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Agenda ședinței de consiliu a EUFEPS (Federația Europeană de Științe Farmaceutice) a 
cuprins mai multe puncte pe ordinea de zi:  

- Prezentarea delegaților și a observatorilor 
- Alegerea secretariatului și a comisiei de numărare a voturilor (alegerea noilor membri 

ai comitetului executiv, alegerea cenzorului în urma pensionării celui prezent) 
- Raportul societăților membre 
- Raportul reprezentanților rețelelor: medicină veterinară, reglementări, nanomedicină, 

biofarmacie, etc 
- Aspecte administrative ale comitetului executiv, descărcarea de buget și prezentarea 

activităților în desfășurare 
- Introducerea în rețea a Societății de Istoria Farmaciei 
- Raportul revistei oficiale a EUFEPS (EJPS) 
- Prezentarea informațiilor generale privind Întâlnirea anuală 2020 (Gotenborg, Suedia) 
și 2021 (Lisabona, Portugalia) și votul membrilor 

- Prezentarea politicii EU privind cercetarea 
 
Fiecare din reprezentanții societăților naționale a prezentat un scurt raport, și anume: 

Austria, Germania, Ungaria, Suedia, Polonia, Portugalia, Turcia, Danemarca, Croația, Spania, 
Olanda, Finlanda, România. Ca observatori au fost prezenți reprezentanți ai Italia, EFMC, EPSA. 

Raportul Societății de Științe Farmaceutice din România pentru 2018 a cuprins informații 
privind numărul membrilor (367) și al filialelor (7), numărul facultăților de Farmacie (10) 
activitățile cele mai importante, precum și cele mai recente date privind revista Farmacia. 

Din raportul prezentat reiese că activitățile științifice desfășurate în cursul anul anterior pe 
care Societatea din România le-a susținut financiar sau care s-au desfășurat sub egida SSFR au 
fost legate de domeniul toxicologiei, biofarmaciei sau al practicii interdisciplinare farmacist-
medic. Una din cele mai mari și importante acțiuni cu caracter științific organizată de SSFR a fost  
Congresul Național de Farmacie din luna septembrie 2018. La acest eveniment au fost înregistrați 
peste 1500 de participanți și au fost prezenți lectori invitați din 10 țări. Lucrările poster prezentate 
la fiecare din secțiuni au fost selectate și premiate pentru cel mai înalt nivel științific, una dintre 
acestea urmând să fie prezentată la congresul EAHP (Asociația Europeană a Farmaciștilor de 
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Spital) de la Barcelona 2019. Publicația Societății de Științe Farmaceutice din România, Revista 
Farmacia, al cărei factor de impact este 1,507/2017, conform Clarivate Analytics. 

Un raport foarte detaliat a fost prezentat de EPSA (Asociația Europeană a Studenților 
Farmaciști) prin reprezentantul ei. Societatea europeană studențească cuprinde 45 de asociații din 
27 de țări. Activitățile promovate de asociație pentru studenți se desfășoară pe mai multe linii: 
stagii de instruire și practică și stabilirea de parteneriate profesionale. A fost realizat un blog 
EPSA Science, care abordează o metodologie de predare a științelor farmaceutice prezentată într-
un fascicul-ghid pentru studenți.  

Reprezentantul rețelei pentru Medicina veterinară a prezentat situația activităților 
desfășurate în 2018, propunând intensificarea diseminării la nivel european a conceptului ”One 
Health”, care face legătura între administrarea medicamentelor la animale, care sunt apoi 
consumate ca hrană de către oameni, ceea ce modifică răspunsul terapeutic al pacienților. 

Rețeaua cercetătorilor privind reglementarea în domeniul cercetării științifice, cu o 
activitate susținută de-a lungul a 10 ani, a prezentat câteva aspecte ale activităților sale, incluzând 
o propunere de colaborare în cadrul proiectelor Marie Curie care au inclus 18 parteneri și un draft 
al strategiei Agenției Europene a Medicamentului. 

Rețeaua științifică de Nanomedicină, înființată în 2010, a prezentat activitatea dedicată 
acestui domeniu, care a inclus minisesiuni științifice, prezența la congresul FIP de la Montreal și 
au făcut propunerea realizării de școli de vară pentru acest domeniu emergent al științelor 
farmaceutice. 

Rețeaua dezvoltată pentru domeniul biodisponibilității și biofarmaciei, care există din 
2007, s-a ocupat de realizarea și prezentarea ghidurilor specifice în 15 țări membre EUFEPS. Un 
punct important l-a constituit dezbaterea și aprobarea colaborării cu IGGP (Societatea Europeană 
de Istoria Farmaciei) condusă de Axel Helmstadter, care cuprinde 29 de membri instituționali și 
4000 individuali. 

Raportul privind activitatea revistei EUFEPS, European Journal of Pharmaceutical 
Sciences (factor de impact 3,466/2017), a arătat că în 2018 au fost înregistrate 1890 de articole, 
din care 464 publicate. A fost prezentată propunerea redactorului șef de a accede către zona 
Q1/Q2, de a stimula publicarea de articole de bună calitate din punct de vedere științific și de a 
realiza și un format Open Acces pentru revistă. 

Din punct de vedere administrativ s-a aprobat descărcarea de buget pentru 2018, 
realizându-se câteva propuneri concrete pentru reducerea costurilor, creșterea veniturilor din 
activități științifice, reinvestirea surplusului în activități ale societăților membre (premii, granturi, 
mese rotunde). 

Au fost făcute alegeri pentru poziția de Președinte al EUFEPS, Prof. Dieter Steinhilber și 
al unui nou membru al comitetului executiv. Cenzorul societății s-a pensionat, au fost organizate 
alegeri și pentru această funcție, propunerea votată fiind reprezentantul României. 
 
Prof. Dr. Farm. Doina Drăgănescu 
Președinte filiala SSFR București 
Cenzor EUFEPS 
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IN MEMORIAM 

Prof. Dr. Fizician CORNELIU GEORGESCU (1943-2019) 
 

 
 
Date biografice  

Licențiat al Facultății de Fizică, Universitatea din București (1966), doctor în Fizică, 
specialitatea Fizica particulelor elementare (1976); cadru didactic universitar din 1968, la 
Facultatea de Farmacie, șef de lucrări (1990), conferențiar (1992) și profesor (1997). Din 
perioada 1984, a susținut cursul de Fizică farmaceutică, iar după anul 1990, a condus 
disciplina din punct de vedere organizatoric și profesional, a cărei denumire a devenit Fizică 
farmaceutică și Informatică. Din primii ani ai activității sale a introdus lucrări practice noi, a 
insistat pe interpretarea logică-rațională și corelarea noțiunilor, a realizat permanent legătura 
între Fizica farmaceutică și celelalte discipline de bază. A elaborat cursuri și caiete de lucrări 
practice, într-o nouă formă, accesibilă studenților. A înființat un cerc de referate și un atelier 
fotografic pentru studenții din anul I și anul II.  

În perioada pregătirii tezei de doctorat (1969-1976), a avut lucrări publicate în cele 
mai prestigioase reviste din străinătate, inclusiv lucrările efectuate la Dubna.  

Profesorul C. Georgescu a urmărit, încă de la începutul activităţii sale, să-şi aducă 
contribuţia la activitatea de cercetare din Facultatea de Farmacie, el având şi numeroase 
colaborări interdisciplinare, cu colectivele din disciplinele de Farmacologie, Toxicologie, 
Chimie Analitică, în urma cărora s-a obţinut un număr de şase aparate asistate de un 
microcalculator (două brevete de invenţii şi patru de inovaţii). Din 1986, profesorul C. 
Georgescu s-a preocupat de introducerea informaticii în cercetările farmaceutice. A înfiinţat 
un cabinet de informatică pentru iniţierea studenţilor şi a ţinut conferinţe pe tema cunoaşterii 
şi utilizării microcalculatoarelor, iar din 1995 a introdus cursul de Aplicaţii ale Informaticii în 
Domeniul Farmaceutic, destinat tuturor specialităţilor farmaceutice existente în programa 
rezidenţiatului. 
 Dotarea disciplinei de Informatică a permis abordarea unor teme moderne: baze de 
date şi sisteme expert, reţele neuronale, obţinerea unor clipuri video cu caracter didactic, 
elaborare de materiale dedicate uzului studenților. De asemenea, s-a iniţiat elaborarea unor 
baze de date pentru mai multe discipline ale Facultăţii, a fost realizat un sistem expert pentru 
identificarea de substanţe, pornind de la date spectrale - UV, IR, RMN, etc. 
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Profesorul Corneliu Georgescu a fost autor şi coautor a mai multor materiale didactice 
(cursuri, caiete de lucrări practice, culegeri de probleme de fizică pentru candidaţii 
examenelor de admitere).  

A fost membru al Societății de Ştiințe Farmaceutice din România; Societatea 
scriitorilor şi publiciştilor din medicină (Societatea Medicilor Scriitori și Publiciști din 
România - SMSPR): cosmologie, literatură.  

Bogata activitate organizatorică, profesională, științifică, originală, a fost susținută de 
un spirit aparte, caracterizat prin generozitate, umor și autoironie. A avut capacitatea de a 
recunoaște valoarea și frumosul, nimic din ceea ce a făcut nu a fost din sfera obișnuitului, de 
la teza de doctorat până la romanele și volumele de poezii pe care le-a publicat. Capacitățile 
sale artistice, darul de a surprinde aspecte din viața contemporanilor săi  și, uneori, tristețea că 
nu și-a cultivat chemarea spre alt domeniu al artei-pictura, au răzbătut în scrierile sale. 

A fost un profesor care a lăsat amintiri de neșters în memoria celor cu care a lucrat, 
studenți, colegi, cercetători, cu alte cuvinte a reușit să atingă ceea ce ne dorim mulți dintre 
noi: nemurirea. 
 
Prof. Dr. Farm. Doina Drăgănescu 
Disciplina de Fizica farmaceutică și Informatică 
 
 


