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Către, 

                COLEGIILE TERITORIALE ALE FARMACIȘTILOR 

                                                                                         Nr.379/07.10.2013 

 

 
                 Stimați colegi, 

            

            După cum ați fost anuntati, Colegiul Farmaciștilor din România a aderat la Coaliția 

profesioniștilor din sănătate, alături de celelalte organizații profesionale din domeniul sanitar, 

atât la nivel național cât și teritorial. 

Scopul Coaliției este acela de a milita pentru următoarele deziderate : 

-         1. Minim 6% din PIB pentru Sănătate 

-         2. O legislație care să garanteze independența profesională reală a celor care 

lucrează în sistemul public și privat; 

-         3. O lege a salarizării specifică sistemului de sănătate; 

-         4. Apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către 

autorități; 

-         5. Organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public ,pentru asigurarea 

unor servicii promte și de calitate pentru pacienți; 

-         6. Consultarea reală a Coaliției profesioniștilor din sănătate cu privire la orice 

măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate. 
         În scopul realizării acestor deziderate, Coaliția a realizat întâlniri cu domnul Ministru al 

Sănătății, cu reprezentanți ai Ministerului de Finanțe și a organizat acțiuni publice , conform unui 

grafic aprobat de toate părțile semnatare. 

Primele acțiuni publice de impact au fost pichetările Ministerului Sănătății si Ministerului de 

Finanțe  timp de 10 zile , în perioada 18 sept.-27-sept.2013. 

      Colegiul Farmaciștilor din Romania , care a participat la pichetările organizate de  Coaliție 

prin filialele Prahova si Bucuresti, aderând la Coaliție si-a luat angajamentul de a participa la 

toate celelalte acțiuni organizate . 

 

 

 

 

 

 

Din aceste considerente,  Biroul executiv al CFR 
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                                                    DECIDE : 

 

 

1. În zilele de 14-15-16 octombrie 2013,  toți profesioniștii care-și desfășoară activitatea în 

farmaciile comunitare și de spital din Romania  vor purta, pe toată perioada celor 3 

zile, banderole tricolore pe brațul stâng. 

2.  În vitrinele farmaciilor si/sau la loc vizibil,  va fi afișat textul cu  cele 6 deziderate ale 

Coaliției, pe o coală format A4, pe care acestea vor fi scrise cu o dimensiune potrivită, astfel 

încât să fie vizibile pentru pacienți. 

 

  De organizarea acestei acțiuni, răspund Birourile județene al Colegiilor teritoriale. 

Reprezentanți ai Coaliției vor verifica în fiecare oraș felul în care se va desfășura această 

acțiune. 

 

3.  Pe data de 2 noiembrie 2013  ,va avea loc în București MARȘUL TĂCERII, la care vor 

participa peste 5000 de profesioniști din domeniul sanitar. 
 

 Colegiului farmaciștilor i-a revenit sarcina de a participa la acest marș cu un număr de minim 

200 persoane. 

  

4.  Birourilor executive ale  județelor  apropiate de București , respectiv,  ILFOV, GIURGIU, 

TELEORMAN, ARGEȘ, DÂMBOVIȚA si PRAHOVA,  le revine sarcina  de a trimite  la  acest 

marș câte 20 de reprezentanți, care  între orele 11 și 14 se vor deplasa de la Parlament la Guvern 

intr-un marș al tăcerii, purtând măști   chirurgicale și steaguri albe. Colegiul farmaciștilor 

din  București va participa cu un nr. de 70-80 persoane. De asemenea, sunt invitați să participe la 

acest marș și farmaciști din celelate județe. 

      Ar fi de dorit să fie mobilizat și personal farmaceutic din spitale, pt. că solicitările CFR 

includ și majorarea salariilor farmaciștilor care-și desfășoară activitatea în aceste unități. 

         Materialele pentru acest marș , respectiv măștile și steagurile vor fi confecționate de către 

Coaliție și se vor înmâna participanților la sosirea la locul de întâlnire, care va fi Palatul 

Parlamentului. 

      Numnele persoanelor participante vor fi comunicate, într-un  tabel, Biroului executiv al CFR, 

cu cel puțin 5 zile înainte de desfășurarea acestei acțiuni. 

       Vă rugăm să dați toată atenția acestei acțiuni, deoarece solicitările Coaliției sunt în 

aceeași măsură ale tuturor farmaciștilor , în interesul pacienților. 

      Nu în ultimul rînd,  reprezentantii CFR  militează pentru  independența reală a 

profesioniștilor din sănătate și pentru o salarizare decentă pentru colegii noștrii farmaciști din 

sistemul bugetar (spitale) . 

       Pentru orice alte  informații , vă rugăm să vă adresați vicepreședintei CFR, farm. Clara 

Popescu (tf. 0726690339.), care este reprezentantul CFR în Coaliție. 

 

Vă muțumim anticipat pentru sprijin și colaborare ! 

 

Cu stimă, 

           Președinte                                                                          Avocat 

Prof.univ. dr. Dumitru Lupuliasa                                       Liviu Fătu 


