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Al XVI-lea CONGRES NAȚIONAL DE FARMACIE 

 

București, 28 septembrie – 1 octombrie 2016 
 

Avem plăcerea de a vă readuce în atenție organizarea, de către Societatea de Științe 

Farmaceutice din România (SSFR), împreună cu Universitatea de Medicină și Farmacie 

„Carol Davila” București, a celei de-a XVI-a ediții a Congresului Național de Farmacie, ce se 

va desfășura în perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2016. 

 

Tema Congresului este „Farmacia centru al interdisciplinarității științelor vieții”. 

 

Congresul Național de Farmacie se constituie ca un prilej unic de prezentare și 

promovare a progreselor înregistrate în cercetarea farmaceutică, urmând să fie conturate 

direcțiile pe care acestea le vor lua în viitor. Au confirmat prezența personalități prestigioase 

din țară, decani ai Facultăților de Farmacie, reprezentanți ai Universităților de Medicină și 

Farmacie, directori ai Școlilor Doctorale, profesori cu o activitate științifică recunoscută la 

nivel național și internațional. Până la încheierea perioadei de transmitere a rezumatelor au 

fost primite peste 300 de lucrări dedicate tematicilor principale ale Congresului. 

La această ediție a Congresului Național, va fi prezent ca invitat de onoare al Societății 

de Științe Farmaceutice din România, Președintele Federației Europene de Științe 

Farmaceutice (European Federation for Pharmaceutical Sciences-EUFEPS), Prof. dr. Erem 

Bilensoy, Universitatea Hacettepe, Turcia, precum și reprezentanții Asociației Profesionale a 

Farmaciștilor de Spital (European Association of Hospital Pharmacists-EAHP).  

Lucrările Congresului din acest an se vor desfășura sub egida celor mai prestigioase 

instituții naționale, precum Academia de Științe Medicale, Agenția Națională a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, instituții de cel mai înalt nivel profesional, având 

o contribuție importantă în progresul științific al domeniului sănătății, precum și în 

dezvoltarea acestora, instituții cu care atât SSFR, prin membrii săi, cât și UMF Carol Davila, 

prin corpul său didactic are o legătură profesională deosebit de activă. 

 Dorim tuturor participanților la Congres realizarea celor mai fructuoase și interesante 

schimburi de informații științifice. 
 

Prof. dr. Doina Drăgănescu 

Președinte al Comitetului de Organizare 
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