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SIMPOZION 
 

PATRIMONIUL FARMACEUTIC ISTORIC. SALVATI PATRIMONIU L! 
 

În ziua de 30 iunie a.c. Societatea Română de Istoria Farmaciei (SRIF), în 
colaborare cu Facultatea de Farmacie din Bucuresti au organizat simpozionul 
intitulat Patrimoniu farmaceutic istoric. Salvati Patrimoniul! Scopul acestui 
simpozion s-a dorit a fi amplificarea actiunilor pentru identificarea, evidenta si 
valorificarea mărturiilor care se încadrează în patrimoniu farmaceutic istoric. 

Lucrările simpozionului au fost deschise de către Prodecan Prof. Dr. Farm.  
Ileana Chirită, care a dat apoi cuvântul Presedintelui SRIF. 

Presedintele SRIF a făcut prezentarea invitatilor speciali: General, maior 
în rezervă Dr. Mircea Diaconescu – membru de onoare al Asociatiei Medicilor si 
Farmacistilor Ofiteri de Rezervă (AMFOR); Col. (r) Dr. med. vet. Boris 
Sinchievici, vicepresedinte AMFOR împreună cu alti 3 ofiteri ai acestei asociatii; 
Prof. Dr. Farm. si Matematician C. Mircioiu , Secretar stiintific al Facultătii; 
presedintele sectiei Brăila a SRIF, D-l Farmacist Toader Săvică; fosti sefi de 
disciplină, Prof. Dr. Al. Missir ; Prof. Dr. Farm. Aurelia-Nicoleta Cristea; 
Organizator Muzeu Prof. Dr. Farm. Adrian Andries , alti invitati. 

Au fost adresate saluturi si Mult Succes Simpozionului din partea 
presedintelui Sectiei Craiova a SRIF, �ef lucrări Dr. Farm. George-Dan 
Mogosanu, din partea invitatilor prezenti. 

La deschidere, Prof. Dr. Farm. Ana Carata, presedinte SRIF, a spus: 
„există o dată comună, 30 mai, între cele două personalităti înscrise în program la 
tema a doua, Valori de patrimoniu farmaceutic istoric în Colecţii şi Muzee de 
Istoria Farmaciei; C. Iugulescu s-a născut la 30 mai, iar Z. St. Fârsirotu a 
decedat la 30 mai. si tot la sfârsit de mai, 31.05.2009, a încetat din viată Col. Farm. 
Dumitru R ăducanu, membru onorific al SRIF, părintele Marelui si Sfântului Mir, 
pe care-l prapara la Patriarhia Română si despre care a scris o carte, autor a 
numeroase lucrări si a numeroase actiuni umanitare, caritabile, fost membru în 
conducerea AMFOR.  

Presedintele SRIF a mai precizat că prima conferintă din program cu 
privire la Prof. Dr. Doc. D. Gr. Constantinescu, (cercetător de seamă, care a fost 
recompensat cu Premiul Foulon la Academia din Paris), a fost introdusă în 
program la propunerea Dr. Farm. D. Hurduc. 

Pentru toate aceste personalităti amintite, s-a tinut un moment de 
reculegere, după care a urmat desfăsurarea programului stabilit.       

Programul organizat pe parcursul a 8 ore, a cuprins conferinte si 
comunicări stiintifice, sustinute de profesori din Facultate, membrii SRIF din afara 
Facultătii, studenti si elevi care studiază istoria farmaciei. Acest program s-a dorit 
a fi o bună ocazie pentru crearea legăturilor între generatii si anuntarea predării 
stafetei cu privire la salvarea si valorificarea patrimoniului farmaceutic istoric 
national. 
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În prima parte a programului au fost expuse conferinte cu privire la 
personalităti ale învătământului farmaceutic din Bucuresti si creatori de colectii si 
muzee de istoria farmaciei, asa cum se vede în programul reprodus mai jos: 
• Prof. Dr. Doc. Dumitru Gr. Constantinescu (1909-2002); 
• Conf. Dr. Z. St. Fârşirotu  (07.01.1914 - 30.05.2009) – fondatorul 

Colecţiei de Istoria Farmaciei a Facultăţii. Un an de la deces; 
• Lector univ. Col. Dr. Ist. Farm. Constantin Iugulescu (1924 -2006) 

fondatorul Societăţii Române de Istoria Farmaciei (SRIF). 
 
În lucrarea intitulată O familie de farmacişti universitari, a fost omagiată 

personalitatea a doi renumiti profesori din prima parte a secolului trecut: Theodor 
Solacolu (1876-1940), medic, botanist, fost decan al Facultătii si Radu Zitti  
(1909-1974). 

 
PROGRAM  

 
PARTEA I-a, orele: 1000-1300 - Conferinţe, Comunicări ştiinţifice 
1000-1030 – Înscrierea participanţilor 
 
1030-1130   
Tema 1 - Personalităţi în învăţământul farmaceutic la Bucureşti 
1. Prestigiul naţional şi internaţional în cercetarea ştiinţifică românească. Prof. 

Dr. Doc. Dumitru Gr. Constantinescu (1909-2002); 
 Sef lucrări Dr. Robert Ancuceanu, Conf. Dr. Mihaela Dinu, Dr. Farm. Dumitru 

Hurduc                                                                 
2. O familie de farmacişti universitari – Prof. Dr. Farm. Ileana-Cornelia Chiriţă, 
Şef lucrări Farm. primar Cornel Chiriţă, Dr. Farm. primar Al. Chiriţă 

 
1130-1300 

Tema 2 - Valori de patrimoniu farmaceutic istoric în Colecţii şi Muzee de Istoria 
Farmaciei  

3. Asociaţia Cercul Farmaciştilor din Bucureşti şi viitorul Muzeu de Istoria             
Farmaciei autor: Dr. Farm. Gabriela-Antoaneta Vlăsceanu (Hofigal Export 
Import SA Bucureşti, SRIF, ACFB, CFR - Bucuresti)  

 
4. Omagiu fondatorului Colecţiei de Istoria Farmaciei a Facultăţii, Conf. Dr. Z. 

St. Fârşirotu (07.01.1914 - 30.05.2009) – Un an de la deces. Lansare carte 
„Creatori de Muzee şi Colecţii muzeale de Istoria Farmaciei în România şi 
relaţii internaţionale”, Ed. Rom Total Prest, Bucureşti, 2010, 198 pagini (Autori: 
Ana Carata, Emilia Stancu şi colaboratori) 
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5. Omagiu fondatorului Societăţii Române de Istoria Farmaciei (SRIF), Lector 
univ. Col. Dr. Ist. Farm. Constantin Iugulescu (30.05.1924 – 09.12.2006) – 86 
ani de la naştere   

 
În Partea a II-a la sesiunea trimestrială de comunicări ştiinţifice a Secţiei 
Bucureşti a SRIF, au fost programate comunicări ştiinţifice (din   domeniul istoriei 
farmaciei) ale studenţilor şi elevilor: 
 
Studenţi anul III, Facultatea de Farmacie din Bucureşti 

1.Carte Farmaceutică de Patrimoniu  secolele XV-XVI  
Stănescu Lucian-Mihai, an III, gr 19,  
2.Amprenta timpului,  amprenta plantelor asupra Universului farmaceutic       
Nicula Ruxandra 
3. Vase farmaceutice din lemn 
Marica Eliza-Maria anul III, gr.25 
4. Vase farmaceutice 
Frânculescu Anca , an 3, grupa 8;  
5. Evoluţia veselei pentru practica farmaceutică –Mojarul  
Duda Otilia; 
6. Farmacopeea Română (secolele al XIX-lea şi al XX-lea) 
Sîrbu Maria-Bianca   

 
Şcoala Postliceală „Carol Davila” Bucureşti 

1. Lăcătuş Sandu, anul III 
„Din istoria medicamentului Apilarnil ”  
2. Găvală (Cotoară) Adina, anul II 
„Buscopan, Scobutil românesc” 
3. Sohorean Gabriela, anul II 
„Cocaina. Scurt istoric” 
4.Grigore Simion, anul II 
„Un produs românesc din corn de secară” 
5. Zolta Mihaela, anul II 
„Din istoria medicamentului. ” 
6. Gugu Alina, anul II  
„Forţa gândului, puterea noastră” 
7. Dumitru Roxana, anul II 
„Biotice - între ceea ce este necesar din ceea ce este posibil” 
8. Grigore Simion, anul II 
„Plante vindecătoare ale dacilor” 

 
Aceste comunicări au fost moderate de preşedintele si secretarul Secţiunii 
Bucureşti. 
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În cadrul simpozionului au fost evidentiate relatii farmaceutice internationale 
prin două lucrări: 

- lansare carte „Creatori de Muzee şi Colecţii muzeale de Istoria Farmaciei în 
România şi relaţii internaţionale. Conf. Dr. Farm. Z. St. Fârsirotu la 95 ani”, 
înscrisă în program si  

- o publicatie din Franta, Bulletin de Liaison de l’Association des Amis du 
Musée de La Pharmacie, 2008, n.33, Facultatea de Farmacie din Montpellier (foto),  
donatie către SRIF din partea Prof. Dr. Farm. Aurelia-Nicoleta Cristea. În acest 
Buletin, la rubrica Revue de livres, actes de congrès, périodiques, expositions..., la 
paginile 71-72, se găseste recezia făcută de către Directorul Muzeului Prof. Dr. Farm. 
Colette CHARLOT , despre lucrările in extenso ale celui de al III-lea Colocviu 
International de Istoria Farmaciei, organizat în 2008,de către Societatea Română de 
Istoria Farmaciei (Foto). 

 
Concluzii 
Simpozionul s-a bucurat de prezenta unui auditoriu de aproximativ 100 

persoane, invitati, cadre didactice, pensionari, farmacisti în activitate, studenti ai 
Facultătii de Farmacie si elevi de la Scoala Postliceală „Carol Davila” din Bucuresti. 
Structura acestui auditoriu reflectă strânsa legătură între generatii, obiectiv permanent 
al conducerii SRIF. 

Lucrările înscrise în program au fost sustinute la un nivel stiintific adecvat 
prezentului, atât de către cadrele didactice cât si de către studenti si elevi.  

La închiderea lucrărilor, presedintele SRIF a citat o frază din mesajul trimis 
electronic de către presedintele sectiei din Craiova: „Rămânem permanent alături de 
Dvs. si de Istoria Farmaciei românesti, pentru a îndeplini împreună dorinta 
testamentară a fondatorului SRIF, dr. Farm. C. Iugulescu. 

Dar cu toate si cu totii, vă rog să aveti grijă de Istoria Farmaciei si de 
Societatea noastră! ...iar ca recomandare de suflet, să atrageti cât mai mult tineret”.  

 
Opinia noastră este că aceste prevederi testamentare se execută. 

 
Conf. Dr. Farm.      Dr. Ch.  
Adriana-Elena Tăerel,   Constanta Rizescu 
Secretar general SRIF   Membru SRIF, Membru SRIM 
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