității și siguranței medicamentului 

Educație și formare  

Calificarea / diploma obținută Doctor în științe medicale / Diploma de doctor în științe medicale, ramura farmacie, seria 
D, nr. 000379 în baza Ordinului Ministerului Educației și Cercetării nr. 4450 / 02.08.2004 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorul de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie Târgu Mureș /Ministerul Educației și Cercetării 

Perioada 1997-2004 

The picture can't be displayed.



Calificarea / diploma obținută Farmacist primar farmacie clinica/ Adeverința de confirmare ca farmacist primar in baza 
OMS nr.  971/19.09.2005 

Calificarea / diploma obținută Masterat in farmacologie clinică/ Diploma de master seria C nr. 0017057 / nr. 173 / 
15.07.2004 
 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorul de formare 

Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj Napoca, Facultatea de 
Medicină 

Perioada 
 

Calificarea / diploma obținută 
Numele și tipul instituției de 
învățământ / furnizorul de formare 

Perioada 

 
2003-2004 
Masterat in toxicologia mediului şi a medicamentului / Diploma de master seria C nr. 
0008525 / nr.  302 / 05.07.2006 
Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu”, Cluj Napoca, Facultatea de 
Farmacie 
 
2005-2006 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorul de formare 

Université Claude Bernard Lyon 1 (UCBL 1), Lyon, Franţa 

Perioada 
 

                
Calificarea / diploma obținută 

2008-2009 
 
 
DU (Diplôme d’Université) : « La recherche clinique – de l’idée à la publication » 

 
Calificarea / diploma obținută 
                  / furnizorul de formare 

 
Farmacist/ Diploma de licență seria P nr. 0053595 / nr. 28 / 17 februarie 1997 

Disciplinele principale studiate / 
competente profesionale dobândite 

Farmacie 

Numele si tipul instituției de 
învățământ / furnizorul de formare 
Perioada 

Universitatea de Medicina si Farmacie Târgu Mureș, Facultatea de Farmacie 
 
  1991-1996 

Aptitudini si competente 
personale 

 

 

 

Limba(i) maternă(e) româna 

Limba(i) străină(e) cunoscută/e Franceza, engleza 

Autoevaluare  Înțelegere Vorbire Scriere 

Nivel european (*)   Ascultare Citire Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Franceza   C1  C1  C1  C1  B2 

Engleza   B2  B1  B2  B1  B1 

Competente și abilitați sociale Capacitatea de a relaționa cu membrii echipei (comunicare, negociere, rezistență la stres, 
stabilirea unor priorități comune) 

 Participare la 
conversatie 

Discurs oral Exprimare scrisa 

Competente si aptitudini 
organizatorice 

Capacitate de coordonare, organizare, planificare și lucru în echipă (cu distribuirea 
sarcinilor intre membrii echipei), aptitudini dobândite prin  participarea la proiecte de 
cercetare și granturi 

Competente si aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Utilizare Microsoft Office (WORD, EXCELL, PPT), Kinetica 2000, IsisDraw  

Alte competente si aptitudini Curs de psihopedagogie 
Activități sportive 

Permis(e) de conducere Categoria B. 



Informații suplimentare  

Participare în echipe/proiecte de 
cercetare  

- Director (granturi, proiecte de cercetare câştigate prin competiţie) 
1. Inhibitorii de aromatază ca substanţe dopante. Model experimental la şobolani, contract nr. 
17/23.12.2014, Competiţia internă pentru granturi de cercetare ştiinţifică – colective de cercetare – 
sesiunea 2014, 45000 RON, finanţator UMF Tg. Mureş  (75%), SC Gedeon Richter SA Tg.Mureş (25%) 
2. Analiza, interpretarea şi relevanţa studiilor experimentale (non-clinice) şi a studiilor clinice privind 
unele medicamente antivirale (aciclovir) şi antiinflamatoare nesteroidiene (ibuprofen) 12.12.2207-
15.02.2008, finanţator S.C. Europharm S.A., 2600 EUR  - nr. înregistrare competiţie UMF 
12296/17.12.2007 
- Membru (granturi, proiecte de cercetare câştigate prin competiţie) 

1. Grant PN II, Programul IDEI, proiecte de cercetare exploratorie, - Tratamentul cu fluorochinolone 
în boala renală cronică. Monitorizarea farmacoterapiei conform criteriului farmacocinetic,  Director 
– prof. dr. Grigore Dogaru,  Autoritatea contractantă – UEFISCSU (Unitatea Executivă pentru Finanţarea 
Învăţământului Superior şi a Cercetării Ştiinţifice Universitare) 900000 RON, perioda de derulare 2009-
2011 

2. Grant   PN II, programul Capacităţi, modul I, nr. contract  191/cp/I/2007  cu titlul  - Centru pilot de 
monitorizare a farmacoterapiei după criteriul farmacocinetic,  în cadrul Laboratorului de Testare a 
Medicamentului – Tg.Mureş, Autoritatea contractantă – ANCD, valoare 933000 RON, perioda de 
derulare 2007-2008 
3. Contract de cercetare - Cercetarea modelelor de bune practici europene în reglementările de 
funcționare a sectorului farmaceutic” –  2014, Director de contract dr. Buicu Florin, finanţator Colegiul 
Farmaciştilor din România, valoare 22150 RON 

4. Contract de cercetare  - Analiza, interpretarea şi relevanţa studiilor experimentale (non-clinice) şi 
a studiilor clinice privind unele medicamente antivirale (aciclovir) şi antiinflamatoare nesteroidiene 
(ibuprofen) 12.12.2207-15.02.2008, finanţator S.C. SANTA S.A., 10500 EUR (de la 6500 EUR, modificat 
prin act adiţional) 
5. Contract de cercetare  - Studii de dezvoltare de metode cromatografice şi spectrale privind 
determinarea dextrometorfanului din siropuri 2007-2008,  Director de contract – prof dr. Daniela 
Lucia Muntean, finanţator S.C. Eurofarmaco SA  (Chişinău, Republica Moldova) nr. înregistrare 
competiţie UMF 10939/21.11.2007 
6. Contract de cercetare  - Dezvoltarea de metode analitice de determinare a impurităţilor din forme 
farmaceutice simple şi compuse,  Director de contract – prof dr. Sivia Imre, finanţator S.C. Gedeon 
Richter S.A., 5000 RON, martie 2008 – 2009 – nr. înregistrare competiţie UMF 12198/13.12.2007 
7. Contract de cercetare  - Studii de metode HPLC-UV de control al unor comprimate care conţin 
ezetimib şi ezetimib asociat cu simvastatină 2006-2007,  Director de contract – prof dr. Silvia Imre, 
finanţator S.C. Gedeon Richter S.A. S.A., 5250 RON – nr. înregistrare competiţie UMF 10102/26.10.2006 

- Membru (granturi, proiecte de cercetare atribuite) 

1. Contract de cercetare  - Dezvoltarea de metode analitice de determinare a impurităţilor din forme 
farmaceutice simple şi compuse (2 metode),  Director de contract – prof dr. Sivia Imre, finanţator S.C. 
Gedeon Richter S.A., 2500 RON, mai 2009 – mai 2010. 
2.  Contract de cercetare  - Studiul bioechivalenţei a 2 formulări farmaceutice care conţin meloxicam, 
comprimate de 15 mg (2004, în cadrul Laboratorului de Testare a Medicamentului al UMF Tg. Mureş, 
director de contract – prof dr. Maria Dogaru, finanţator S.C. Gedeon Richter S.A. S.A.) 
3. Contract de cercetare  - Studii privind stabilitatea fizico-chimică  a 3 produse farmaceutice şi 
cercetări de optimizare a metodelor de determinare cantitativă a componentelor din acestea,  
Director de contract – prof dr. Daniela Lucia Muntean, finanţator S.C. Farmaceutica Aesculap S.A. S.A., 
2004-2006 
4. Contract de cercetare  - Studiul bioechivalenţei a 2 formulări farmaceutice cu metformin, 
comprimate de 850 mg (2003, în cadrul Laboratorului de Testare a Medicamentului al UMF Tg. 
Mureş, director de contract – prof dr. Maria Dogaru, finanţator S.C. Gedeon Richter S.A. S.A.) 
5. Contract de cercetare între U.M.F.  Târgu-Mureş şi S.C. „Armedica” S.A. cu titlul „Bioequivalence 
Trial of Two Medicines Containing Piracetam 800 mg Each” (2002) – director de contract – prof dr. 
Maria Dogaru 
6. Studiul de bioechivalenţă al produsului Cuminol – comprimate de 500 mg ciprofloxacină (2001) – 
director de contract – prof dr. Maria Dogaru, finanţator S.C. Armedica S.A.) 
7. Contract de cercetare nr. 9277/1.09.1997 între U.M.F.  Târgu-Mureş şi S.C. „Armedica” S.A. cu 
tema „Stabilirea toxicităţii acute şi determinarea impurităţilor hipotensive ale preparatului 
Armavital” 



Membru în societăți științifice și 
profesionale 

Societatea de Științe Farmaceutice din România (membru în conducerea naţională) 
Colegiul Farmaciştilor sucursala Mureş 
Membru RECIF (Reseau d’Epidémiologie Clinique International Francophone, reţea afiliată 
INCLEN (International Clinical Epidemiology Network) 

Alte activități - membru în comisii de doctorat 
- membru în comisii de elaborare a subiectelor din cadrul examenului de licență, 
rezidențiat, examen de specialitate, primariat 

Premii și distincții 1. Premiul pentru activitate de cercetare conferit la al XII-lea Congres Național de Farmacie, 
București, 2002; 
2. Premiul pentru carte farmaceutică (Vari CE, Dogaru T. Maria – Medicamentul, sarcina și 
alăptarea, University Press, TârguMureș, 2007) – conferit de Colegiul Farmaciştilor din 
România (2012 – cu ocazia primei ediții a Galei Farmaciștilor); 
3. Premiul pentru carte farmaceutică (Tero-Vescan A, Vari CE, Imre S – Fundamentele 
biochimice ale metabolismului la sportivi. Suplimente nutritive și substanțe dopante, 
University Press, Târgu Mureș, 2013) – conferit de Colegiul Farmaciștilor din România anul 
2014 – cu ocazia Galei Farmaciștilor, ediția a 3-a; 

 
 
 
 
Târgu Mureș, 19 august  2020         Camil-Eugen Vari 
 

Dana Marineci


