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Despre Congresul Național al Studenților Farmaciști din 

România 2020 

Congresul Național al Studenților Farmaciști din România reprezintă cea mai 
importantă manifestare științifică și educațională, fiind evenimentul cu cea mai 
mare amploare în rândul studenților farmaciști din centrele universitare din 
România: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu-Mureș, 
Timișoara. Devenit o tradiție de 18 ani, congresul aduce în prim plan probleme, 

noutăți și teme de interes larg din domeniul sănătății, contribuind la creșterea 
nivelului de pregătire și la definirea viitorilor profesioniști. 

În acest an, atât studenții cât și 
farmaciștii se vor reuni în inima 

Olteniei, la Craiova, la cea de-a XVIII- 

a ediție a Congresului Național al 
Studenților Farmaciști din România, 
organizat cu sprijinul Universității de 
Medicină și Farmacie din Craiova, în 
perioada 1-5 aprilie 2020. Timp de 5 

zile, aceștia vor participa la o serie de 

workshop-uri și simpozioane menite 

să îi pună la curent cu toate actualitățile domeniului farmaceutic și al sănătății. 

În acest an, tema congresului este: “Studentul farmacist: de la bazele științei până 
la profesia de farmacist” și urmărește etapele evoluției unui farmacist, cunoașterea 
și aprofundarea atât a părților vizibile ale acestui domeniu cât și a celor mai puțin 
cunoscute, ce au importanță atât pentru viitorii profesioniști cât și pentru pacienții 
acestora. Prin alegerea acestei teme, ne propunem prezentarea și conștientizarea 
impactului major al farmaciștilor în recomandarea celor mai eficiente și sigure 
terapii medicamnetoase, în îmbunătățirea actului medical, tratarea diverselor 
afecțiuni, dar și în descoperirea și cercetarea de noi remedii pentru bolile rare și 
cele cu prevalență mică. 
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Simpozioanele din cadrul evenimentului vor aduce în prim plan prezentări și discuții 
despre complicațiile apărute în urma polipragmaziei, fără a se ține cont de 
interacțiunile medicamentoase, despre tratamentele experimentale de actualitate 

și medicamentele „orfane”. De asemenea, vor fi abordate subiecte despre: 

concordanța dintre mențiunile din prospect și compoziția reală a medicamentului 
sau despre ignorarea și nerespectarea efectelor adverse, care pot avea efecte grave 

asupra sănătății populației. Vor fi abordate și teme precum: biotehnologiile din 
industria farmaceutică și nanotehnologiile aflate în stadiu de cercertare. 

 
 Scop 

Evenimentul își propune să aducă un aport de cunoaștere și abilități pentru 
studenți, care să îi ajute în viitoarea lor carieră în domeniul farmaceutic. Totodată, 
va fi creat un mediu propice pentru ca aceștia să își prezinte lucrările științifice și 
pentru a-și demonstra capacitățile dobândite în decursul anilor de studiu. 

 

 
  Manifestări științifice 

În cadrul CNSFR va avea loc o Sesiune de Comunicări Științifice (SCS), în care 
studenții vor avea posibilitatea să prezinte rezultatele cercetărilor obținute de 
echipele din care fac parte, în domeniul farmaceutic, fie sub forma unor prezentări 
orale, fie de tip poster. 

 

 
 Workshop-uri 

În fiecare zi, vor avea loc concomitent workshop- 

uri (WS) menite să susțină tema congresului, ca 
un plus adus la dezvoltarea atât personală cât și 
profesională a participanților. 
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 Concursuri 

Comunicarea cu pacientul – concurs ce are 

rolul de a dezvolta comunicarea și 
interacțiunea viitorilor farmaciști cu 
pacienții. Studenții sunt puși în rolul de 
farmacist, iar timp de 5 minute vor acorda 

consult unui pacient (voluntar) ce prezintă o 
prescripție medicală. Desfășurarea dialogului 

este apoi analizată și notată de un juriu 
format din specialiști. 

Aptitudini clinice – scopul acestui concurs 

este de familiarizare a studenților cu modul de eliberare a unei scheme de 

tratament. O echipă de studenți va primi un caz clinic, pe care va trebui să îl 
analizeze, să verifice corelația diagnosticului cu tratamentul medicamentos propus, 

să corecteze/ajusteze eventualele greșeli și să propună o schemă terapeutică 
potrivită și un eventual regim adecvat patologiei respective. 

Prepararea medicamentelor – concursul se adresează celor care doresc să pună în 
practică cunoștințele dobândite de-a lungul anilor de studiu, despre formularea și 
prepararea formelor farmaceutice. 

Premierea participanților pentru Sesiune de Comunicări Științifice cât și pentru 
concursuri va avea loc în ultima seară a congresului. 

 

 
 Adunarea Generală FASFR 

De-a lungul celor 5 zile pline va avea loc și Adunarea Generală (AG) a Federației 
Asociațiilor Studenților Farmaciști din România, în cadrul căreia va fi aleasă echipa 
FASFR 2020-2021, vor fi prezentate rapoartele de activitate ale membrilor echipei, 

vor fi votate moțiuni și va fi aleasă gazda CNSFR 2021. 
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Organizația Studenților Farmaciști din Craiova 

 

 
“Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi unit este progresul, să lucrezi 
împreună este succesul.” 

- Henry David Thoreau 

 

Organizația Studențior Farmaciști din Craiova (OSF Craiova) este o organizație non- 

guvernamentală, non-profit, apolitică, ce a luat naștere pe data de 17 decembrie 
1999, din dorința de a reprezenta și apăra drepturile, interesele profesionale, 
științifice și sociale ale tuturor studenților din cadrul Facultății de Farmacie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova. De atunci și până în prezent, 
scopul principal a fost de dezvoltare a studenților și a dorinței lor de autodepășire, 
cât și de consolidare a legăturilor dintre voluntari și colegii din alte universități, prin 

activități extracurriculare. 
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În prezent, OSF este pus în mișcare de către o echipă de 16 persoane, ce reprezintă 
Biroul de Conducere, și de voluntari, toți studenți ai Facultății de Farmacie din anul 

1 până în anul 5. Împreună, de la an la an, aceștia reușesc, prin muncă, devotament 

și perseverență să fie un exemplu de profesionalism și performanță și, prin 
activitățile și campaniile desfășurate, să iși aducă aportul pentru îmbunătățirea atât 

a sistemului de sănătate cât și cel al învățământului universitar. 

La nivel național, Organizația Studenților Farmaciști din Craiova este membră 
activă, cu drepturi depline și totodată fondatoare a Federației Studenților 
Farmaciști din România (FASFR), înființată în anul 2003. Aceasta din urmă este 
implicată activ la nivel european, în European Pharmaceutical Students’ 
Association (EPSA) și la nivel internațonal, în International Pharmaceutical 
Students’ Association (IPSF). 

De asemenea, OSF Craiova este membră a Uniunii Studenților din România (USR) 
încă din anul 2011. Datorită implicării active în reprezentarea și ghidarea 
studenților farmaciști în carieră, OSF se află și în parteneriat cu International 
Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), Student Chapter 

of Craiova, Romania. 
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Calendar Eveniment 
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Vizibilitate online: 

 
  Pagina de Facebook a Congresului Național al Studenților Farmaciști din 

România (https://www.facebook.com/CNSFRomania/) 
 

 

 

 
 

  Pagina de Facebook a Organizației Studenților Farmaciști din Craiova 

(https://www.facebook.com/osfcraiova/) 
 

 

https://www.facebook.com/CNSFRomania/
https://www.facebook.com/osfcraiova/
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Număr de participanți 
 
 

Ne propunem să aducem un număr de aproximativ 300 de participanți în cadrul 
acestui congres dintre care: 

  Pachete externe: 166 

- Participanți fără lucrare științifică: 90 

- Participanți cu lucrare științifică: 25 

- Echipa FASFR: 14 

- Delegați Oficiali: 21 

- Farmaciști: 5 

- Alumni FASFR: 5 

- Alte federații: 6 

 
 Pachete interne: 80 

- Participanți fără lucrare științifică: 60 

- Participanți cu lucrare științifică: 10 

- Farmaciști: 5 

- Alumni: 5 

 Comitet de organizare: 17 

 Voluntari: 40 
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Testimoniale despre edițiile anterioare ale CNSFR 

 
 

 „Profesionalismul și deschiderea comitetului de organizare al CNSFR 2017, 
București,   ne-au   făcut   să   ne   bucurăm  de   o   experiență   minunată   prin 

diversitatea simpozioanelor și a workshop-urilor. Pot spune că echipa s-a 

gândit la toate aspectele importante pentru dezvoltarea personală și 
profesională  a  participanților.  Mă  bucur  că  am  putut  să  iau  parte  la  acest 

eveniment plin de momente ce nu vor fi uitate curând.” 

- Andrei Bogdan Buia, CNSFR 2017, București 
 

 „Ospitalitatea moldovenească este bine-cunoscută de către toată lumea și am 

fost convinsă de asta după ce am pășit pentru prima dată în Iași, la CNSFR 

2018. Am fost întâmpinați cu brațele deschise și mult entuziasm, iar apoi au 

urmat 5 zile pline de învățare și oamenii noi. Cuvintele principale care ar 

descrie experiența traită sunt cunoaștere și dezvoltare, reușind să mă întorc 

acasă cu o viziune mult mai clară asupra viitorului meu și a ce presupune o 
carieră în domeniul farmaceutic.” 

- Adriana Florentina Ciobanu, CNSFR 2018, Iași 
 

  „Știm cu toți că ardelenii sunt atenți la cele mai mici detalii, dar până nu vezi, 

nu crezi. Am mers la CNSFR 2019 la Cluj-Napoca, iar colegii noștri ne-au 

pregătit 5 zile pline de învățare în cel mai plăcut cadru pe care ni l-au putut 

oferii. Ca membru al echipei naționale de la acea vreme, am avut ocazia să 
văd munca celor din spatele acestui eveniment și să văd ce lucruri pot să facă 
studenții farmaciști m-a făcut mult mai mândră. M-am întors acasă mult mai 

curajoasă, cu o idee mai clară asupra a ceea ce vreau să fac în viitoarea mea 
carieră și cu multă motivație să ajut la reunirea studenților farmaciști și în 

Craiova.” 

- Raluca Rîjniță, CNSFR 2019, Cluj-Napoca 
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Vă mulțumim pentru sprijinul acordat! 

 

 
Date de contact: 

 

 Președinte: RALUCA 

RÎJNIȚĂ 

Telefon: 0746225204 

E-mail: presedinte.osfcraiova@gmail.com 

 
 Vicepreședinte: LORENA 

MARIA ION 

Telefon: 0766339476 

E-mail: vpinterne.osfcraiova@gmail.com 

 
 Coordonator Fundraising: 

ALEXANDRU CĂTĂLIN BARBU 

Telefon: 0770926650 

E-mail: vpfinanciar.osfcraiova@gmail.com 

mailto:presedinte.osfcraiova@gmail.com
mailto:vpinterne.osfcraiova@gmail.com
mailto:vpfinanciar.osfcraiova@gmail.com

	Organizația Studenților Farmaciști din Craiova,
	Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România
	Cuprins
	  Manifestări științifice
	 Workshop-uri
	 Concursuri
	 Adunarea Generală FASFR

	Organizația Studenților Farmaciști din Craiova
	Calendar Eveniment
	Vizibilitate online:
	Număr de participanți
	 Pachete interne: 80
	 Comitet de organizare: 17

	Testimoniale despre edițiile anterioare ale CNSFR
	Date de contact:


