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Către, 
 

P R E Ș E D I N Ț I I    
 

C O L E G I I L OR   T E R I T O R I A L E  
ALE  

COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN ROMÂNIA 
 

                                                                                                                                                    Nr. 1/28.10.2015 
 
 
În data de 28 octombrie a.c. a avut loc ședința Comisiei Electorale Centrale, prilej cu care au fost alese 
persoanele care urmează să ocupe funcția de Președinte respectiv de Secretar, după cum urmează: 
 

1. dna. prof. univ. dr. farm. Victoria HÎRJĂU  - Președinte; 
2. dna. prof. univ. dr. farm. Doina DRĂGĂNESCU – Secretar. 

Cu această ocazie, au fost stabilite mai multe măsuri organizatorice referitoare la activitatea Comisiei 
Electorale Centrale precum și a comisiilor electorale locale. 
 
Având în vedere prevederile legale precum și pe cele ale Regulamentului electoral al Colegiului 
Farmaciștilor din România, regulament aprobat prin Decizia nr. 2/2015 a Consiliului Național al 
Colegiului Farmaciștilor din România, vă informăm că: 
 

1. este obligatoriu ca, în măsura în care acest lucru nu a avut loc, să convocați consiliul colegiului și 
să alegeți comisia electorală precum și să fixați data organizării alegerilor, stabilirea calendarului 
electoral. În acest sens, vă reamintim că potrivit art. 2 din Decizia nr. 2/2015 alegerile se vor 
organiza în perioada 15 noiembrie 2015 – 15 decembrie 2015, inclusiv turul al doilea dacă va fi 
cazul; 

2. la nivelul Comisiei Electorale Centrale s-a decis ca până în data de 09 noiembrie 2015 să ne 
comunicați componența nominală a comisiei electorale precum și calendarul alegerilor; 

3. potrivit art. 7 alin. 2 din Regulamentul electoral comisia electorală locală va avea prima întâlnire 
cu cel puțin 15 zile înaintea datei organizării alegerilor; 

4. este obligatorie sprijinirea comisiilor electorale locale în vederea organizării alegerilor 
asigurându-se logistica necesară precum și, în măsura în care este cazul, personal de execuție; 

5. comisiile electorale vor trebui să dețină și să păstreze un proces verbal corect întocmit în care să 
consemneze ședințele avute și toate măsurile luate ori deciziile dispuse precum și orice fapte sau 
împrejurare legată direct sau indirect de procesul electoral și de alegere a noilor organe de 
conducere. De asemenea, comisia electorala va deține o ștampilă proprie iar actele comisiei vor 
trebui semnate de către președinte și de către secretarul acesteia; 

6. comunicările sau informările de orice fel ce urmează să fie făcute respectiv transmise Comisiei 
Electorale Centrale se vor face în mod formal respectiv în modalitatea scrisă pe suport de hârtie 
chiar dacă există și o comunicare în format electronic; 

 
 
Separat de aceste măsuri cu caracter organizatoric, vă informăm că în prezent se află în procedură 
legislativă avansată un proiect de lege care elimină limitarea numărului de mandate pe care le poate avea 
o persoană în cadrul organelor de conducere ale Colegiului Farmaciștilor din România.  
 
Așa fiind, este important de știut că, în măsura în care acest proiect de lege va fi aprobat și publicat în 
Monitorul Oficial al României Partea I până la data limită de depunere a candidaturilor, toți farmaciștii 
membri ai Colegiului Farmaciștilor din România vor avea dreptul să-și depună candidatura. 
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În masura în care proiectul respectiv nu va fi adoptat ori publicarea lui în Monitorul Oficial al României 
Partea I și intrarea în vigoare se va face ulterior termenului limită de depunere a candidaturilor, va 
trebui să verificați candidaturile depuse şi să stabiliţi în ce măsură candidaţii au sau nu dreptul de a mai 
candida în raport de numărul de mandate anterior deţinute. Vă precizăm că, în prezent, ceea ce legea 
interzice este un cumul de două mandate succesive începând cu alegerile din anul 2007. 
 
 
 
 
Vă rugăm să găsiți atașate la prezenta informare, Decizia nr. 2/2015 a Consiliului Național al Colegiului 
Farmaciștilor din România precum și Regulamentul electoral al Colegiului Farmaciștilor din România 
publicate în Monitorul Oficial Partea I nr.756 din 09.10.2015. 
 
În final, avem rugămintea ca un exemplar al acestei comunicări să fie înmânat și președintelui comisiei 
electorale locale. 
 

 
 

PREȘEDINTE 
Prof. Univ. Dr. Farm. Victoria HÎRJĂU  

 

 

SECRETAR 

Prof. Univ. Dr. Farm.  Doina DRĂGĂNESCU 
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