


reprezintă cea mai importantă manifestare educațională și științifică a 
studenților farmaciști din întreaga țară, acesta desfășurându-se anual în unul 
dintre cele 8 centre membre ale Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști 
din România: Cluj-Napoca, București, Iași, Craiova, Târgu-Mureș, Oradea, 
Timișoara și Sibiu. 
 

După 4 ani de la ediția CNSFR 2015 și 3 ani de la cea de  a 13-a ediție  a 
Congresului European de Farmacie “EPSA Autumn Assembly”, evenimente 
marcate tot în Cluj-Napoca, revenim cu forțe proaspete și dorință de a scrie o 
nouă filă în istorie, capitol intitulat de această dată Congresul Național al 
Studenților Farmaciști 2019 ediția a XVII-a. Evenimentul realizat de 
Organizația Studenților Farmaciști Cluj-Napoca cu sprijinul Universității de 
Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” va avea loc în perioada 10-14 aprilie 
2019 în acest frumos oraș situat în inima Ardealului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Considerăm că, de cele mai multe ori, impresiile false sau gândurile nefondate 
izvorăsc din necunoștiință de cauză. Informarea cu privire la toate 
oportunitățile, beneficiile cât și provocările oferite de această carieră, dar și 
formarea responsabilă a studenților reprezintă primii pași către success. 
 
Pentru a acoperi în totalitate toate subiectele abordate în cadrul acestei teme 
vor fi implicate cadrele didactice ale Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu 
Hațieganu” Cluj-Napoca, precum și alte persoane care vor contribui la 
dezvoltarea personală și profesională a studenților. Implicarea marilor companii 
farmaceutice este vitală atât pentru cunoașterea industriei medicamentului cât 
și pentru a aduce informații din domeniul inovării, cercetării și elaborării 
substanțelor medicamentoase. 
 

 

Tema acestei ediții este una de actualitate și de 
asemenea, un subiect necesar de abordat pentru 
conștientizarea importanței profesiei de farmacist și a 
modului în care aceasta a fost percepută în ultimul 
deceniu: What`s next? Opportunities and Challenges. 
 

Principalul scop în alegerea acestei teme este 
evidențierea oportunităților pe care viitorii absolvenți 
ai Facultății de Farmacie le dețin. Mai mult decât atât, 
prezentarea domeniilor în care pot profesa și totodată 
conștientizarea unor provocări care pot fi întâmpinate 
în această profesie reprezintă obiective precise în 
realizarea acestui proiect. 
 



Scopul evenimentului  
este împărțit pe două 

direcții clare: 

Conștientizarea în rândul studenților 
a importanței profesiei de farmacist 

și a oportunităților pe care le au 
aceștia după terminarea studiilor; 

Dezvoltarea personală a studenților 
farmaciști din România și creșterea 

gradului de competență profesională 
a acestora. 

Prezentarea  oportunităților, beneficiilor, dar și a provocărilor întâlnite de 
un absolvent al facultății de farmacie prin organizarea a 4 Simpozioane, în 
care speakeri din diferite arii vor răspunde la întrebările studenților privind 
domeniul farmaceutic. 

Dezvoltarea personală și profesională a participanților prin cele 7 sesiuni 
de workshop-uri și training-uri, fiind organizate câte 8 activități în paralel 
pe fiecare sesiune. 

Premierea studenților implicați în activități de cercetare  prin participarea 
acestora la Sesiunile de Lucrări Științifice, împărțite pe cele 2 categorii: 
 

 
 
 

Prezentările studenților din întreaga țară vor fi jurizate de către cadre 
didactice din cadrul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” 
Cluj-Napoca. 

 Științe Fundamentale 
 Știinte de Specialitate 

Informarea populației clujene cu privire la prevenirea și combaterea 
alergiilor prin organizarea unei Campanii de Sănătate, care se va desfășura 
într-un spațiu populat pentru a ajunge la un public cât mai larg, 
urmărindu-se astfel un impact major  în rândul comunității. 



 392 STUDENȚI 
FARMACIȘTI  

DIN ÎNTREAGA ȚARĂ 
 214 Externi 
178 din Cluj 

31 FARMACIȘTI/ABSOLVENȚI  
AI FACULTĂȚII DE FARMACIE 

16 Externi + 15 din Cluj  

PESTE 500 DE 
PERSOANE 
 ÎN CADRUL 
CAMPANIEI 

DE SĂNĂTATE 

Validarea activității Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din 
România pe mandatul anterior și alegerea noii echipe FASFR pentru 
mandatul 2019-2020 în cadrul celei de-a XXXII-a Adunare Generală 
FASFR. 

Organizarea unui Treasure-Hunt, astfel participanții vor putea descoperi 
frumusețea orașului și a punctelor turistice importante din Cluj-Napoca. 

Testarea cunoștințelor acumulate se va realiza prin concursuri 
interactive. Participanții vor avea ocazia de a experimenta diferite arii din 
domeniul farmaceutic prin participarea la concursurile Comunicarea cu 
pacientul, Aptitudini clinice și Concursul de Preparare, punând în practică 
teoria acumulată în cadrul Facultății. 

Organizarea unor activități care să echilibreze programul educațional din 
cadrul Congresului. Acest cadru perfect va fi creat cu ajutorul serilor de 
socializare, a serii de gală și a altor momente surpriză pregătite de echipa 
de organizare, menite să încurajeze schimbul de idei și cunoștințe între 
persoane provenite din același domeniu. 



Miercuri 
10.04.2019 

Joi 
11.04.2019 

Primire participanți 

Mic dejun 

Simpozion 1 

Coffee-break 

Explore Cluj 
Treasure Hunt 

 

Simpozion 2 

Prânz 

WS/TR* SLS 1* AG FASFR* 

Ceremonia de deschidere Coffee-break 

Cocktail Party WS/TR SLS 2 AG FASFR 

Cină Cină 

Seară de socializare Seară de socializare 

Vineri  
12.04.2019 

Sâmbătă 
13.04.2019 

Duminică 
14.04.2019 

Mic dejun Mic dejun Mic dejun 

Simpozion 3 WS/TR 
AG 

 FASFR 
Plecare 

participanți 

Coffee-Break Coffee-break 

Simpozion 4 WS/TR 
AG 

 FASFR 

Prânz Prânz 

Concurs  WS/TR 
AG 

FASFR 
Campanie 

SP* 
AG 

 FASFR 

Coffee-Break 

Timp liber Concurs  WS/TR 
AG 

FASFR 

Cină 

Seară de socializare Seara de gală 

*WS = workshop / TR = training     
  SLS = Sesiune de Lucrări Științifice 
  AG FASFR = Adunarea Generală  a Federației Asociațiilor Studenților Farmaciști din România 
  Campanie SP = Campania de Sănătate Publică 

  



   Incidența alergiilor a cunoscut o creștere majoră în ultimul 
deceniu, dar cu toate acestea, o mare parte din populație nu este 
informată corespunzător privind această afecțiune. 
 
   În acest context, noi, viitori profesioniști în domeniul sănătății, 
considerăm că desfășurarea Congresului Național al Studenților 
Farmaciști din România este o ocazie perfectă pentru a organiza o 
campanie de sănătate publică prin care să ajutăm populația să ia 
decizii în cunoștință de cauză, din surse sigure și verificate! 
 
   Pentru început ne dorim să acumulăm toate cunoștințele 
necesare pentru a veni în ajutorul pacienților cu cele mai bune 
sfaturi prin organizarea unui workshop alături de profesioniști în 
domeniul medical, farmaciști, medici și paramedici. 
 
   Ulterior, cu acest bagaj de cunoștințe proaspăt acumulate, sărim 
în ajutorul publicului larg prin organizarea unei campanii de 
informare în Parcul Central din Cluj-Napoca. Acolo vom transmite 
oamenilor toate informațiile învățate și vom încerca să atragem 
atenția trecătorilor asupra subiectului propus prin diferite activități 
și concursuri destinate unui public cât mai larg.  
 
   Sperăm astfel că prin implicarea activă și interesul acordat șă 
reușim să adăugăm încă o cărămidă la schimbarea în bine a 
societății din care facem parte și în care ne punem speranța! 

 

AlergoStop



Reprezentarea studenților 
atât la nivel de Facultate 

cât și la nivel de 
Universitate;  

Responsabilizarea 
comunităţii prin 

campaniile demarate, 
mergând pe ideea  că este 
mai important să previi, 

decât să tratezi. 

Formarea de profesionişti 
în domeniul farmaceutic; 

Conştientizarea 
amprentei de promotor 

de sănătate pe care 
farmacistul o are; 

Organizaţia Studenţilor Farmacişti din Cluj-Napoca (OSF) este o organizaţie non-
profit, non-guvernamentală, care reprezintă toți studenții Facultății de Farmacie din 
Cluj-Napoca, atât pe cei ai specializării Farmacie, secțiile română și franceză, cât și pe cei 
ai specializării Nutriție și Dietetică. Aceasta a fost fondată în 1995 și funcţionează pe 
bază de voluntariat, sub supravegherea unui Birou de Conducere, care se reînnoieşte 
anual,  alcătuit astăzi din 18 studenți.  

 

 
 

  

 
 

  

 

Misiunea organizaţiei este împărțită în 4 direcții:  



La nivel național: 

OSF Cluj-Napoca este membru fondator al Federației 
Asociațiilor Studenților Farmaciști din Romania (FASFR) și 
membru activ al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești 
din România (ANOSR).  

La nivel internațional:  

Prin intermediul FASFR, Organizația Studenților Farmaciști din 
Cluj-Napoca face parte din European Pharmaceutical Students’ 
Association (EPSA) şi International Pharmaceutical Students’ 
Federation (IPSF) 

24 de ani de tradiție 

 
1000 de studenți pe care îi reprezentăm 

 
30 de campanii de sănătate și proiecte organizate 
anual 

 
220 voluntari activi 

 
>20.000 de persoane din România la care ajunge 
mesajul nostru anual 

 
 
 
 
 

Pe plan local: 

OSF Cluj-Napoca este membru activ în Consorțiul Organizațiilor 
Studențești din Cluj-Napoca (COS Cluj-Napoca) și membru în 
cadrul Federației Tinerilor din Cluj 



Denisa Elena CĂPĂȚÎNĂ 
Coordonator Financiar  
Telefon: 0746 818 909 
E-mail: coordonator.financiar.cnsfr2019@gmail.com 
  

  
 
Alexandru Ionuț TRIF 
Președinte de Congres 
Telefon: 0742 276 243 
E-mail: presedinte.cnsfr2019@gmail.com 
  
 
 

Diana Antonia SAFTA 
Vicepreședinte de Congres 
Telefon: 0764 417 350 
E-mail: vicepresedinte.cnsfr2019@gmail.com 
 
 
 

Site web: http://cnsfr2019.osfcluj.ro/ 
Facebook: https://www.facebook.com/CNSFRomania/ 
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