
Dragi colegi, 

 

Dorim să vă informăm cu privire la demersul întreprins de Colegiul Farmaciștilor 

din România  (CFR) în data de 02.12.2021, care a constat în solicitarea adresată 

Domnului Ministru al Sănătății, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, de a fi de acord 

cu o întâlnire de lucru cu reprezentanții CFR, în cadrul căreia să-i fie prezentate 

problemele cu care se confruntă membrii organizației și proiectele aflate în 

derulare.  

In adresa formulată de CFR, se supune atenției Domnului Ministru faptul că, în 

perioada care s-a scurs de la publicarea rezultatelor la concursul național de 

intrare in rezidențiat, din luna noiembrie a acestui an, Colegiul național a primit, 

în nume personal sau prin intermediul colegiilor teritoriale,  zeci de sesizări de la 

colegii care au susținut acest concurs, prin care apelau la evaluarea posibilității 

de suplimentare a locurilor alocate domeniului farmacie.  

Pentru a permite identificarea si analiza corectă a problemei semnalate, a fost 

detaliată situația creată, pe fondul unei concurențe fără precedent (4131 candidați 

pentru 1087 locuri alocate domeniului farmacie), prezentându-se totodată 

istoricul legat de suplimentarea locurilor din anii precedenți și numărul mare de 

colegi care au obținut cel puțin punctajul minim de promovare (2882 de 

farmaciști au obținut cel puțin 534 puncte, punctajul minim de promovare, ceea 

ce reprezintă 60% din punctajul maxim obținut pe domeniu). Sunt aspecte care 

au generat un sentiment de nemulțumire și solicitarea de a se folosi aceeași 

măsură pentru toate cele trei domenii de concurs. A fost subliniat si un caz special 

al celor 17 colegi care au obținut punctaj egal corespunzător ultimului loc alocat 

(plasați între locurile 1085 și 1101) și care ar fi corect să beneficieze de un 

tratament egal. 

Având în vedere că implicarea CFR, din punct de vedere legal, în concursul 

național de intrare în rezidențiat, constă numai în ceea ce privește avizarea 

tematicii pe domeniul farmacie și a bibliografiei aferente, s-a adresat Ministerului 

Sănătății rugămintea de a se analiza situația semnalată și posibilitatea identificării 

unei soluții în sensul celor expuse mai sus. 

Vom reveni către dumneavoastră cand vor fi disponibile informații pe acest 

subiect. 

Cu toată considerația,  

Biroul executiv al Colegiului Farmaciștilor din România  

Președinte  

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa 


