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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 29 noiembrie 

2017, orele 1140, aula 4, blocul de studii nr.2,  

str. Malina Mică, 66.  

 

Organizator – Catedra  

de farmacie socială  

„Vasile Procopișin”. 
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PROGRAMUL CONFERINȚEI 
 
Moderatori:  

 
Mihail Brumărel,  
conferențiar universitar, șef Catedră  
de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 
 
Stela Adauji,  
conferențiar universitar,  șef studii Catedră  
de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

 

1140 – Mihail Brumărel – deschiderea conferenței  
 
Comunicări:  

1150 – Prezentare grupa F1301 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Coldrex, Thetaflu/Augmentin, 
Klamox) 

1200 – Prezentare grupa F1302 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Nalgesin/Ketanov) 

1210 –  Prezentare grupa F1303 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Ibuprofen/Nimesulid) 

1220 – Prezentare grupa F1304 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Voltaren emulgel/Movalis) 
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1230 – Prezentare grupa F1305 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Citramon/Analgin) 

1240 – Prezentarea grupa F1306 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Interferon α2b/Groprinosin) 

1250 – Prezentare grupa F1307 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Fasconal/Tempalgin) 

1300 –  Prezentare grupa F1308 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Almagel, Maalox/Nolpaza) 

1310 – Prezentare grupa F1309 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Canephron/Furagin) 

1320 – Prezentare grupa F1310 
Percepția medicamentelor OTC de către 
consumator (Ambroxol/Broncholytin) 

1330 –  Discuții. 
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COMITETUL ORGANIZATORIC 
 
Președinte: 

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

Membri: 

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

Liliana Dogotari, dr. șt. farm., 
conferențiar universitar, Catedra de  
farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

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

Șchiopu Tatiana, asistent universitar,   
Catedra de farmacie socială ”Vasile Procopișin” 

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