
 

3 - 4 noiembrie 2017 

Congresul National de Toxicologie, cu participare internațională, ediția a doua 

“Siguranța xenobioticelor și sănătatea omului, provocări actuale”  

 

Distinși colegi, 

 

Avem onoarea și plăcerea de a vă invita să participați la cea de-a doua ediție a 

Congresului Național de Toxicologie cu participare internațională, “Siguranța 

xenobioticelor și sănătatea omului, provocări actuale”, care se va desfășura în perioada 3 - 4 

noiembrie 2017, la Hotel Ramada Nord, București. 

Vă propunem o manifestare de înaltă ținută științifică, desfășurată într-o succesiune de 

conferințe plenare, comunicări orale și postere, care vă aduc în atenție cele mai noi cercetări în 

domeniul toxicologiei și vă oferă o largă gamă de oportunități de îmbogățire a experienței 

profesionale.  

Formatul evenimentului se dorește a fi unul cât mai cuprinzător, propunându-și să 

evidențieze rolul toxicologiei în corelarea noțiunilor și informațiilor privind siguranța utilizării 

numeroaselor xenobiotice și impactul lor asupra sănătății omului; în același timp, evenimentul 

încurajează comunicarea eficientă și schimbul de experiență între specialiști din domeniul 

toxicologiei și din diferite domenii de cercetare conexe. 



 

Ajuns la ediția a doua,  Congresul National de Toxicologie, cu participare internațională 

“Siguranța xenobioticelor și sănătatea omului, provocări actuale” reprezintă o completare a altor 

manifestări științifice tradiționale în domeniul medical, care se adresează atât toxicologilor cât și 

tuturor colegilor cu specialități din domeniile farmaceutic, medical (preclinic și clinic), al 

psihologiei, al legislativului aplicat în toxicologie, dar și din alte domenii situate la interfață cu 

Toxicologia. 

Vă așteptăm cu plăcere sa ne fiți alături la cea de-a doua ediție, asigurându-vă de toată  

deschiderea și implicarea noastra în vederea organizării unui eveniment de o deosebită ținută 

științifică, atât din punct de vedere al lectorilor prezenți, cât si al temelor știintifice abordate. 

Evenimentul este organizat sub egida Secției de Toxicologie (afiliată la EUROTOX) a 

Societății de Stiințe Farmaceutice din si este creditat de Colegiul Farmaciștilor din 

România, Colegiul Medicilor din România și Colegiul Psihologilor din România. 

 

Cu aleasă considerație, 

Prof. Dr. Daniela Luiza Baconi  

Președinte Congres 

Șef Lucrări Dr. Miriana Stan  

Co- Președinte Congres 

Asist.univ.Drd. Ana-Maria Vlăsceanu 

Președinte Comitet de Organizare  


