
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

ANUNȚ PRELIMINAR (II) 
 

 
Avem privilegiul și bucuria de a vă invita la Conferința Națională ”Zilele Medicamentului” 

ediția a XXVII-a - Medicamentul de la idee la clinică. Evenimentul realizat sub egida Asociației de 
Algeziologie din România, Societatea de Științe Farmaceutice din România, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Grigore T. Popa” Iași va avea loc în perioada 10-12 octombrie 2019 în complexul Palas 
Congress Hall. 

Manifestarea reunește anual un numar impresionant de  participanți și se adresează 
farmaciștilor, medicilor, chimiștilor, biologilor implicând participarea specialiştilor care îşi desfăşoară 
activitatea în spitale, în farmaciile comunitare sau de circuit închis, în centre de cercetare a 
medicamentului și în industria farmaceutică. 

Temele abordate pentru această ediție sunt: Cercetări fundamentale în domeniul 
medicamentului, Farmacoterapie și farmacovigilenţă, Relația medic-pacient-farmacist, Durere și 
analgezie. 

                 Taxa de participare include: acces săli conferinţă, mapă eveniment ştiinţific, eliberare diplomă, 
statutul de membru al Asociaţiei de Algeziologie din România pentru anul 2019. Evenimentul va fi 
creditat cu puncte EFC și EMC. 

Depunerea titlului și a rezumatelor (romană și engleză) se va realiza în perioada 1.04.2019 – 
15.08.2019 la adresa zilelemedicamentului@gmail.com. Termenul limită pentru înregistrarea taxei de 
participare este 15.09.2019 (După această dată taxa va fi majorată). Înscrierea în grup (5, 10 persoane) 
beneficiază de reducere (detalii la adresa de corespondență).  

Taxa pentru eveniment 170 RON, se va efectua în contul AAR RO44BRDE240SV27110582400, 
Filiala BRD Iaşi, cu menti̧unea – Taxa ZM-2019 – nume, prenume participant.  

Dovada plății va fi trimisă pe adresa:zilelemedicamentului@gmail.com.  

               Pentru orice informație vă rugăm să ne contactați la adresa de mail mai sus menționată. 
Viitoarele anunțuri legate de acest eveniment vor fi postate pe site-ul Colegiului Farmaciștilor Iași 
(www.iasi.colegfarm.ro), AAR (www.agesio.ro) și pe paginile de facebook. 

Vă așteptăm cu drag pentru a dezbate subiecte interesante privind medicamentul, dar și să ne 
bucurăm împreună de Sărbătorile Iașului aflate sub auspiciile prăznuirii Sfintei Cuvioase Parascheva, 
ocrotitoarea plaiurilor Moldave. 

Președinte conferință 
Prof. dr. Veronica Bild 
 

Președinte științific 
Prof. emerit  dr. Ostin C. Mungiu, DHC 
 

Președinte organizare 
Şef lucr. dr. Delia Bulea 
Conf. Dr. Gabriela Tătărîngă 
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