
Colegiul Farmacistilor din Romania organizeaza in acest an, in data de  5 si 6 

iunie, Conferinta cu titlul : 

 

“Punctul pe I ! Publicitatea medicamentelor!” 

 

Conferinta este organizata in parteneriat strategic cu ANMDM, va fi creditata 

cu 20 credite EFC si va avea loc în  Bucuresti, la  Hotel Caro, adresa: b-dul 

Barbu Vacarescu nr.164, sect. 2. 

 La acest eveniment, va participa invitatul special, farm. Piotr BOHATER - 

reprezentantul Colegiului Farmacistilor din Polonia , din bordul Grupului 

Farmaceutic al U.E. (PGEU). 

Polonia este țara care a reglementat publicitatea la medicamente printr-o 

lege speciala. 

In cadrul acestei conferinte se vor dezbate problematici legate de publicitatea 

medicamentelor RX si a OTC-urilor, a suplimentelor alimentare, a produselor 

cosmetice, dar si publicitatea in farmacie, aspecte legate de deontologie si 

publicitate, ca si necesitatea unei legislatii speciale a publicitatii in farmacie- 

institutie sanitara cu o componenta comerciala. 

 La eveniment vor participa lectori din partea ANMDM, Ministerului 

Sanatatii, Consiliului National al Audiovizualului, Agentia Nationala a 

Protectiei Consumatorului, Consiliul Roman pentru Publicitate, Consiliul 

Concurentei, reprezentanti ai Comisiilor  de Sanatate ale Parlamentului 

Romaniei , precum si reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor din 

Romania. 

 

Parteneri principali: 

Compania Marbona-agentie de travel 

Compania Hyspanitas-producator de obiecte din piele 

Inscrierile vor incepe din data de 10 martie 2014; pana la data de 10 

aprilie a.c. taxa de participare va fi de 100 lei / farmacist, intre 10 aprilie si 

10 mai taxa va fi de 150 lei/farmacist. Numarul locurilor este limitat iar 

daca acestea vor fi ocupate, inscrierile se sisteaza inaintea datelor 

anuntate mai sus, fara posibilitatea de a fi suplimentate. In aceasta taxa 

este inclusa mapa evenimentului, diploma de participare cu creditarea de 20 

credite EFC, cina festiva din 5 iunie, pauzele de cafea si dejunul din 6 iunie, 

ca si prezenta la standurile expozantilor si participarea la tombola 

evenimentului care va consta in: 

Din partea companiei  Marbona, 3 excursii: 



-6 nopti in perioada 28.07-03.08.2014, la Bran, Vila Bran, cu un cont de 
300 RON/camera/sejur 
-6 nopti in perioada 8-14.09.2014 la Hotel Mon Jardin 4* din Mahmudia 
,cu mic dejun inclus. 
-Sejur Sardinia in  luna septembrie 2014, cazare+bilete de avion 
 Biletele  sunt valabile pentru 2 persoane 
 

           Din partea  Companiei  Hyspanitas : 

-produse fabricate din  piele-genti si accesorii. 

Vaucherele in valoare de 100 lei pentru fiecare farmacist prezent, ce se vor gasi 

in mape ,vor putea si valorificate pe loc  direct la standul cu produse). 

Detalii despre eveniment si inscriere la telefonul secretariatului CFR: 021 210 02 56, 

email office@colegfarm.ro, incepand cu data de 10 martie a.c. 

Farmacistii vor fi considerati inscrisi ca participanti dupa achitarea taxei de participare 

in contul CFRIBAN: RO45 BACX 0000 0000 3683 2250, deschis la Unicredit 

Tiriac Bank sucursala Unirea  , CIF 12131808 ,    si dovada platii prin trimiterea 

OP-ului catre CFR, prin email. 

Cazarea va fi suportata de catre participanti. Pentru cazare, va puteti adresa  la 

Hotel Caro din Bucuresti, tf. 0212086129, e-mail : reservation@carohotel.ro.  Au 

fost negociate camere de 4 si 3 stele,special pentru farmacistii participanti,la un pret 

special, acestia  fiind considerati clienti VIP pentru aceasta perioada a conferintei. 

De asemenea, va anuntam ca  impreuna cu cei doi parteneri, Hispanitas si 

Marbona ,care vor fi prezenti cu premii importante atat la conferinta cat si la Gala 

Farmacistilor de la finele acestui an, am realizat acorduri speciale pentru farmacisti. 

Marbona, agentie de travel, este potrivit acordului incheiat, Consilierul de calatorii 

al farmacistilor, astfel incat pentru vacante, dar si plecari in  interes de serviciu la 

conferinte sau congrese ,puteti apela la servciile agentiei, avand cele mai bune oferte 

pentru ca farmacistii sunt  considerati  clineti VIP. Prezenti si la Gala Farmacistilor din 

anul trecut, cu o prestatie atat de apreciata de farmacistii prezenti , aceasta agentie 

va  pune la dispozitie cele mai reusite variante de calatorii. Pentru detalii si cardul 

Farmacistului VIP Marbona,  puteti contacta pe dna Georgiana Bănița, telefon 

0784290210, reprezentanta companiei. 

Compania Hispanitas va invita in aceasta primavara, de-a lungul intregii luni martie, 

sa vizitati magazinul de desfacere, aflat in incinta Complexului Mall Baneasa , pentru 

a beneficia de reducerea de 100 de lei, special creiata  pentru farmacisti! 

Biroul executiv 
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