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Comunicat de presă: Gala Farmaciştilor - Evenimentul anului pentru toţi
profesioniştii din domeniul farmaceutic

7 decembrie 2012, Bucureşti – Sala Auditorium a Muzeului Naţional de Artă
Organizator: Colegiul Farmaciştilor din România
GALA FARMACIŞTILOR – premiază excelenţa şi profesionalismul din lumea
farmaceutică
Colegiul Farmaciştilor din România organizează pentru prima dată în România, Gala
Farmaciştilor, în data de 7 decembrie 2012, la Sala Auditorium a Muzeului Naţional de
Artă.
Gala Farmaciştilor – eveniment organizat de către Colegiul Farmaciştilor din România,
va deschide o tradiție şi va fi un eveniment al profesioniștilor din piața farmaceutică, un
eveniment anual, unde se vor regăsi deopotrivă farmaciștii, producătorii români şi
internaţionali de medicamente generice și inovative, distribuitorii, precum și oficialitățile
sistemului medical și farmaceutic românesc.
Gala Farmaciștilor va premia excelența în sistemul farmaceutic, profesionalismul, meritele
deosebite pentru cercetare, implicare, pentru proiecte dedicate pacienților și/sau specialiștilor,
dar și societății civile în general, prin campanii de prevenție și informare.
Gala Farmaciștilor își propune aducerea în prim plan a farmaciştilor ca profesionişti ai
sănătăţii, ca breaslă şi elită a societăţii româneşti, evidenţierea rolului pe care îl joacă
farmaciştii în societate pentru păstrarea unei populaţii sănătoase, importanţa existenţei acestei
bresle în societate, ca şi necesitatea respectării muncii lor de către cei care le sunt alături în
sistem, dar şi de către societatea civilă, sublinierea bunelor legături care există între farmacişti
şi ceilalţi jucători din piaţa farma, recunoşterea celor mai bune iniţiative din domeniul
farmaceutic şi al sănătăţii în general.
La Gala Farmaciştilor vor fi prezenţi în eleganta Sală Auditorium peste 300 de
farmacişti din întreaga ţară, bordurile Colegiilor Judeţene ale farmaciştilor din toate

cele 43 de judeţe ale ţării, top managementul companiilor producătoare de
medicamente, reprezentanţii de top ai lanţurilor de farmacii, ai distribuitorilor.
La Gala Farmaciştilor, Ministerul Sănătaţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
vor fi reprezentate la cel mai înalt nivel.
“Am socotit că a venit timpul ca farmacistului să i se acorde respectul binemeritat
precum şi locul cuvenit în societatea pentru care, dintotdeauna farmacistul român a
muncit cu seriozitate, conştiinciozitate, pentru că profesia de farmacist este una pentru
care se face un legamânt pe viaţă! Suntem parte a elitei româneşti, ne mândrim cu
profesia noastră şi vrem ca şi cei pentru care ne-am dedicat parte din viaţa noastră să
afle câte ceva despre noi, despre partenerii cu care facem echipă pentru sănătatea
românilor, împreună cu care reuşim să ne ţinem bărcile pe linia de plutire! Suntem o
armată în alb-verde şi am decis să ieşim de după cortină în lumina rampei, o dată pe an,
pentru a arăta lumii ce lucruri bune şi frumoase am făcut şi facem pentru ea.”
Prof. Farm. Dr. Dumitru Lupuleasa, Preşedinte Colegiul
Farmaciştilor din România
Câștigătorii categoriilor de premii puse în joc vor fi stabilite de către
Juriul Galei Farmaciștilor format din: Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru LUPULEASA
Președinte Colegiul Farmaciștilor din România, Farm. Pr. Elena Clara POPESCU
Vicepreședinte și Director Executiv al Colegiulului Farmaciștilor din România, Farm.
Speranța IACOB - Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România, Farm. Iustina VAS
-Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor din România, Farm. Vasile RIZEA - Secretar General
Colegiul Farmaciștilor din România şi Dr. Mirela RĂDULESCU - Director de Comunicare
și Imagine, Director Programe Colegiul Farmaciștilor din România.
“Sunt câţiva ani de când am visat pentru prima oară la o Gală a Farmaciştilor. Visul meu a
fost împărtăşit imediat, încă de la acea vreme, de domnul profesor Lupuleasa şi iată că astăzi
visul este înfăptuit. Ne aşteptăm invitaţii cu multe surprize şi de acum înainte, an de an, în
prima săptamână a lunii decembrie, Gala Farmaciştilor va fi evenimentul de marcă a
profesioniştilor din domeniu!” – Dr. Mirela Rădulescu, Director de Comunicare şi Imagine,
Director Programe Colegiul Farmaciştilor din România.
Alături de Colegiul Farmaciştilor din România sunt alături în calitate de Parteneri Platinum
- Abbott şi Catena, Parteneri Gold – Zentiva, O companie Sanofi, Farmexpert, Servier, Grup
Farmexim-HelpNet, Cegedim, Parteneri Silver – MSD prin Platforma “Împreună pentru
viaţă, sănătate prin cunoaştere”, AC Helcor, Pharmec, Audi Porsche Inter Auto România,
Mediplus și Sensiblu, iar Parteneri – ARPIM, LAWG, APMGR, Agenţia Naţională a
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale; parteneri media – Univers Farmaceutic –
revista online a farmaciştilor, NewsIn, GhidCabinet.ro, Pagina farmaciştilor.ro,
INFOSĂNĂTATE.
Detalii despre nominalizaţi şi categoriile de premii puse în concurs, precum şi alte informaţii,
inclusiv cele legate de votarea concurenţilor, în revista online a Colegiului Farmaciştilor din

România, Univers Farmaceutic http://www.universfarmaceutic.ro/acasa, secţiunea
Evenimente, Gala Farmaciştilor.
Detalii despre eveniment la Dr. Mirela Rădulescu, Director de Comunicare şi Imagine, Director
Programe Colegiul Farmaciştilor din România mirela.radulescu@colegfarm.ro

