DECLARAȚIE DE CANDIDATURĂ

Subsemnatul ..................................................................... identificat cu C.I. seria .............., nr.
............................ eliberată de ................................... în data de ..............................................., farmacist cu
drept de liberă pactică conform Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din
România seria ..................., nr.............................. eliberat în data de ......................... având domiciliul
în .................................................................................................................................. îmi manifest prin
prezenta intenția fermă de a candida la funcția de membru al Comisiei Superioare de
Disciplină din cadrul Colegiului Farmaciștilor din România pentru mandatul 2016 2020.
Cunoscând prevederile legale referitoare la condițiile ce trebuie îndeplinite precum și a
incompatibilităților legate de exercitarea funcției de membru al Comisiei Superioare de
Disciplină din cadrul Colegiului Farmaciștilor din România1, declar următoarele:
1. am locul de muncă la ................................................................................................. în calitate de
...........................................;
2. exercit în mod efectiv și personal profesia de farmacist începând din anul
......................, ceea ce înseamnă o vechime în profesie de ............ ani;
3. nu am fost sancționat disciplinar de către organele profesiei în ultimii 5 ani de
activitate profesională;
4. nu dețin și nu exercit o altă funcție în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România
ori a structurilor sale teritoriale;
5. în ipoteza în care voi fi ales ca membru al comisiei mă oblig să particip la ședințele
ori activitățile specifice acestui organism și să-mi exercit atribuțiile și sarcinile
încredințate cu bună credință și potrivit legii și regulamentelor și valorilor corpului
profesional din care fac parte.

Data ...................................
Semnătura ..........................................
1

Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății Art. 626. (1) Membrii comisiilor de disciplină de la
nivelul colegiului teritorial sunt aleşi de către adunarea generală judeţeană, respectiv de cea a municipiului
Bucureşti, iar membrii Comisiei superioare de disciplină vor fi aleşi de către Adunarea generală naţională.
(2) Membrii comisiilor de disciplină vor fi aleşi din rândul farmaciştilor cu o vechime de peste 7 ani în profesie şi
care nu au avut abateri disciplinare în ultimii 5 ani.
(3) Funcţia de membru al comisiei de disciplină este incompatibilă cu orice altă funcţie în cadrul CFR.
(4) Durata mandatului membrilor comisiilor de disciplină este de 4 ani.
(5) Unul dintre membrii comisiilor de disciplină este desemnat de autorităţile de sănătate publică, la nivel
teritorial, şi de către Ministerul Sănătăţii, la nivelul Comisiei superioare de disciplină.
(6) Calitatea de membru al comisiilor de disciplină încetează prin deces, demisie, pierderea calităţii de membru
al CFR ori prin numirea unui alt reprezentant în cazul membrilor desemnaţi de către Ministerul Sănătăţii sau
direcţia de sănătate publică.

