
FARMACIA, 2019, Vol. 67, 6 

 

FARMACIA 
REVISTĂ A SOCIETĂŢII DE ŞTIINŢE 

FARMACEUTICE DIN ROMÂNIA 

Redacţia: Bucureşti, str. Traian Vuia 6, sect. 2, cod 020956 

www.revistafarmacia.ro 

VOL. 67, nr. 6, 2019 

 

 
A XVIII-a ediţie a Congresului Național de Farmacie din România cu participare 

internaţională: „Farmacia: de la inovare la buna practică farmaceutică” 

23 - 25 septembrie 2020, Oradea, Armonia Venue Ballroom 

 

Organizat de Societatea de Științe Farmaceutice din România și 

Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicină și Farmacie, 

cu sprijinul Federației Europene pentru Științe Farmaceutice 

Sub egida Colegiului Farmaciștilor din România, Academiei de Științe Medicale, 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România, 

Ministerului Sănătății, Ministerului Educației și Cercetării 

 

Preşedintele Congresului: Prof. Univ. Dr. Dumitru Lupuliasa 

Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Farmaceutice din România 

 

Președintele Comitetului de Organizare: Prof. Univ. Dr. Laura Vicaș 

Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea din Oradea 

 

Congresul este creditat de către Colegiul Farmaciștilor din România cu 40 de credite EFC. 

 

Taxe de participare: 

Categoria de participant 

Înscriere în intervalul 

01.01.2020 – 15.04.2020 

(taxă redusă) 

Înscriere în intervalul 

16.04.2020 – 31.07.2020 

Înscriere pe loc sau 

după 01.08.2020 

(taxă majorată) 

Cadre didactice universitare 

(profesori, conferențiari) 
120 € 150 € 180 € 

Cadre didactice universitare (șefi 

lucrări, asistenți), doctoranzi, 

rezidenți 

50 € 70 € 90 € 

Farmaciști, asistenți de farmacie, 

medici, alte profesii din domeniul 

sănătății 

120 € 170 € 200 € 

Studenți Gratuit Gratuit 20 € 

Persoane însoțitoare 50 € 50 € 50 € 
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LAUDATIO 

 

 

PROF. DR. EREM BILENSOY 

Facultatea de Farmacie, Universitatea Hacettepe, Ankara, Turcia 

 

 

Honoris causa este o locuțiune care înseamnă „datorită meritelor” și se referă atât la 

cele profesionale, cât și la buna reputație. În privința meritelor profesionale pe care le are 

doamna profesor Bilensoy se pot enumera lucrurile care reies din articolele internaționale, 

proiectele naționale și internaționale în care a fost implicată. Domeniul abordat preponderent 

este cel al obținerii și caracterizării de nanoparticule, pe care le regăsim în terapiile țintite ale 

neoplasmului. 

Doamna Erem Bilensoy este profesor de Tehnologie farmaceutică, ramură a profesiei 

noastre care se transformă continuu. Doamna profesor are doctoratul realizat în cotutelă cu 

Université Paris Sud. Este autor a peste 70 de articole, 15 capitole de cărți internaționale, zeci 

de conferințe, sute de prezentări orale și postere. 

Este membru onorific al mai multor societăți farmaceutice și multiplu premiată pentru 

rezultatele activității sale științifice. A fost președintă a Comisiei de evaluare de bio-

echivalență/biodisponibilitate, fondatoare a Comitetului Network of Nanomedicine în 2010 și 

membră a Comitetului executiv al European Cyclodextrin Society din 2009. Erem Bilensoy a 

fost președintele Federației Europene pentru Științe Farrmaceutice (EUFEPS) în mandatele 

din perioada 2015 – 2019, în prezent fiind și în Comitetul Federației Internaționale a 

Farmaciștilor (FIP). Este vicepreședinta Centrului de Transfer Tehnologic al Universității 

Hacettepe. 

În prezent, cercetările pe care le desfășoară includ nanoparticule utile în terapia țintită 

a cancerului, în rezistența multimedicamentoasă, în aplicații de proteomică, metabolomică și 

lipidomică, nanoparticule cationice, sisteme de eliberare 3D, aplicații biomedicale ale 

nanoparticulelor în boli complexe. Putem astfel spune că domeniile de expertiză pe care le 

regăsim în lista doamnei profesor sunt interconectate: nanomateriale, drug targeting, drug 

delivery. 

Școala pe care doamna profesor o reprezintă este revoluționară în domeniul 

Tehnologiei farmaceutice, fiind inițiatoarea mai multor conferințe sau organizatoare de 

laboratoare instrumentale interdisciplinare. 

În privința meritelor umane și a reputației desăvârșite, doamna profesor este o 

personificare a farmacistului care are potențialul de a atinge starea ideală: rigoare, delicatețe, 

punctualitate, tenacitate și putere de muncă, dublată de claritatea ideilor, calități care sunt mai 

rar prezente într-o singură persoană. 

 

Prof. Dr. Farm. Doina Drăgănescu 

Congresul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 

București, 2019 

 


