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Informaţii personale  

Nume / Prenume Olaru Sabina 
Adresa(e) str. Grigore Ionescu, nr. 90, bl. T8A, sc. A, et. 4, ap. 26, Bucuresti, Romania 

Telefon 0040-722593994   

E-mail(uri) olarusabina@yahoo.com 
  

Nationalitate(-tati) Română 
  

Data naşterii 29.12.1981 
  

Sex Feminin 
  

Experienţa profesională  
  

Perioada 07.2019-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Editor Sef revista stiintifica Industria Textila 

Principalele activităţi şi responsabilităţi Asigura nivelul stiintific si aplica un sistem de redactare la cel mai inalt nivel de calitate al revistei 
Industria Textila prin desfasurarea urmatoarelor activitati: 
- verifica incadrarea articolelor in “instructiunile pentru autori si template” aflate pe site-ul revistei; 
- informeaza autorii privind procedura de recenzare si conditiile de publicare; 
- selecteaza recenzorii din baza de date sau sugerati de autori in corelare cu tematica articolelor; 
- desfasoara corespondenta cu autorii  si recenzorii in vederea aplicarii sugestiilor si observatiilor 

formulate de acestia in scopul finalizarii articolelor din punct de vedere al textului, figurilor, 
tabelelor, graficelor  etc.; 

Asigura aparitia revistei Industria Textila in tiraj de 6 numere pe an si max. 15 articole/numar cu 
mentinerea unui echilibru echitabil intre autorii straini si romani 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – Dezvoltare in cadrul proiectelor la nivel national si international 
  

Perioada 02.2010-prezent 

Funcţia sau postul ocupat Sef Departament Cercetare Design si Antropometrie 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Organizarea si coordonarea activitatii de cercetare din cadrul departamentului, conform politicii si 
obiectivelor institutului privind activitatea de cercetare 

- Stabilirea competentelor, atributiilor si raspunderilor personalului din cadrul departamentului 
- Propunerea de teme de cercetare, in vederea participarii la programele nationale si internationale 

ce cercetare-dezvoltare inovare 
- Coordonarea si colaborarea la lucrari de cercetare cu un grad ridicat de complexitate, in calitate 

de responsabil sau membru in colectiv 
- Organizarea si coordonarea activitatii de microproductie din cadrul departamentului, conform 

politicii, obiectivelor institutului si cerintelor contractuale stabilite cu clientii 

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – Dezvoltare in cadrul proiectelor la nivel national si international 
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Perioada 07.2005 – 02.2010 

Funcţia sau postul ocupat Cercetator/Inginer textilist 

Principalele activităţi şi responsabilităţi - Activitate de cercetare in cadrul Departamentului de Produse Speciale (parapante, parasute, 
costume speciale) 

- Coordonare activitate proiectare, supraveghere tehnica a  realizarii comenzilor si controlul calitatii 
in cadrul  Statie Textile Netesute 

- Redactare referate stiintifice, brevete 
- Diseminare – seminarii, conferinte internationale si nationale 
- Traducere/adoptare/armonizare standarde europene  

Numele şi adresa angajatorului Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie, Bucuresti 

Tipul activităţii sau sectorul de activitate Cercetare – Dezvoltare in cadrul proiectelor la nivel national si international 
  

Educaţie şi formare  

Perioada   20 decembrie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Cercetator gradul II 

Disciplines principale studiate   Conform prevederilor Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltarea, 
Ordinului nr. 6560/20.12.2012 privind aprobarea standardelomr inimale necesare si obligatorii pentru 
conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-
dezvoltare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Institutul National de Ce4rcetare-Dezvoltare pentru Textile si Pielarie – INCDTP Bucuresti 
  

Perioada   01 – 23 februarie 2013 

Calificarea / diploma obţinută  Manager de inovare 

Disciplines principale studiate   Conform standardului ocupational „Manager de inovare” 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ   Institutul Roman de Cercetari Economice – Sociale si Sondaje – IRECSON SRL 
  

Perioada   Martie 2011  

Calificarea / diploma obţinută   Evaluator de competente profesionale 

Disciplines principale studiate    Planificarea, organizarea si efectuarea evaluarii 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ    Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor 
  

Perioada   Februarie 2011 –Iunie 2012 

Calificarea / diploma obţinută PostDoctorat  

Disciplines principale studiate  Programe postdoctorale in avangarda cercetarii de excelenta in Tehnologiile Societatii Informationale 
si dezvoltarea de produse si procese inovative 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice Bucuresti 
  

Perioada  27 septembrie – 8 octombrie 2010 

Calificarea / diploma obţinută  Formator 

Disciplines principale studiate   Pregatirea formarii, realizarea activitatilor de formare, evaluarea participantilor la formare, aplicarea 
metodelor si tehnicilor speciale de formare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Centrul de Pregatire in Informatica, Bucuresti 
  

Perioada 23-27 noiembrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de Absolvire a cursului postuniversitar de perfectionare: „Proiectarea si Managementul 
Proiectelor europene”  

Disciplines principale studiate  Managementul proiectelor 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea Politehnica Bucuresti si Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti 
  

Perioada Octombrie 2009 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de participare la programul de training „Building capacity in trening curricula and assessment 
development” 

Disciplines principale studiate  - Structurarea curriculei si identificarea criteriilor de evaluare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  VAPRO International, Olanda  
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Perioada   Mai 2007 

Calificarea / diploma obţinută Diploma 

Disciplines principale studiate  Limba Engleza / nivel Upper intermediate 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Global Communications / Foreign Language Center 
 

Perioada   Martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută  Diploma absolvire a cursului “Standarde NATO din seria AQAP 2000 si Cerintele Modelului de 
Excelenta”   

Disciplines principale studiate  - Cerintele standardelor Nato 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Fiatest     

Perioada Martie 2006 

Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului „Managementul si administrarea cercetarii-dezvoltarii si a proiectelor 
de cercetare” 

Disciplines principale studiate  Managementul proiectelor de cercetare 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Academia de Studii Economice Bucuresti 

Perioada   2005 - 2010 

Calificarea / diploma obţinută Doctor  

Disciplines principale studiate  Inginerie industriala 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Universitatea ”Gh. Asachi” Iaşi - Facultatea de Textile Pielărie 

Perioada 2000 – 2005 

Calificarea / diploma obţinută Inginer diplomat 

Disciplines principale studiate  Specializarea  Tricotaje Confecţii Textile 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ     Universitatea ”Gh. Asachi” Iaşi - Facultatea de Textile Pielărie 

Perioada    Iulie 2000 

Calificarea / diploma obţinută Atestat profesional Ajutor analist programator 

Disciplines principale studiate  - Programare Pascal, C++ 

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ  Liceul Teoretic, Urziceni 

Aptitudini si competenţe 
personale 

 
Limba(i) maternă(e) 

 
 
 
 
Romana 

Limba(i) străină(e) 
cunoscută(e) 

 

Autoevaluare  Înţelegere Vorbire Scriere 
Nivel european (*)  Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 
Discurs orale Exprimare scrisă 

Limba engleza   C1 
Utilizator 

experimentat 
C2 

Utilizator 
experimentat 

C2 
Utilizator 

experimentat 
C1 

Utilizator 
experimentat 

C1 
Utilizator 

experimentat 

Limba franceza   A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 

elementar 
A2 

Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

A2 
Utilizator 
elementar 

 (*) Nivelul cadrului european comun de referinţă pentru limbi 
  

Competente şi abilităţi sociale - capacitati de comunicare, persoana dinamica 
- flexibilitate si incredere in sine 
- abilitatea de adaptare la situatii noi 
- buna integrare intr-o echipa de lucru 
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Competenţe şi aptitudini organizatorice  Coordonare de echipe in cadrul proiectelor de cercetare-dezvoltare si a departamentului, dobandita in 
context profesional 

  Experienta in administrarea bugetelor proiectelor, dobandita in context profesional 

Competenţe şi aptitudini tehnice      Experienta in utilizarea masinilor de cusut industriale,  dobandita in context profesional 
     Cunoasterea proceselor de control a calitatii  

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a 
calculatorului 

- Cunoştinţe de proiectare computerizata (sisteme CAD)a tiparelor produselor de îmbrăcăminte 
utilizand softuri precum LECTRA, GEMINI, GERBER, INVESTRONICA, AUTOCAD 

- Realizare in sistem computerizat a proceselor tehnologice de fabricatie  a articolelor 
confecţionate, inclusiv parasute, parapante, costume de zbor  

- O buna cunoastere a instrumentelor Microsoft Office™ (Word™, Excel™ şi PowerPoint™); 

Informaţii suplimentare Premii: 
- Salonul International de Inventii INVENTIKA 2010 Bucuresti - Medalie de AUR, Parasuta  de 

salvare cu voalura circular portanta 
- Salonul International de Inventii INVENTIKA 2010 Bucuresti - Medalie de AUR, Parasuta de tip 

aripa cu voalura tri-celulara 
- Expozitia Internationala de Inventii, cercetare stiintifica si tehnologii noi INVENTIKA 2009 – 

Medalie de AUR , Parasuta de tip aripa cu voalura tri-celulara 
- Salonul International de Inventii GENEVA 2009 - Diploma si medalie de ARGINT,  Structura 3D 

pentru parapanta si tehnologie de realizare 
- Salonului Internaţional  al Inventatorilor din Croaţia – ARCA 2006 – Medalie de AUR, Structura 

3D pentru parapanta si tehnologie de realizare 
- Salonul International de Inventii INVENTIKA 2010 Bucuresti - Medalie de AUR, Parasuta  de 

salvare cu voalura circular portanta 
- Salonul International de Inventii INVENTIKA 2010 Bucuresti - Medalie de AUR, Parasuta de tip 

aripa cu voalura tri-celulara 
- Expozitia Internationala de Inventii, cercetare stiintifica si tehnologii noi INVENTIKA 2009 – 

Medalie de AUR , Parasuta de tip aripa cu voalura tri-celulara 
- Salonul International de Inventii GENEVA 2009 - Diploma si medalie de ARGINT,  Structura 3D 

pentru parapanta si tehnologie de realizare 
- Salonului Internaţional  al Inventatorilor din Croaţia – ARCA 2006 – Medalie de AUR, Structura 

3D pentru parapanta si tehnologie de realizare 
- Salonul  International de Inventii  si Tehnologii Noi INVENTIKA 2006 - Diploma si medalie de 

AUR,  Structura 3D pentru parapanta si tehnologie de realizare 
- Salonul Eureka! 2006, Bruxelles – Medalie de ARGINT, Structura 3D pentru parapanta si 

tehnologie de realizare 
- Salonul cercetarii 2006, Bucuresti – „Premiul pentru Excelenta in cercetare” – Placa 

microcelulara si procedeu de obtinere a acesteia utilizata in obtinerea de dispozitive ortetice 
pentru domeniul medical si sport 

Carti publicate (selectie): 
- Olaru Sabina, Salistean Adrian, Niculescu Claudia, „Optimizarea fabricatiei parasutelor si 

parapantelor”, Editura Certex, 2009, ISBN 978-973-1716-58-9 
- Emilia Visileanu, Eftalea Carpus, Maria Teodorescu, Bogdan Onete, Olaru Sabina s.a, 

„Industria de textile si confectii din Romania”, Editura Certex, 2010, ISBN 978-973-1716-60-2 
- Emilia Visileanu, Doina Toma, Sabina Olaru, “Noi realizari in domeniul textil”, Editura 

Performantica, 2011, ISBN 978-973-730-804-7 
- Eftalea Carpus, Emilia Visileanu, Claudia Niculescu, Maria Teodorescu, Bogdan Onete, Olaru 

Sabina s.a, „Industria de textile confectii. Ghid practic”, Editura Certex, 2010, ISBN 978-973-
1716-65-7 

- Ion Durboaca, Emilia Visileanu, Nuta Durboaca, Sabina Olaru, “Ingineria proceselor si
echipamentelor specifice confectiilor textile”, Editura Printech, 2011, ISBN 978-606-521-733-1  

- Nicolaiov Pulferia, Adela Florea, Carmen Loghin, Eftalea Cărpuş, Claudia Niculescu, Sabina 
Olaru s.a. „Metode inovative de management şi organizare a operaţiilor de lucru şi a celor de 
organizare în sectorul confecţii textile”, Editura Certex, 2010, ISBN 978-973-1716-60-2 

- Nicolaiov Pulferia, Adela Florea, Carmen Loghin, Eftalea Cărpuş, Claudia Niculescu, Sabina 
Olaru s.a. „Metode inovative de organizare a operaţiilor de lucru şi a celor de organizare în 
sectorul confecţii textile”, Editura Certex, 2010, ISBN 978-973-1716-61-9 
 




