
CATRE
Sectiunile si membrii SRIF,

 
Stimata/Stimat Colega/Coleg .....................................................,

Biroul  SRIF  constituit  la  Bucuresti  in  data  de  11.01.2010,  prezenti  fiind,  Presedinte  (Carata  Ana),
Presedinte sectia Bucuresti (Soroceanu Valentina), Secretar general (Adriana-Elena Taerel), Membru SRIF si
Casier (Cristina Rais), invitat membru SRIF Marin Vasile, invitat membru SRIF (Suliman Maria-Gabriela),
membru  Consiliul  SRIF Vlasceanu  Gabriela (vicepresedinte Cercul  Farmacistilor din Bucuresti), Invitat
membru SRIF, Emilia Stancu, va propune pentru anul 2010 urmatoarele date:
- Sambata 20 martie orele 10.00-14.00 - Adunarea generala pentru prezentarea rapoartelor pe anul 2009 si
Sesiunea Stiintifica trimesriala,
- revizuirea evidentei membrilor SRIF si plata cotizatiilor la zi,
- trimiterea rapoartelor sectiunilor pe anul 2009, precum si Propuneri pentru anul 2010, la sediul SRIF pana
la data de 10 Martie 2010,
-  continuarea  activitatii  de  cercetare  stiintifica  si  participare  la  comunicari  stiintifice  asupra  temelor
prioritare:
1.- Patrimoniul cultural farmaceutic local si national. Identificare, Promovare, Valorificare
2.- Istoria farmaciei - Stiinta umanista - mijloc de modelare a caracterului umanitar al farmacistului si
asistentului de farmacie; (umanitar, orientat spre binele si iubirea de oameni),
3.- Teme date de catre organizatori la Congresul National de Farmacie 2010:
3.1.- Farmacia in evolutie - "etape si exponeti"
3.2. - Profesia de farmacist - " interferente culturale, istorice si academice
Primul Anunt cuprinzand toate informatiile se gasesc pe site-ul Congresului, www.cnfr2010.ro
Pentru acoperirea aceastor teme este de mare ajutor colaborarea comunitatilor farmaceutice din Colegiile
judetene,  firme  farmaceutice,  cercetatori  Ã®n  istoria  farmaciei,  medici,  chimisti,  biologi  si  de  alte
profesiuni, iubitori ai istoriei farmaciei,
- sectiunile SRIF vor desfasura activitatea conform programelor proprii, avand in vedere si programul SRIF
pe 2010, afisat pe site,
-  la  nivel  national  nu  propunem o  noua Reuniune,  ci  ne vom implica in sustinerea temelor  de istoria
farmaciei, in cadrul Congresului National.

Cotizatia este 30 lei pana la Adunarea generala. Dvs. sunteti membru (cotizant, pensionar, de onoare,
onorific), cu cotizatia la zi (inclusiv 2009), restant pe anul/anii..............; platiti  50% cotizatie; nu platiti
cotizatie.

Biroul SRIF,
cu respect si  consideratie pentru  activitatea Dvs. In cadrul societatilor stiintifice si  in afara acestora, va
ureaza pentru anul 2010,

"La Multi Ani, Sanatate, Prosperitate si Succes in tot ceea ce intreprindeti!"

Presedinte
Prof. Dr. Farm. Ana Carata
Secretar general
Adriana- Elena Taerel

SESIUNE STIINTIFICA TRIMESTRIALA

SECTIA BUCURESTI A SRIF

Va invita sa participati la sedinta trimestriala, care va avea loc in data Adunarii generale, 20 Martie 2010 , la
sediul societatii, incepand cu orele 10,00 cu urmatorul program:

Reprogramare din Noiembrie 2009:
Antoaneta LUCASCIUC - "A V-a  intalnire  a  Societaţii Internaţionale  de  Istoria  Medicinei", Nicosia
Cypru, 9-12 sept. 2009;

Asteptam inscrierea subiectelor Dvs. si autorii, in timp util, pana la 15 Martie, pentru a intocmi programul
final.

Presedinte Sectia Bucuresti
Conf. Dr.Farm. Valentina SOROCEANU
Secretar



Conf. Dr.Farm. Adriana-Elena TAEREL
 

Arhiva


