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EXPERIENŢA PROFESIONALĂ 

 

 

 
EDUCAŢIE ŞI FORMARE 

 

 
 

 

DEMNITATEA  PENTRU CARE 
CANDIDEAZĂ 

 

Membru în Consiliul Colegiului Farmaciștilor din Cluj 
 
Membru în Adunarea Genenrală Națională a Colegiului Farmaciștilor din România 

 - Șef de lucrări, Asistent universitar, Preparator universitar 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Facultatea de Farmacie 

 - Secretar al Biroului Consiliului Colegiului Farmaciștilor din Cluj 
- Evaluator RBPF  
Colegiul Farmaciștilor din Cluj 

 - Doctor în Științe Medicale, domeniul Farmacie 
- Farmacist specialist în specialitatea „Farmacie generală” 
- Farmacist specialist în specialitatea „Laborator farmaceutic” 
- Licențiat în Farmacie, UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
- Colegiul Național „Moise Nicoară” Arad, Informatică 

  

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE ÎNȚELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  Discurs oral   

Limba Engleză, 
Limba Franceză 

C1 Utilizator 
experimentat  

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

C1 Utilizator 
experimentat 

 - Certificate in Advanced English CAE, C1  
- Diplôme Approfondi de Langue Française DALF, C1 

COMPETENŢE DE 
COMUNICARE ȘI 

MANAGERIALE  

▪ Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală; 
▪ Capacitate de lucru în echipă, abilități decizionale și de coordonare;  
▪ Comunicare transparentă, practicarea dezbaterilor bazate pe argumente și a 
schimbului liber de idei;  
▪ Spirit organizatoric, capacitate de sinteză și analiză, coerență în coordonarea 
oricăror activități.  



DE CE CANDIDEZ

 Pentru că îmi pasă de profesia mea. 
 

 Pentru că sunt dispusă să aloc din energia, timpul, 
entuziasmul, experiența și respectul meu pentru mai binele 
profesiei și al confraților. 
 

 Pentru că știu că pot să-mi aduc contribu
mentalității și cadrului necesar pentru ca PROFESIA DE 
FARMACIST să existe în România ca PROFESIE MEDICALĂ 
INDEPENDENTĂ. 
 

 Pentru că mă raportez la COLEGIULUI FARMACI
CLUJ așa cum l-a proiectat legea 
cu funcționare democratică pe orizontală.

 

Vă rog să regăsiți mai jos câteva din 

1. Să consolidez cultura instituțională a Colegiului care oferă garanția că puterea și deciziile nu sunt 

concentrate în mâinile unui om, nu sunt exercitate discre

aranjamente și negocieri de privilegii. Să asigur

Farmaciștilor din Cluj în care deciziile sunt luate prin vot de către farmaciștii care formează Biroul de 

Consiliu, Consiliul și Adunarea Generală. Consider că aceste lucruri sunt esențiale pentru existenț

profesiei de farmacist ca PROFESIE INDEPENDENTĂ. 

prevăzut de lege.  

 

2. Să promovez lucrul în echipă pe proiecte în care farmaci

implice pentru dezvoltarea domeniului lor profesional.

 

3. Să dezvolt în continuare proiectele de comunicare 

informare, seria PRAXIS, Ziua Farmacistului.

 

4. Să asigur că deciziile și hotărârile luate în forurile de conducere beneficiază de consultanță juridică.

5. Să asigur că sunt exercitate toate atribu

desfășurarea concursurilor pentru posturile de farmacist din spitalele publice să fie conform legii. 

6. Să inițiez proiecte de colaborare cu diverse entități locale sau naționale co

sănătății publice, care să crească vizibil

Medicilor și asociațiile de pacienți. 

Votul și viziunea mea în conducere sunt și vor fi libere de orice alte obligații decât responsabilitatea 

față de interesul general al profesiei. 

 

DE CE CANDIDEZ DEZIDERATE

Pentru că îmi pasă de profesia mea.  

Pentru că sunt dispusă să aloc din energia, timpul, 
ța și respectul meu pentru mai binele 

mi aduc contribuția la formarea 
ții și cadrului necesar pentru ca PROFESIA DE 

FARMACIST să existe în România ca PROFESIE MEDICALĂ 

Pentru că mă raportez la COLEGIULUI FARMACIȘTILOR DIN 
a proiectat legea - un ORGANISM COLEGIAL, 

ționare democratică pe orizontală. 

� INDEPENDENȚĂ PROFESIONALĂ

 

� ÎMPREUNĂ  

 

� CORECTITUDINE

 

� COLABORARE 

 

� FORMARE 

 

din dezideratele mele pentru o reușită colectivă: 

țională a Colegiului care oferă garanția că puterea și deciziile nu sunt 

concentrate în mâinile unui om, nu sunt exercitate discreționar și nu se bazează pe interese personale, 

și negocieri de privilegii. Să asigur în continuare funcționarea statutară a Colegiului 

știlor din Cluj în care deciziile sunt luate prin vot de către farmaciștii care formează Biroul de 

și Adunarea Generală. Consider că aceste lucruri sunt esențiale pentru existenț

profesiei de farmacist ca PROFESIE INDEPENDENTĂ. Și voi promova și la nivel național acest model 

Să promovez lucrul în echipă pe proiecte în care farmaciștii din toate domeniile profesionale să se 

implice pentru dezvoltarea domeniului lor profesional. 

Să dezvolt în continuare proiectele de comunicare și formare pe care le-am început:

informare, seria PRAXIS, Ziua Farmacistului. 

și hotărârile luate în forurile de conducere beneficiază de consultanță juridică.

Să asigur că sunt exercitate toate atribuțiile pe care Colegiul Farmaciștilor din Cluj le are pent

șurarea concursurilor pentru posturile de farmacist din spitalele publice să fie conform legii. 

țiez proiecte de colaborare cu diverse entități locale sau naționale co-interesate în asigurarea 

ții publice, care să crească vizibilitatea profesiei de farmacist – în special autorită

 

și viziunea mea în conducere sunt și vor fi libere de orice alte obligații decât responsabilitatea 

ță de interesul general al profesiei.  Să ne implicăm împreună! 

Farm. Sp. Dr. Ioana Daniela FELECAN

 

DEZIDERATE 

ȚĂ PROFESIONALĂ 

CORECTITUDINE 

 

țională a Colegiului care oferă garanția că puterea și deciziile nu sunt 

ționar și nu se bazează pe interese personale, 

ționarea statutară a Colegiului 

știlor din Cluj în care deciziile sunt luate prin vot de către farmaciștii care formează Biroul de 

și Adunarea Generală. Consider că aceste lucruri sunt esențiale pentru existența 

Și voi promova și la nivel național acest model 

știi din toate domeniile profesionale să se 

am început: - Pastila de 

și hotărârile luate în forurile de conducere beneficiază de consultanță juridică. 

țiile pe care Colegiul Farmaciștilor din Cluj le are pentru ca 

șurarea concursurilor pentru posturile de farmacist din spitalele publice să fie conform legii.  

interesate în asigurarea 

în special autorități, Colegiul 

și viziunea mea în conducere sunt și vor fi libere de orice alte obligații decât responsabilitatea 

Farm. Sp. Dr. Ioana Daniela FELECAN 


