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Reorganizare Alegeri pentru organele de conducere ale Colegiului Farmaciștilor 

Prahova 

Legislatura 2016-2020 

In conformitate cu Legea 95/2006 și Regulamentul electoral al Colegiului Farmacistilor din 

Romania, publicat in MO nr. 59/ 27-01-2016 partea I-a, alegerile din Colegiul Farmaciștilor 

Prahova  se vor organiza după cum urmează: 

Numarul farmacistilor înscriși în Colegiul Farmacistilor din Prahova, la data de 29 ianuarie 

2016 este de 496. 

Comisia electorala teritorială a rămas în aceeași componență, respectiv: 

farm.Elena Popescu - președinte 

farm.Rodica Pioară - secretar 

farm. Laura Arcoși - membru 

farm. Magda Stanciu – membru 

farm. Maria Păpușoiu - membru 

Turul I al alegerilor va avea loc in data de 12 februarie 2016 

In condițiile in care la turul I nu se vor prezenta la alegeri 2/3 dintre membri, respectiv 331 de 

farmaciști, se va organiza 

 Turul II  al alegerilor, care  va avea loc in data de 26 februarie 2016. 

La această dată, alegerile se vor desfășura cu farmaciștii care se vor prezenta, indiferent de 

numărul acestora.  

Depunerea candidaturilor s-a stabilit în zilele de 4 și 5 februarie 2016, intre orele 9-14. 
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Deoarece Colegiul Farmaciștilor din Romania este asociație profesională care 

supraveghează și controlează practicarea profesiei de farmacist, este 

recomandabil ca farmaciștii care-și depun candidatura să aibă cel puțin 3 ani 

vechime, pentru a avea competența de a-și  desfașura activitatea de control și 

supraveghere. 

Se pot depune candidaturi pentru : 

1.Consiliul județean Prahova, unde vor fi alesi 11 membri titulari si 5 membri 

supleanți; 

2.Adunarea generala naționala, unde vor fi aleși  10 membri titulari și 5 

supleanți; 

3.Comisia județeana de disciplină, unde vor fi aleși 3 membri titulari;  

4.Comisia de cenzori, unde vor fi aleși 3 membri titulari. 

Farmaciștii pot candida simultan  pentru Consiliul județean, Adunarea generală 

și Comisia de cenzori. 

 Cei care vor candida și vor fi aleși  pentru Comisia de disciplină nu vor mai  

putea îndeplini alte funcții. Aceștia trebuie să aiba cel puțin 7 ani vechime în 

profesie. 

Regulamentul electoral este atașat acestui mesaj, împrună cu Declarația de candidatură și un 

model al Buletinului de vot. 

Atenție la completarea Declarației de candidatură! Trebuie completate corect  

toate rubricile. Declarațiile care nu vor fi întocmite corect și nu vor avea 

completate toate rubricile din modelul anexat nu vor fi luate în considerație. 

In plus față de modelul de declarație afișat, opțional farmaciștii vor depune un scurt CV, un 

scurt program electoral și o fotografie color, tip buletin, care vor fi afișate la sediul 

Colegiului Prahova, in scop de campanie electorală, pentru ca votanții să cunoască profilul 

candidaților. 

După depunerea candidaturilor, veți primi informații privind numele candidatilor inscrisi, 

mandatul pentru care s-au înscris, precum si un scurt CV al acestora. 



Pentru informații suplimentare, secretariatul Colegiului Prahova vă stă la dispoziție în zilele 

de depunere a candidaturilor, respectiv 4-5 februarie 2016, intre orele 9-14 la                             

tf. 0344 145 741, e-mail: prahova@colegfarm.ro 

Atașăm următoarele: 

1.Monitorul oficial nr.59/27-01-2016, care conține: 

 Regulamentul electoral, Declaratia de candidatură PDF,  model al buletinului de vot, Decizia 

nr.1 a CN al CFR și Llista colegiilor teritoriale ale farmaciștilor unde se vor desfășura noi 

alegeri. 

2.Declarație de candidatură-word, pentru a puitea fi completată. 

Președinte 

Farm. Elena Popescu 
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