
Love is about chemistry, 
so is p  armacy!

29 de ani 
de tradiție

Strada Traian Vuia, nr. 5, sector 2, București 

Facultatea de Farmacie

https://www.ssfbucuresti.ro/
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Cine
suntem

noi?
29 de ani de tradiție

Peste 35 de proiecte realizate anual

250 de voluntari anual

7560 de urmăritori

1450 de urmăritori

11 000 de studenți farmaciști

4500 de persoane ale publicului larg

Peste 2000 de participanți la
proiectele noastre

https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/
https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/


Mom's Special
Check List

Twinnet

Școala de
vară SSFB

Revista
pHarma
Student

Podcast
SSFB

Student
Exchange

Programme

Departamentul
de Mobilităti̦
Studente̦ști

Resurse
Umane și

Evenimente

Departamentul
de Educati̦e și

Practică
Farmaceutică

Departamentul
de Sănătate

Publică

AFLAȚI  MAI  MULTE  DESPRE  NOI !

https://www.ssfbucuresti.ro/twinnet/
https://www.ssfbucuresti.ro/scoala-de-vara/
https://www.ssfbucuresti.ro/pharma-student/
https://blogulssfb.wordpress.com/
https://www.ssfbucuresti.ro/sep/
https://www.ssfbucuresti.ro/interfarma-interpractis/
https://www.ssfbucuresti.ro/evenimente/
https://www.ssfbucuresti.ro/edu/
https://www.ssfbucuresti.ro/sp/


EDUCAȚIE ȘI PRACTICĂ
FARMACEUTICĂ

SIMULAREA EXAMENULUI
DE ADMITERE

conferințe despre diverse domenii

farmaceutice;

aproximativ 600 de participanți,

studenți ai Facultății de Farmacie;

Târgul Profesional - Expopharma,
în cadrul căruia partenerii din

domeniul farmaceutic intră în

contact direct cu studenții.

OPORTUNITĂȚILE STUDENTULUI
FARMACIST

Prezentarea lucrărilor de cercetare,

a referatelor și a afișelor;

Desfășurarea a 5 concursuri:

Marketing Skills Event, 5 o' Clock,

Aptitudini Clinice, Comunicarea cu

pacientul, Compounding Event;

Public țintă dorit: 250 de studenți

farmaciști.

Perioadă: luna mai;

Simularea la un nivel cât mai înalt

a condițiilor unui examen de

admitere;

Public țintă dorit: 200 de elevi de

liceu.

Sesiunea de comunicări 
Științifie studențești

http://www.ssfbucuresti.ro/oportunitatile-studentului-farmacist/
http://www.ssfbucuresti.ro/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-studentesti/
http://www.ssfbucuresti.ro/simularea-examenului-de-admitere/
https://www.ssfbucuresti.ro/edu/
http://www.ssfbucuresti.ro/simularea-examenului-de-admitere/
http://www.ssfbucuresti.ro/oportunitatile-studentului-farmacist/
http://www.ssfbucuresti.ro/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-studentesti/


SĂNĂTATE PUBLICĂ

MEDACCESS

Prezentări în 3 licee din țară;

Distribuirea materialelor informative

în farmacii;

Podcast despre prevenția cancerului

de col uterin și a celui mamar;

Participanți: 20 de voluntari, 120

liceeni, 200 persoane ale publicului

larg.

ONCOFIGHT

Campanie de donare de sânge,

derulată în parteneriat cu Cei 1024

și Centrul de Transfuzie Sanguină

al MApN;

Organizată în Facultatea de

Farmacie;

Public țintă: 50 de donatori și 150

de persoane interesate să doneze.

Campania națională de Sănătate

Publică ;

Informarea studenților farmaciști, a

elevilor de liceu și a publicului larg

asupra automedicației cu OTC-uri

și suplimente în cadrul populației;

Public țintă: 1500 de persoane.

Give the gift of life!Donate blood!

http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
http://www.ssfbucuresti.ro/cardiocheck/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
http://www.ssfbucuresti.ro/cardiocheck/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/


ALTE PROIECTE

PHARMA STUDENT

A patra ediție a programului de

dezvoltare personală a

voluntarilor și studenților

farmaciști;

Teme variate ale workshop-urilor

și training-urilor;

Public țintă propus: 100 de

studenți din întreaga țară.

LEARNING JOURNEY

Lansat pe conturile de YouTube și

Spotify ale SSFB;

Transcriptul episoadelor poate fi

găsit pe SSFBlog;

Invitați din domeniul farmaceutic și

nonfarmaceutic;

Teme de interes pentru publicul

larg.

Publicație cu tradiție;

Apare bianual, un număr în

fiecare semestru;

Este adresată studenților

farmaciști și abordează tematici

ce prezintă importanță pentru

aceștia. 

Podcast

http://www.ssfbucuresti.ro/tabaccontrol/
http://www.ssfbucuresti.ro/
http://www.ssfbucuresti.ro/cardiocheck/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
http://www.ssfbucuresti.ro/interfarma-interpractis/
http://www.ssfbucuresti.ro/tabaccontrol/
http://www.ssfbucuresti.ro/


ALTE PROIECTE

TWINNET

Perioadă: luna decembrie;

Proiect caritabil, în cadrul căruia se

realizează o strângere de fonduri,

acestea urmând a fi donate;

Activități: SSFBrad, SSFilm, Târg de

prăjituri, Concert colinde;

Public țintă: 400 de voluntari și

persoane ale publicului larg.

PRESCRIE UN ZÂMBET! :)

Program internațional de

mobilități studențești;

Studenții străini pot realiza

practica timp de 2-3 săptămâni în

București;

Studenții români pot realiza

practica de vară în altă țară;

Public țintă: 30 de studenți

români și străini.

Program european de schimb

studențesc;

Studenții străini vizitează zone

turistice din România,

Facultatea de Farmacie și

companii din domeniul

farmaceutic;

Public țintă: 40 de studenți.

Student Exchange
Programme

https://www.ssfbucuresti.ro/
https://www.ssfbucuresti.ro/sep/
https://www.ssfbucuresti.ro/twinnet/
http://www.ssfbucuresti.ro/sp/
https://www.ssfbucuresti.ro/twinnet/
https://www.ssfbucuresti.ro/
https://www.ssfbucuresti.ro/sep/


Beneficiile partenerilor nostri
Promovare în mediul online, pe platforme de socializare,

precum Facebook, Instagram și LinkedIn;

Inscripționarea siglei dumneavoastră pe toate

materialele distribuite în cadrul proiectelor;

Plasarea de roll-up-uri în timpul desfășurării proiectului;

Adăugarea siglei pe site-ul SSFB, la secțiunea

”Parteneri”, cu redirecționare către site-ul

dumneavoastră;

Posibilitatea oferirii de materiale promoționale;

Promovarea proiectului și a sponsorului la alte

evenimente naționale;

Posibilitatea promovării de oportunități de practică/

internship-uri pentru studenți;

Promovarea produselor dumneavoastră la evenimente

naționale;

Posibilitatea promovării, pe pagina de Instagram, a unui

filmuleț de prezentare a companiei;



Beneficiile partenerilor nostri
Posibilitatea de a fi invitat ca speaker în cadrul unui

episod din Podcast-ul SSFB;

Posibilitatea prezentării companiei timp de 5 minute în

cadrul proiectelor (unde este posibil);

Posibilitatea promovării, pe pagina de Facebook, a unui

filmuleț de prezentare a companiei;

Posibilitatea susținerii de work-shop-uri în cadrul

proiectului (unde este posibil);

Posibilitatea redactării de articole pentru SSFBlog;

Posibilitatea redactării de articole în revista pHarma

student;

Mediatizarea paginii de Facebook printre studenți;

Posibilitatea susținerii unui workshop/prezentări pe

parcursul anului universitar;

Amplasarea unor standuri de prezentare în cadrul

proiectelor (unde este posibil).

Pe baza acestor beneficii, putem realiza un pachet

personalizat, care să satisfacă nevoile dumneavoastră.



C O L A B O R Ă R I  A N T E R I O A R E

Parteneri din domeniul farmaceutic

Asociații și instituții

Parteneri logistici

Publicații și edituri



Ne-ar face mare
plăcere să ne

întâlnim, pentru a
ne cunoaște mai

bine!



Contact

PREȘEDINTE

DENISA -ELENA  POPA

VICEPREȘEDINTE FINANCIAR

IR INA -CRIST IANA  IONETE

0725 069 896 0735 154 898

presedinte.ssfb@gmail.com vp.financiar.ssfb@gmail.com

irinaionete00@gmail.comdenisapopaelena@gmail.com



https://www.ssfbucuresti.ro/

https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/

https://www.ssfbucuresti.ro/
https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/
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https://www.facebook.com/SSpHarmaBucuresti/
https://www.instagram.com/sspharmabucuresti/

