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RAPORT ASUPRA DESFĂȘURĂRII CONGRESULUI NAȚIONAL DE 

FARMACIE 
BUCUREȘTI, 28 SEPTEMBRIE – 01 OCTOMBRIE 2016 

EDIȚIA A XVI-A 
 

Ediția a XVI-a a Congresului Național de Farmacie, care a avut loc în București s-a 
bucurat de interesul colegilor farmaciști, medici, asistenți de farmacie, studenți din toate centrele 
universitare, însumând un număr de 1628 participanți și de 52 companii farmaceutice naționale și 
multinaționale. 

Au fost susținute, în cadrul sesiunilor congresului, un număr de 41 conferințe, 95 
comunicări orale, 197 postere, precum și 7 conferințe cu invitați speciali, respectiv 9 simpozioane 
de companie. Acestea au prezentat fie cele mai semnificative cercetări din aria lor de expertiză, fie 
ne-au introdus în subiecte din domenii conexe, noi pentru România. Este de remarcat nivelul 
științific al lucrărilor, faptul că au fost realizate și susținute public, atât de tineri cercetători, cât și 
de profesori din toate centrele universitare, recunoscute pe plan național și internațional. 

La secțiunea dedicată Design-ului medicamentului, la care au fost înregistrate 86 lucrări, 
temele abordate au vizat câteva mari direcții privind sinteza, caracterizarea și evaluarea biologică 
a unor clase de compuși, metode analitice moderne de analiză, complecși de incluziune, produse 
radiofarmaceutice. 

La secțiunea Plante medicinale – actualități în cercetarea și utilizarea terapeutică, la care 
au fost prezentate 62 de lucrări, informațiile au vizat stadiul actual al cercetărilor în fitochimie, 
biologie celulară și al medicamentului de origine vegetală. S-a pus accent pe necesitatea extinderii 
colaborărilor cu mediul privat și atragerea de fonduri pentru cercetare în scopul evaluării calitative 
a suplimentelor alimentare, a medicamentelor cu produse vegetale, a materiilor prime. 

La secțiunea dedicată Tehnologiei farmaceutice, problematica abordată și temele de mare 
interes precum tehnologiile moderne pentru administrarea locală sau sistemică a medicamentelor, 
calitatea prin design și tehnologia de analiză a procesului de la teorie la practică, aplicații ale 
nanotehnologiei în dezvoltarea de noi sisteme farmaceutice, au reprezentat o ocazie deosebită 
pentru analiza provocărilor și a evoluției în proiectarea și formularea medicamentului. 

La secțiunea dedicată Practicii farmaceutice, în cele 21 de lucrări au fost abordate subiecte 
privind reglementarea medicamentelor, monitorizarea implementării în România a Legislației UE 
și cercetări privind aplicarea managementului calității în domeniul farmaceutic. 
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În cadrul secțiunii dedicate temelor din sfera Xenobiotice și biotice au fost susținute 46 de 
lucrări științifice. Temele abordate au avut direcții foarte diverse: eficacitatea non-clinică a unor 
medicamente sau asocieri de medicamente în durerea somatică și/sau viscerală și în durerea 
neuropată, terapia antivirală modernă la pacienții cu hepatita C, deficiența de vitamina D în 
corelație cu incidența cancerului de sân și colon, consecințele consumului de droguri în sarcină, 
metode analitice pentru detectarea drogurilor, noi căi de semnalizare celulară a unor molecule 
clasice, mecanisme de modulare a barierei hematoencefalice, microbiota și microbiomul uman. 

Cea de-a 11 ediție a Simpozionului de Biofarmacie și Farmacocinetică a fost dedicată 
memoriei Prof. Dr. Sorin Leucuța. Cele două conferințe plenare au fost axate pe monitorizarea 
terapiei medicamentoase prin aplicarea de modele farmacocinetice sau prin utilizarea unor 
abordari complexe, specifice medicinei de precizie. A fost subliniată nevoia de cunoaștere în 
profunzime a complexității biologice pentru adaptarea abordărilor terapeutice la nevoile specifice 
fiecărui pacient. 

În cadrul simpozionului de Nutriție și siguranța alimentară au fost prezentate teme 
precum: dietele vegetariene, obezitatea, produsele apicole, ca și nutrimente, dar și medicamente, 
patogenii de origine alimentară, investigarea metalelor grele din produse alimentare. 

În cadrul simpozionului de Farmacie clinică au fost susținute 20 de lucrări științifice, ale 
căror principale subiecte au fost: competențele farmacistului clinician în România, monitorizarea 
farmacoterapiei pacientului vârstnic spitalizat, identificarea utilizării medicației potențial 
inadecvata la pacientul vârstnic, aspecte de farmacovigilența, consecințele deciziilor EMA asupra 
consumului de medicamente, studii retrospective de farmacie clinică în spital pe diverse arii 
terapeutice, pregătirea și activitatea practică a cadrelor terapeutice din Republica Moldova. 

Prin prezența activă a reprezentanților Facultăților de Farmacie din țara noastră și din 
Republica Moldova, prin conferințele lectorilor invitați ai congresului, români sau din afara țării, 
prin comportamentul extrem de colegial al tuturor participanților, în cele 4 zile s-a constituit o 
„rețea de minți și suflete care au gândit și simțit la fel”. Pentru această realizare transmitem 
mulțumirile noastre pentru onoarea de a fi fost împreună și a fi fost posibil un schimb de 
informații profesionale, al căror impact va deveni vizibil în ceea ce se va constitui în continuare 
activitatea farmaceutică de cercetare din țara noastră. 

Așteptăm cu interes ediția următoare care va avea loc în 2018 la Cluj - Napoca, dorind 
colegilor din Facultatea de Farmacie să aibă puterea și perseverența necesare unui succes 
răsunător al manifestării științifice, organizate prin bunăvoința lor. 

 
SUCCES! 
 
 

Prof. Dr. Dumitru LUPULIASA 
Președintele Congresului Național de Farmacie ediția a XVI-a 

 
Prof. Dr. Doina DRĂGĂNESCU 

Președintele Comitetului de Organizare 
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Advances and applications in Dissolution Science 
Bucharest, Romania 

Ramada Plaza Bucharest Convention Centre 
October 20-21, 2016 

 
 

The Romanian Academy, the Section of Medical Sciences, the Romanian Society for 
Pharmaceutical Sciences, the University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest 
and the Society for Pharmaceutical Dissolution Science announce the organization of Disso 
Europe Romania 2016 International Conference, the first meeting in Europe discussing 
advances and practical applications in dissolution science. 

This will be an excellent opportunity for the participants to interact with the global 
leaders and discuss their views on the advancement of dissolution science. The meeting will 
be attended by more than 100 invited speakers and delegates from 10 countries, representing 
academia, pharmaceutical industry, independent laboratories, equipment manufacturers and 
regulatory authorities. 

Information on the international conference can be found on the web site of the 
Romanian Society for Pharmaceutical Sciences: www.ssfr.ro/speakers-disso-europe-romania-
2016/. 
 

Conference Board 
Presidents: Victor A. Voicu, Romanian Academy. 

       Dumitru Lupuleasa, Romanian Society for Pharmaceutical Sciences. 
Vice President: Vijay Kshirsagar, Society for Pharmaceutical Dissolution Science. 
General Secretary: Dr. L. Ramaswamy, Society for Pharmaceutical Dissolution Science. 
Program Chair: Dr. Vinod Shah, Ex-US FDA, Pharmaceutical Consultant, USA. 
Program Co-chairs: Prof. Padma Devarajan, ICT, N. P. Marg, Mumbai, India. 
Prof. Jean-Michel Cardot, Université d'Auvergne, Clermont-Ferrand, France. 
Dr. Flavian Rădulescu, University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania. 
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Scientific Committee 
Makrand Avachat 

India, Industry 
Dr. Abha Doshi 
India, Academia 

Dr. Samir Haddouchi 
France, Industry 

Prof. Atilla Hincal 
Turkey, Academia 

Prof. Imre Klebovich 
Hungary, Academia 

Mr. Michel Magnier 
Switzerland, Industry 

Prof. Andrei Valentin Medvedovici 
Romania, Academia 

Prof. Constantin Mircioiu 
Romania, Academia 

Dr. Dalia Simona Miron 
Romania, Academia 

Dr. Raghunandan H. V 
India, Academia 

Dr. Mangal Nagarsenkar 
India, Academia 
Dr. Salim Velji 

India, Regulatory Authority 
Local Organizing Committee 

Prof. Adrian A. Andrieș 
Prof. Adriana Ciurba 

Prof. Doina Drăgănescu 
Prof. Laura Vicaș 

Prof. Laurian Vlase 

Dr. Radu Cazacincu 
Dr. Dragoș Ciolan 

Dr. Lăcrămioara Ochiuz 
Dr. Andreea Stănescu 

Dr. Lavinia Vlaia 
 


