Adunare Generala –prezentare rapoarte și alegeri
28 martie 2015
RAPORT Activitate
2014
Activitatea SRIF in anul 2014, conform programului de activitati aprobat de Adunarea
generala în martie, a cuprins o serie de activități, incadrate în 3 capitole, astfel:
I – Activitati curente
s-a intocmit corespondenta cu destinatii in tara si strainatate,s-au eliberat adeverinte de
membru, diplome, scrisori către secțiunile Societatii, inregistrarea diplomelor eliberate
studenților, corespondenta cu Societatea Internațională, anunturi sedinte trimestriale,
pentru Reuniune Naționala, inregistrarea Brevetelor Cls I-a și a II-a, oferite la Braila,
în cadrul celei de a XXIII-a Reuniune Națională, scrisori și adrese către colaboratori
și prieteni, în țară și străinătate;
s-au distribuit materiale, anunțuri catre membrii Societatii prin presedintii de sectiuni,
s-au distribuit reviste (Revista IGGP NewsLetter 2013, revista Societatii Catalane de
Istoria Farmaciei si revista Galenus)
Sedinte de consiliu director 2 / an (prima anterior Ad. Gen Anuale; a doua cu prilejul
Reuniunii Naționale
Date fiind condițiile moderne de astazi comunicarea intre membrii consiliului director
din Bucuresti și din tara s-a facut de cate ori a fost nevoie (Ad. Gen Anuale; a doua cu
prilejul Reuniunea nationala si Colocviul Internațional); informatii privind manifestari
stiintifice cu sectii de istoria farmaciei (CNFR 2015 Iași); informare asupra
Congresului Internațional de Istoria Farmaciei, Istanbul). Informatiile au fost
transmise presedintilor secțiunilor.
evidenta membrilor SRIF ne arata la sfarsitul anului 2014: 320 membri cotizanti -50
lei. Pentru activitatea de evidenta a membrilor am solicitat prin anunturile trimise
actualizarea datelor personale în fișele de evidenta. Fisele sunt intr-un dosar în arhiva
curentă a Consiliului. Pentru cvorumul Adunarilor Generale membrii de onoare si
onorifici pot sau nu să fie prezenti

II - activitate stiintifica
-

În anul 2014 Societatea a organizat A XXIII-a Reuniune Nationala SRIF și Al IV-lea
Colocviu Internaţional de Istoria Farmaciei Colocviul international cu sprijinul Colegiului
Farmacistilor Braila , 5-7 iunie 2014, Braila.
42 lucrari (23 comunicări și 19 postere)

Alte activitati/participari
- Sesiunea stiintifică trimestriala din data de 29.03.2014 (4 lucrari+1 lansare de carte)
- Sesiunea stiintifica trimestriala din data de 29.11.2014
- ANIVERSARI 2014
- 50 ani de la infiintarea Facultatii de Farmacie, Universitatea de Stat de Medicina si
Farmacie „N. Testemitanu”, Chisinau, Adriana-Elena Taerel;
- Acad. Prof. Dr. Vasile Procopisin (1934-2008) - 80 ani de la nastere, Ana Carata.
- Sesiunea stiintifica trimestriala din data de 29.11.2014 (5 lucrari)
- 19 Mai 2014, Bucuresti, AL VI–lea Simpozion National Hippocratic (Hippocratismul de-a
lungul secolelor) (4 comunicări)
- 26-28.06.2014, Bucuresti, Al-VIII-LEA Congres National de Istoria Medicinei şi
Farmaciei
- 29.07.-2.08.2014, Brasov - A 41-lea Simpozion anual al Comitetului Internaţional de
Istoria Tehnologiei (ICOHTEC)
- 24-27.09.2014, Iaşi - Al XV-lea Congres Naţional de Farmacie (3 conferinte, 3
comunicari si 3 postere)
- 8.11.2014 - A XX-a Sesiune de comunicari stiintifice "D. Brandza" a Universitatii din
Bucuresti si Gradinii Botanice „D. Brandza”:
12-15.11.2014, Conferinta Nationala de Farmacie, Bucuresti (o lucrare)
Sedinţele de comunicari ale SRIM: (10 lucrari+2 Simpozioane)
3.03.2014 (2 lucrări):
17.03.2014: Patografie – in opera prozatorului Panait Istrati, A. Lucasciuc;
3.04.2014, Simpozion la Casa de Cultura Fr. Schiller: Istoricul relatiilor medicale si
farmaceutice româno-germane,
7.04.2014, In honorem: Prof. Constantin Bogdan la 80 de ani;
28.04.2014, Seminar Gomoiu-Samarian-Vatamanu: Dr. Iulius Iancu, Prinţesa din Harduf,
vol. I, 1909, vol.al II-lea, 2011, vol. al III-lea, 2012, Tip. ,,Columna”, Bacau, 6.10.2014, Al
24.11.2014, Seminar Gomoiu – Samarian Vatamanu, Dr. Marian Felix – Acei oameni ȋn
alb, Editura Eurotip, Baia Mare, 2013, Recenzie.
XI. Publicarea de articole ale membrilor SRIF in diferite reviste stiintifice:
- Farmacia 2014, Vol. 62 (2 lucrari):
- The study of Pharmacopoeias used in the Romanian area in XVIII-XXth centuries: evolution
of proportions for drug substances and pharmaceutical preparations, Emilia Stancu, Ana
Carata, Adriana-Elena Taerel, Valentina Soroceanu (5, 1037-1048);
- Romanian pharmacy in different political regimes (1948-2013), Valentina Soroceanu,
Cristina Rais, Adriana-Elena Taerel (1, 228-235);
- Practica Farmaceutica (1 lucrare):
- IN MEMORIAM: 105 de ani de la nasterea Profesorului Dr. Doc. Farm. Petre IonescuStoian (1909-1985) fondatorul si organizatorul Institutului pentru Controlul de Stat al
Medicamentului si Cercetari Farmaceutice (ICSMCF), Bucuresti (1956-1976), MariaGabriela Suliman, Gabriela Antoaneta Vlasceanu;
- Galenus: 21
- Maramureşul Medical (4 lucrări):
- Calendar 2014 de istoria medicinei si farmaciei/partea I- IV, Maria-Gabriela Suliman,
Antoaneta Lucasciuc;

- Hofigal (4 lucrări):
- Plantele medicinale în arta, Sarbatorile de primavara,/ vara,/ toamna,/ iarna: mituri,
credinte si obiceiuri populare, Maria-Gabriela Suliman, Antoaneta Lucasciuc.
- Viata Medicala, ş.a.

III – Activitate economico-financiara
- Incasarea cotizatiei si plata cotizatiei la IGGP; incasare alte venituri
( Mihaela Farsirotu a donat pentru Muzeu 2200 euro); diferite plati din conturile SRIF,
in lei si euro; urmarirea executiei bugetare.
Activitatea economică in societatea noastră s-a desfăşurat conform reglementărilor
legale dupa cum se va vedea in raportul financiar contabil
În ceea ce privește activitatea ec –financiară conform raportului primit de la firma de
contabilitate s-a constatat:
- conducerea executiva a SRIF, avand in vedere obligațiile prevazute de lg contabilit și
ord. Ministrului Finanțelor Publice evidenta contabilă a Societatii a fost organizata si
condusă de S.C.Velifinance Srl care și-a asumat responsabilitatea asigurarii cadrului legal
pt contabilizarea corectă și operativă a activităților ec-financiare
Activul Societății inventariat la 31.12.2014 însumează valoarea de 145.199 lei
Pasivul Societatii in sumă de 144.586.
În cursul anului 2014 s-au realizat venituri în sumă de 29.773 lei din cotizatii,
sponsorizari, donatii, dobanzi bancare.
Fata de veniturile realizate s-au evidențiat cheltuieli totale – 25.680 lei (chelt. Obiecte
inventar -10.021, cheltuieli materiale nestocate (rechizite, materiale necesare
desfasurarii asociatiei – 4884, protocol -349, transport – 339, postale – 1953, deplasari
-242 lei, servicii bancare 715, servicii terti -3.704 lei, impozite și taxe locale -480)
Din activitatea Societătii pe 2014 a rămas un excedent în valoare de 4093 lei)
Pentru anul 2015 ne propunem prin bugetul de venituri și cheltuieli anexat să realizam
venituri totale de 45000 lei si un excedent de 5000 lei care să marească fondul de
rezerve.
Societatea prin activitatea desfășurată în 2014 apreciem ca si-a atins obiectivele
propuse prin planul de activități pentru 2014
Societate nu are litigii patrimoniale sau situații conflictuale care să afecteze activitățile
desfășurate.

Program de activitate pe anul 2015
proiect
ACTIUNI – TERMENE – RESPONSABILI
Activitate curenta
1.- Sedinte ale Biroului si Consiliului Director, conform statutului si regulamentului si
ori de cate ori va fi nevoie ;
2.- Sedinte de consiliu director 2 / an (prima anterior Ad. Gen Anuale; a doua cu
prilejul Reuniunilor naționale. Menționam ca organele de conducere SRIF (Birou,
Comitete ale sectiunilor, Consiliul director pot fi convocate și organizate ori de cate
ori este nevoie la convocarea Președintelui și secretarului
Raspund : Presedinti, Secretari
Termen : permanent

3.- intocmirea corespondentei, distribuire de materiale, distribuire de publicatii de
istoria farmaciei ;
Raspund : Secretari, presedintii,Termen : permanent
2.- Evidenta membrilor SRIF, completarea Fiselor individuale
Termen – permanent ; Raspunde : Secretarii, conform Statutului
4.- Achitarea cotizatiei la IGGP in urma scrisorii primită de la trezorierul IGGP;
trimiterea sumei corespunzatoare numarului membrilor cotizanti, in Euro, la
trezorierul IGGP ;
Termen: iulie-septembrie a.c. Raspund : Președinte Secretar general,
5.- Participari ale membrilor SRIF la sesiuni lunare si Reuniuni Nationale de Istoria
Medicinii, sesiuni si alte manifestari Stiintifice ale Societatii de Stiinte Farmaceutice
din Romania, precum si la alte manifestari stiintifice nationale si internationale Termen: permanent;
Raspund: Presedinte, Secretar general, Presedintii Sectiunilor SRIF ;
6.- Organizarea manifestărilor Stiintifice anuale (reuniuni, sesiuni trimestriale ) și
participare la diferite manifestari stiințifice de istoria in cadrul sectiunilor (cercurilor)
SRIF din teritoriu si in Municipiul BucurestiTermen: permanent; Raspund: Birourile sectiunilor
7- Activitate cu studentii si cu cercetatori tineri, in domeniul Istoriei farmaciei ;
Sarcina Permanenta,
Raspund: Biroul Consiliului si Birourile Sectiunilor
8-- Elaborarea unui proiect de Regulament pentru Muzeul National de Istoria
Farmaciei al acestui muzeu.
Termen:permanent pana la solutionare,
Raspund : Organizator muzeu, Presedinte si intreg Consiliu
9.- Inventariere de obiecte, aparatura, mobilier, publicatii de Istoria Farmaciei si
identificare de institutii muzeale (colectii, farmacii muzeu, farmacii istorice) in zonele
geografice unde functioneaza sectiuni SRIF. Precizăm Adunării Generale că în
mandatul acestui Consiliu Director au fost făcute donații pt Muzeul Național de Istoria
Farmaciei (Denisa Motoc-balanță farmaceutică, Maria Soporean a donat obiecte –
sticluță farmaceutică, breloc aduse din America de la Asociația Farmaciștilor
Americani, mobilierul de farmacie)
Termen:permanent pana la solutionare,
Raspund Comitetele secTiunilor
Menținem în continuare următoarele puncte care sunt acțiuni permanente
10.- Intensificarea eforturilor pentru deschiderea unor sectiuni ale Muzeului, dupa
Sectiunea A - Colectia Facultatii de Farmacie din Bucuresti ,,Conf. Dr. Farm. Zisi st.
Farsirotu ”,
Termen:permanentă până la rezolvarea,
Raspund : Organizator muzeu, Presedinte, Comitetul Sectiei Bucuresti
11.- Realizare de Albume si alte publicatii avand ca teme :
-Colectia muzeala a Facultăţii de Farmacie din Bucureşti – album- in responsabilitatea
cadrelor didactice de la disciplina; - Relatii farmaceutice internationale;
- Carti, Biografii si Bibliografii de Istoria Farmaciei;
Raspunde Presedinte si Birourile Sectiunilor
din teritoriu - termen sfarsitul anului 2015
12.- Continuarea colaborarii SRIF cu Societati similare din stăinătate, prin:
a.- participari reciproce la manifestari stiintifice ;
b.- schimburi de reviste si alte materiale ;
c.- abonamente la reviste de istoria farmaciei din strainatate.

Termen :permanent;
Raspunde Presedintele ajutat de Biroul Consiliului Director,
Sectiunilor

Comitetele

Activitate economico-financiara
13.- incasare cotizatii si sponsorizari etc. in conformitate cu statutul si regulamentul ;
inregistrarea şi evidenţa documentelor financiar-contabile, conform reglementarilor
legale.
Termen : Permanent. Raspund : secretar, trezorier ;
14.- Urmarirea Executiei bugetare pe anul 201, pe baza Bugetului de venituri si
cheltuieli aprobat de Adunarea generala din 28 martie 2015.
Termen : urmarire trimestriala de catre Trezorier si Cenzori

-

MANIFESTARI STIINTIFICE nationale, 2015
Organizarea și Participarea la a XXIV-A Reuniune națională SRIF 11-13 iunie 2015
Sibiu
Particpare Congres Internaţional de Istoria Farmaciei -Istanbul
Alte manifestari de istoria medicinei și farmaciei 2015

