
SINDICATUL NAŢIONAL AL FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA – CARTEL 
ALFA 

CLUJ-NAPOCA, str. EROILOR, nr.16, jud. Cluj 
- Afiliat la Camera Federativă a Sindicatelor Medicilor din România 
- Afiliat la Confederaţia Naţională Sindicală „ Cartel ALFA” 

 
 

CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU FUNCŢIILE SNFR 

 
1. Preşedinte 

- Vechime în SNFR de minim 3 ani; 
- Să fie un membru activ şi implicat în acţiunile SNFR la nivel naţional şi internaţional; 
- Să poată relaţiona cu ministerele de resort; 
- Să poată organiza întâlniri zonale, naţionale și internaționale în beneficiul membrilor 

SNFR; 
- Să poată creiona şi structura un program de dezvoltare al sindicatului pe viitor; 
- Preşedintele reprezintă şi angajează sindicatul în raporturile cu terţii; 
- Reprezintă interesele membrilor de sindicat în conducerile administrative ale unităţilor 

sanitare; 
- Preşedintele prezidează reuniunile Adunării Generale, ale Consiliului Naţional, ale 

Biroului Executiv şi are dreptul de a participa la orice reuniune a structurilor funţionale 
ori a comisiilor de lucru ale sindicatului; 

- Preşedintele poate delega o parte dintre atribuţiile sale celorlalţi membri ai Biroului 
Executiv. 

 
 

2. Prim Vicepreşedinte/Vicepreşedinţi: 
- Vechime în SNFR de minim 1 an; 
- Să fie un membru activ şi implicat în acţiunile SNFR la nivel zonal / naţional / 

internațional; 
- Să fie un bun comunicator; 
- Va organiza întâlniri zonale şi judeţene în beneficiul membrilor SNFR; 
- Îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor art. 16 lit. b din Statutul Sindicatului, de drept, 

atribuţiile Preşedintelui atunci când acesta nu-şi poate exercita mandatul din motive 
obiective; 

- Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Biroul Executiv sau Consiliul Naţional. 
 
 
 

3. Secretar general: 
- Vechime în SNFR de minim 2 ani; 
- Bună cunoaştere a pachetului Office: procesor de text, calcul tabelar, software 

pentru prezentări, baze de date; 
- Să fie un membru activ şi implicat în acţiunile SNFR la nivel zonal / naţional / 

internațional; 
- Să fie un bun organizator şi comunicator; 
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- Secretarul general va asigura: 

a. organizarea reuniunilor sindicale; 
b. comunicarea ordinii de zi şi a documentelor supuse dezbaterii; 
c. consemnarea dezbaterilor, hotărârilor, deciziilor organelor deliberative ale 

sindicatului; 
d. ţinerea evidenţei hotărârilor,  rezoluţiilor şi deciziilor sindicatului precum şi 

urmărirea modului lor de îndeplinire; 
e. organizarea desfăşurării acţiunilor colective revendicative sau de protest ale 

sindicatului în conformitate cu prevederile statutare şi legale în vigoare; 
f. coordonează secretariatul tehnic la nivelul sindicatului şi al grupelor 

sindicale; 
g. este secretarul organelor de conducere şi întocmeşte procesele verbale  ale 

şedinţelor desfăşurate de acestea; 
h. face propuneri privind îmbunătăţirea structurilor organizatorice; 
i. controlează evidenţa membrilor cotizanţi ai Sindicatului; 
j. organizează şi coordonează Secretariatul Sindicatului. 

 

 


