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RAPORT ASUPRA  

 
CONGRESULUI NAȚIONAL DE FARMACIE, EDIȚIA A XVII-A 

Farmacia secolului XXI – între specializarea inteligentă şi responsabilitate socială 
26 - 29 septembrie 2018, București, România 

 
 

Ediția a XVII-a a Congresului Național de Farmacie a avut loc în București în perioada 26-29 
septembrie 2018, fiind organizat de Societatea de Științe Farmaceutice din România și 
Facultatea de Farmacie din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” 
București.  

La manifestare au participat farmaciști, medici, studenți din toate centrele universitare, 
precum și lectori din străinătate (Franța, Anglia, Olanda, Grecia, Spania, Bulgaria, Serbia, 
etc.), înregistrându-se un număr de 1519 participanți. La eveniment au fost reprezentate 66 
companii farmaceutice naționale și multinaționale și 12 parteneri media. 

În cadrul sesiunilor congresului au fost susținute un număr de 48 conferințe, 66 
comunicări orale, 146 postere, precum și 7 conferințe cu invitați speciali și 12 simpozioane de 
firmă. Prin intermediul acestor prezentări au fost aduse informații privind cele mai semnificative 
cercetări din centrele universitare naționale din mai multe arii de expertiză. Este de remarcat 
nivelul științific al lucrărilor, faptul că au fost realizate, susținute public și premiate lucrări ale 
unor tineri cercetători, precum și ale cadrelor didactice, participanți din toate centrele universitare, 
recunoscute pe plan național și internațional. 

Tematicile abordate la ediția din acest an au fost superpozabile celor de la ediția anterioară 
și anume: Design-ul medicamentului – sinteză, analiză, inovare; Plantele medicinale – actualități 
în cercetare și utilizarea terapeutică; Xenobiotice și biotice – evaluarea clinică și non-clinică a 
eficacității și siguranței, Tehnologia farmaceutică – perspective în optimizarea formelor 
farmaceutică; Practica farmaceutică – aspecte legislative, ale managementului, marketingului 
farmaceutic și ale tehnologiei informaționale. 

Simpozioanele propuse pentru această ediție au avut următoarele titluri: Farmacia clinică, 
în contextul provocărilor farmacoterapiei contemporane, Farmacia de spital – noi orizonturi, 
Nutriție și siguranță alimentară – impact asupra sănătății umane, Substanțele de abuz – 
abordări actuale și noi provocări (teme care nu au mai fost abordate la ediții anterioare ale 
congreselor naționale) și simpozionul de Istoria farmaciei, aflat la cea de-a treia ediție. 

Au fost susținute prelegeri în cadrul simpozioanelor științifice de Farmacie clinică, Farmacie 
de spital, Nutriție și siguranță alimentară, Istoria farmaciei, precum și celui dedicat Substanțelor 
de abuz. 
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Premiile pentru Tânărul cercetător au fost acordate conform propunerilor transmise de 
reprezentanții conducerilor Facultăților de Farmacie. 

Pentru ca o parte din lucrările științifice care au fost prezentate la congres să poată fi 
accesibile și într-un format in extenso, conducerea Societății de Științe Farmaceutice din 
România a creat posibilitatea de a fi publicate într-un volum de Proceedings dedicat acestui 
congres. 

Transmitem mulțumirile noastre pentru onoarea de a fi fost împreună și a fi fost posibil un 
schimb de informații profesionale al căror impact este prezent în viața științifică națională. 

La finalul lucrărilor congresului a fost anunțat centrul universitar care va organiza 
împreună cu Societatea de Științe Farmaceutice din România ediția a XVIII-a a Congresului 
Național de Farmacie și anume Universitatea din Oradea.  

Dorim colegilor organizatori din Facultatea de Medicină și Farmacie din Oradea să se 
bucure de ceea ce înseamnă lucrul în echipă, să aibă idei și putere de a le pune în practică, 
capacitate materială și spirituală pentru susținerea evenimentului astfel încât și peste 2 ani să 
putem spune că cercetarea științifică farmaceutică se află pe o linie ascendentă. 
 
 
 
Prof. Dr. Doina DRĂGĂNESCU 
Președintele Comitetului de Organizare  

 


