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Cu deosebită plăcere Vă invităm să participați  

la  Conferința studențească în cadrul disciplinei 

Farmacie socială,  

care se va desfășura la data de 30 noiembrie 

2016, orele 1140, aula 4, blocul de studii nr.2,  

str. Malina Mică, 66.  
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PROGRAMUL CONFERINȚEI 
 
Moderatori:  

 
Mihail Brumărel,  
conferențiar universitar, șef catedră  
Farmacie Socială ”Vasile Procopișin” 
 
Stela Adauji,  
conferențiar universitar,  șef studii catedră  
Farmacie Socială ”Vasile Procopișin” 

 

1140 – Mihail Brumărel – deschiderea conferenței  
 
Comunicări:  

1150 – Prezentare grupa F1201 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în stări de răceală (virozele). 

1200 – Prezentare grupa F1202 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în stări de răceală provocate de 
infecții bacteriene. 

1210 –  Prezentare grupa F1203 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile tractului gastro-
intestinal (tulburări funcționale esofagiene) 

1220 – Prezentare grupa F1204 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile tractului gastro-
intestinal (tulburări funcționale gastro-
duodenale) 
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1230 – Prezentare grupa F1205 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile tractului gastro-
intestinal (sindroame funcționale intestinale) 

1240 – Prezentarea grupa F1206 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile dermatologice (herpes, 
acnee, micoze, seboree, mătreață) 

1250 – Prezentare grupa F1207 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile sistemului nervos 
central (cefalee, stări de anxietate, astenii) 

1300 –  Prezentare grupa F1208 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în avitaminoze 

1310 – Prezentare grupa F1209 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile sistemului locomotor 
(artralgii și mialgii) 

1320 – Prezentare grupa F1210 
Studiul de piață al medicamentelor OTC 
indicate în afecțiunile sistemului locomotor 
(osteoporoza și osteoartroza) 

1330 –  Discuții. 
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COMITETUL ORGANIZATORIC 
 
Președinte: 

Mihail Brumărel, dr. șt. farm., 
conferențiar universitar, șef Catedră 
de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

Stela Adauji, dr. șt. farm., 
conferențiar universitar,  șef studii Catedră de 
farmacie socială ”Vasile Procopișin” 
 
 

Membri: 

Liliana Dogotari, dr. șt. farm., 
conferențiar universitar, șef studii Catedră de  
farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

Paseka Olesea, asistent universitar,   
Catedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

Zgîrcu Elena, asistent universitar,   
Catedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 
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