PROCES VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 10 OCTOMBRIE 2014 A
ADUNARII GENERALE A “ASOCIATIEI NATIONALE A
FARMACISTILOR DE SPITAL DIN ROMANIA"

La data de 10 octombrie 2014 a avut loc la Cluj-Napoca, Royal Classic Hotel, Str.
Liviu Rebreanu nr. 39, Adunarea Generala a Asociatiei Nationale a Farmacistilor de
Spital din Romania, avand sediul in Cluj-Napoca, Str.Aurel Vlaicu, nr.4, ap.109 DII (in
continuare "ANFSR").

Adunarea Generala a ANFSR a fost convocata in conformitate cu prevederile din
Statutul ANFSR de catre Presedintele ANFSR pentru data de 10.10.2014.

MEMBRI PREZENTI:

La lucrarile sedintei au fost prezenti un numar de 21 membri din totalul membrilor
asociatiei ANFSR, potrivit listei de prezenta anexate prezentului proces verbal.

DESFASURARE:
Presedintele asociatiei, dl. Farm. Pr. Ioan Antofie, deschide sedinta Adunarii
Generale a ANFSR la ora 15.50, cu darea de seama a activitatii asociatiei.
S-a expus si motivat scopul infiintarii Sindicatului National al Farmacistilor de
Spital din Romania, citindu-se conditiile de constituire si functionare a Sindicatului.
S-a citit istoricul activitatilor membrilor ANFSR din perioada anilor 2013 si 2014,
mentionandu-se participarea acestora la evenimente stiintifice nationale si internationale.
In continuare s-au citit propuneri privind activitatea ANSFR din perioada imediat
urmatoare.
PROPUNERI:


Parcurgerea a inca doua directii de dezvoltare, respectiv:
1. Formare profesionala

-

Cu participarea la evenimente stiintifice in strainatate si prezentarea unei lucrari
stiintifice
2. Cercetare stiintifica


Efectuarea a 7 intalniri zonale



Adunarile Generale sa aiba loc prin rotatie in cele 8 regiuni, o data pe an,
membrii asociatiei fiind informati eficient si la timp despre aceste intalniri.



Informarea membrilor asociatiei se va face prin toate mijloacele de comunicare
posibile: telefonie, SMS, internet (e-mail, Facebook), fax, posta clasica, etc.



Dobandirea unei adrese de email pe domeniul ANFSR de tipul
nume.prenume@anfsr.ro



Realizarea bazei de date cu datele de contact actualizate ale membrilor ANFSR



Dupa modelul structural al conducerii EAHP (cu 9 membri in structura) s-a
propus infiintarea unei structuri similare, alcatuite dintr-un presedinte si 8
vicepresedinti.



S-a propus desemnarea unui numar de 1-3 oameni platiti din fondurile
asociatiei care sa se ocupe de probleme de logistica, evenimente, etc. Una
dintre persoanele din staff-ul tehnic sa fie un jurist cu care sa se incheie
“contract de colaborare”.

Toate propunerile au fost adoptate in unanimitate.


In continuare s-au facut propuneri pentru desemnarea urmatorilor
vicepresedinti:

Vicepresedinti: pe zona de sud (Bucuresti) – Farm. Oprea Mirela Simona
pe zona de est (Moldova) – Farm. Veliche Octavian
pe zona centru – pastrarea actualilor vicepresedinti desemnati la
Adunarea Generala anterioara
Propunerile au fost adoptate cu unanimitate de voturi.


S-au facut propuneri referitoare la cuantumul cotizatiei pentru membri
asociatiei ANFSR, respectiv:
♦ Taxa de inscriere 50 lei
♦ Taxa de sustinere 10 lei/luna
♦ Taxa de afiliere la sindicat: 1% din salarul brut/luna
♦ Cotizatia la FIP: aproximativ 30 lei/an
♦ Cotizatia la EAHP: aproximativ 85 lei/an
♦ Deasemenea, s-a luat in discutie situatia membrilor care uita sa-si
plateasca cotizatia de membru, acestia fiind intai instiintati despre
aparitia acestei situatii, ca ulterior sa fie exclusi din randul asociatiei
daca se dovedeste rea intentie in indeplinirea atributiilor de membru a
asociatiei.

Propunerile au fost adoptate cu unanimitate de voturi.


S-a propus editarea unui plan de colaborare cu sponsorii si incheierea unor
protocoale de colaborare si sponsorizare cu producatorii de medicamente.

Spre finalul intalnirii s-a trecut la intocmirea Procesului Verbal al Adunarii
Nationale a Asociatiei Nationale a Farmacistilor de Spital din Romania, prin adoptarea
punctelor de pe ordinea de zi si semnarea listei de prezenta.
Ultimul punct al intalnirii l-a constituit luarea de cuvant a presedintelui filialei Cluj
a Confederatiei Nationale Sindicale"Cartel Alfa", dl. Valentin Ilcas, care a supus atentiei
auditoriului probleme specifice de organizare sindicala si colaborare cu structurile locale
si centrale privitoare la existenta si activitatea ANFSR.
Sedinta s-a incheiat la ora 19.45.

Prsedinte de sedinta,

Consemnat de,

Farm. Pr. Ioan Antofie

Farm. Sp. Flavius Neag

Cluj-Napoca,
10 octombrie 2014

