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The University of Medicine and Pharmacy CAROL DAVILA Bucharest is one of 
the most dynamic and well-known Romanian academic institutions, educating 
continuously exceptional doctors, pharmacists and remarkable professors.  

 
Our goal is to build an academic community based on knowledge, efficiency, and 

modern thinking. Thus, the Congress of the “Carol Davila” University of Medicine and 
Pharmacy, Bucharest, enhances this concept by being the most complex annual scientific event 
in Romania, with a distinguished international attendance. 

 
Celebrating this year its 4th edition, it became a traditional event and gained an important 

educational role for the members of the Romanian medical community, gathering each year 
over 2500 participants. During its three days, medical and pharmaceutical leaders, distinguished 
Romanian researchers and professors, and highly recognised international academics debate 
actual scientific subjects, highlighting the newest information in the medical and pharmaceutical 
field. 
 

Guided by the idea of interdisciplinarity, the Congress of the “Carol Davila” University 
of Medicine and Pharmacy,  Bucharest has raised and developed as an unique event in the 
academic enviroment , improving both its popularity and dimensions year by year. 
 
Professor Dragoș VINEREANU, PhD 
Vice-rector, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania 
Co-chairman of the Congress 
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Romanian Academy 

Section of Medical Sciences 
Romanian Society for 

Pharmaceutical Sciences O.F. Systems S.R.L. 

 

under the auspices of 

 
announce the organization of 

 
the Second Edition of 

The International Conference “From Science to Guidance and Practice” 
06th - 07th June 2016, Bucharest, Romania 

 
Organized by the Romanian Academy, Section of Medical Science, the Romanian Society for 

Pharmaceutical Science and O. F. Systems, under the auspices of the International Pharmaceutical 
Federation (FIP), the conference will be held in Bucharest, between June 06th - 07th 2016, at the 
Romanian Academy Library. 

The first edition of the International Conference “From Science to Guidance and Practice” was 
favourably received and attended by more than 250 representatives of medical and pharmaceutical 
scientists, from Romania and abroad. Following its success and considering the continuously 
increasing applications of the in vitro tests in drug development, this year’s edition will be focused on 
the dissolution and drug release methodologies. 

The conference is dedicated to the 150th anniversary of the Romanian Academy, 
acknowledging its important role in the development of medical and pharmaceutical sciences. 

The conference has been credited by the Romanian College of Pharmacists with 20 EFC credits. 
 

Chairmen 
Dr. Vinod P. Shah 

Prof. Jean-Michel Cardot 
Prof. Victor A. Voicu 

Prof. Dumitru Lupuleasa 
Scientific committee 

Dr. Vinod P. Shah, 
Pharmaceutical consultant, USA. 

Prof. Jean-Michel Cardot 
Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France. 

Michel Magnier 
Sotax A.G., Switzerland 

Prof. Victor A. Voicu 
General Secretary of Romanian Academy 

Prof. Dumitru Lupuleasa 
President of Romanian Society of Pharmaceutical Sciences 

Horst-Dieter Friedel 
Bayer Pharma AG, Germany. 

Local organizing committee 
Prof. Victor A. Voicu, 
Prof. Dumitru Lupuleasa, 
Prof. Andrei Valentin Medvedovici, 
Prof. Adrian A. Andrieș, 

 

Dr. Dalia Simona Miron, 
Dr. Flavian Ștefan Rădulescu, 
Dr. Dragoș Florian Ciolan, 
Cătălin Mirică. 

For detailed information of the scientific program and fees, please access the following link: 
http://www.ofsystems.ro/noutati/81-the-international-conference-from-science-to-guidance-and-practice 
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Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din România – Secţia de Farmacie Clinică şi Colegiul 

Naţional al Farmaciştilor din România 
cu suportul organizatoric al 

Asociaţiei Cadrelor Didactice din Facultatea de Farmacie Bucureşti 
 

au plăcerea să vă anunţe desfăşurarea primei ediţii a 
 

SIMPOZIONULUI NAȚIONAL DE FARMACIE CLINICĂ 
“FARMACIA CLINICĂ – NOI FRONTIERE” 

Bucureşti 17-18 iunie 2016, Teatrul Elisabeta: 
Bulevardul Regina Elisabeta nr.45, Bucureşti 

 
La acest simpozion sunt aşteptaţi să participe atât farmacişti specialişti cu 

specializarea de Farmacie Clinică, cât  şi farmacişti care nu au urmat această 
specializare, dar care îşi desfăşoară activitatea în domenii unde pot implementa 
principiile farmaciei clinice (spital, farmacii de circuit deschis). 

 
Manifestarea va reuni în acest an membrii comunităţilor academice din România 

şi din Republica Moldova şi va aborda următoarele teme de interes: 
 

1. Medicaţia potenţial inadecvată la pacienţii de vârsta a III-a (overuse, misuse, underuse) 
2. Suplimente nutritive versus medicamente – reclamă, eficacitate, siguranţă 
3. Dileme etice în practica farmaceutică 
4. Interacţiuni medicamentoase semnificative clinic la pacienţi cu polipatologie şi 
polimedicaţie 
5. Actualităţi în domeniul medicamentului – terapia biologică, terapia bolilor neurodegenerative 
6. Actualităţi în domeniul farmacovigilenţei 
7. Aderenţa şi persistenţa la tratament 

 
 Manifestarea are următoarele obiective:  

- uniformizarea programelor de specializare în ţară în conformitate cu ţările UE; 
- realizarea unei colaborări între mediul academic şi farmaciştii practicieni; 
- informarea în domeniul medicamentului. 

 
 Ne propunem pe viitor organizarea anuală a acestui simpozion în care să avem 

printre invitaţi şi specialişti din domeniu din alte ţări. Un alt viitor obiectiv este 
realizarea de workshop-uri în colaborare medic-farmacist.  

 
E-mail de corespondenţă: ssfrfarmaclinic@gmail.com 

 
Cu deosebită consideraţie, 

Preşedintele Secţiei de Farmacie Clinică 
Prof. dr. Simona Negreş 
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Conferința Națională Multidisciplinară: 
 

VIITORUL AZI: XENOBIOTICELE, SIGURANȚA 
NEUROCOMPORTAMENTALĂ ȘI ȘTIINȚELE COGNITIVE. 

DIRECȚII ȘI PERSPECTIVE 
 

17-18 IUNIE 2016 
 

Manifestarea știinţifică va avea loc la Crowne Plaza Hotel, București 
 
 

Evenimentul este organizat sub egida: 
 

Societății de Științe Farmaceutice din România (SSFR), 
Secției de Toxicologie (afiliată la EUROTOX), 

Asociației de Psihofarmacoterapie și Științe Cognitive (APSC), 
 
Obiectivul evenimentului este de a completa seria manifestărilor științifice 

tradiționale din domeniul medical și se adresează tuturor specialiştilor din 
domeniul farmaceutic și medical (preclinic și clinic), precum şi cel al 
legislativului cu aplicaţie directă în psihotoxicologie. 

 
Conferința va aborda teme de actualitate, precum: reglementările legislative 

în domeniul substanțelor psihoactive; monitorizarea și creșterea siguranței 
medicamentului; siguranța xenobioticelor asupra organismului; creșterea 
eficienței în comunicarea dintre specialiști etc. 

 
Conferința se derulează sub îndrumarea Comitetului Științific condus de 

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa. 
 
Evenimentul se adresează farmaciștilor, medicilor, psihologilor, cercetătorilor 

și tuturor persoanelor de specialitate din România. 
 

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să ne contactați la: 
office@medsolutions.ro 
 
 

Cu deosebită consideraţie, 
Preşedintele Conferinței 

Conf. Univ. Dr. Carolina Negrei 
 


