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Dezvoltarea agresivå a marilor lan¡uri de far-
macii, începutå acum patru ani, a generat pe pia¡å
un deficit de aproximativ 2.000 de farmaci¿ti. Prin-
cipalii jucåtori de pe pia¡å intervieva¡i de Business
Magazin explicå ce strategii de atragere ¿i reten¡ie a
personalului au, ce solu¡ii întrevåd la criza de per-
sonal ¿i în ce fel le afecteazå planurile de extindere
lipsa de farmaci¿ti.

Stan Cristian este asistent de farmacie în cadrul
re¡elei City Pharma de trei ani ¿i totodatå student în
ultimul an la Facultatea de Farmacie. Spune cå are
un salariu decent, de 1.500-2.000 de lei, ¿i cå, de
curând, în preajma examenului de licen¡å, i-a crescut
salariul, tocmai pentru a råmâne în companie. Se
declarå mul¡umit ¿i spune cå nu ar fi tentat så plece
så lucreze în stråinåtate, pentru cå i-ar veni greu så
se acomodeze, de¿i a auzit cå pentru aceea¿i muncå
ar putea primi în Marea Britanie chiar ¿i 3.000 de
lire sterline.

Într-adevår, dacå pânå la începutul anilor ’90
absolven¡ii facultå¡ilor de profil puteau lucra doar
în farmacii, într-o fabricå de medicamente sau în
cercetare, acum au multe alte op¡iuni – în cadrul
reprezentan¡elor companiilor farmaceutice, în
distribu¡ie sau peste hotare, unde salariul este de
câteva ori mai mare decât cel din România. „Odatå
cu aderarea la Uniunea Europeanå, deficitul de far-
maci¿ti s-a accentuat ¿i din cauza interesului altor
¡åri pentru personalul calificat din România“, spune
Attila Borka-Balás, directorul general al farmaciilor
Richter.

Ceea ce limiteazå efectul acestei deschideri este
faptul cå nu atât de mul¡i sunt dispu¿i så plece din
¡arå, atâta vreme cât au ¿i alte variante. Citând o
serie de statistici privind dezvoltarea farmaciilor în
¡arå, Valeriu Crângu¿, directorul general al Hermes
Pharma, operatorul farmaciilor City Pharma, afirmå
cå în prezent sunt circa 5.380 de farmacii ¿i 600 de
absolven¡i pe an, din care în jur de 200 aleg så se
angajeze în afara ¡årii, î¿i deschid propriile unitå¡i
farmaceutice sau se angajeazå în domeniu, dar pe

alte posturi. Dacå nu pleacå în stråinåtate, nici în
¡arå nu sunt dispu¿i prea mult så se relocheze.
Crângu¿ apreciazå cå majoritatea absolven¡ilor de
facultå¡i de farmacie preferå så råmânå în ora¿ul
unde au studiat sau în ora¿ul natal, ceea ce înseamnå
cå în zonele care nu sunt acoperite de centre univer-
sitare de profil se resimte ¿i mai acut aceastå crizå.

Ora¿ele în cauzå sunt Gala¡i, Bråila, Bra¿ov, dar
¿i cele din nord-est, precum Vaslui, aici principala
modalitate de recrutare fiind recomandarea. „Apelåm
de multe ori la formula recomandårii interne, deoa-
rece a¿a cre¿te siguran¡a cå omul recomandat se
potrive¿te cu politica noastrå“, admite Amalia
Georgescu, directorul general al lan¡ului de farmacii
Remedio. Dacå pânå nu demult recomandarea
internå a fost modalitatea preferatå a marilor com-
panii prin care se fåcea recrutarea, acum cele mai
multe dintre ele se våd nevoite så recurgå ¿i la anun-
¡uri pe site-urile de recrutare, la serviciile unei com-
panii specializate sau chiar la head-hunting-ul mana-
gerilor de farmacii concurente.

ªefa Remedio mai spune cå este mare nevoie de
angaja¡i tineri, pentru cå educa¡ia pe care o primesc
este mai aproape de cerin¡ele pie¡ei. Dar aceasta nu
înseamnå cå marile companii din domeniu nu in-
vestesc masiv în cursuri de training, atât pentru noii,
cât ¿i pentru vechii angaja¡i. Farmaciile Help Net au
lansat în aprilie anul acesta un proiect de training
continuu al angaja¡ilor, denumit Universitatea
Corporatistå, în valoare de circa 350.000 de euro
anual. Programele, cu durata de un an, sunt diferen-
¡iate pe domenii – farmacologie, marketing, limbi
stråine – ¿i sus¡inute de speciali¿ti din cadrul Fa-
cultå¡ii de Farmacie „Carol Davila“ din Capitalå, dar
¿i din Fran¡a ¿i Italia. „Noi fåceam traininguri de ani
buni, înså am constatat cå nu erau foarte eficiente,
pentru cå nevoile fiecårui angajat sunt diferite, iar
cuno¿tin¡ele acumulate nu erau întotdeauna puse în
practicå“, explicå Isabelle Iacob, ¿efa Help Net,
ideea care stå la baza programului de training.
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Cu siguran¡a unui salariu de început cu mult peste
cel mediu, orice absolvent al facultå¡ilor de farmacie
devine ¡inta marilor angajatori din domeniu, dacå
nu a fost deja recrutat de pe båncile ¿colii prin diferite
programe de acordare de burse de studiu. Iar aici
brandul de angajator devine foarte important, mai
ales în condi¡iile în care salariile sunt, în linii mari,
cam acelea¿i în cadrul lan¡urilor de farmacii. Må-
dålina Didea, managing partner la compania de con-
sultan¡å în resurse umane Hart Human Resources
Consulting, crede cå marile companii de profil ar
trebui så-¿i pregåteascå din timp „un anumit numår
de candida¡i pe care så-i creascå încå din facultate“
¿i så-¿i creeze o imagine de „angajator preferat“.
De pildå, viitorii farmaci¿ti pot beneficia de bursele
de studiu oferite de re¡ele ca Sensiblu sau Help Net,
ca mai apoi så poatå chiar så se angajeze în cadrul
acestor farmacii. „Unii dintre studen¡i vor så-¿i înfiin-
¡eze propria farmacie ¿i este normal så vrea så se
angajeze într-o companie unde så înve¡e mana-
gement, de unde din farmaci¿ti pot ajunge mana-
geri“, apreciazå Iacob.

Salariul unui farmacist variazå între 1.000 ¿i 3.000
de lei, potrivit aprecierilor lui Ovidiu Buluc, ¿eful
grupului farmaceutic Farmexim. Cu toate cå existå
anumite diferen¡e salariale între angaja¡ii marilor
lan¡uri de farmacii ¿i cei ai unitå¡ilor individuale,
acestea din urmå lucrând cu rulaje mult mai mici ¿i
deci oferind salarii mai modeste, „salariile farma-
ci¿tilor nu sunt mici, ci decente, mai ales dacå vorbim
despre cei din promovare, depozite ¿i vânzåri“, dupå
cum subliniazå Ioana Cacoveanu, pre¿edinta Patro-
natului Farmaci¿tilor. Ea adaugå cå de multe ori,
salariile mari ale farmaci¿tilor nu reflectå neapårat
experien¡å, ci volumul de vânzåri pe care-l reali-
zeazå, ceea ce implicå riscuri legate de sånåtatea
pacientului, dacå recomandarea unor medicamente
se face doar din ra¡iuni båne¿ti. Iar concluzia ei
merge mai departe spre ansamblul pie¡ei: „În cazul
marilor lan¡uri de farmacii vorbim, de fapt, despre
importatorii ¿i distribuitorii care se aflå în spatele
lor ¿i care, cu reducerile aplicate medicamentelor,
falimenteazå farmaciile independente, fåcându-le så
disparå încetul cu încetul“.

Competi¡ia acerbå dintre re¡elele de farmacii a
dus la cre¿teri salariale considerabile anul trecut;
angaja¡ilor Remedio le-au sporit lefurile cu 15%, iar
celor din cadrul Help Net, cu 40%. Pentru anul acesta
înså, se pare cå majorårile nu vor mai fi acelea¿i,
estimårile fiind de 15-25%. „Nu cred cå majorarea
salariilor este solu¡ia la lipsa de personal, dar credem
cå performan¡a trebuie råsplåtitå“, spune Iacob, care
estimeazå cå remunera¡iile angaja¡ilor såi vor cre¿te
cu 18% anul acesta. Farmaci¿tii din cadrul

Centrofarm vor avea parte pentru tot anul 2008 de
o majorare mai mare, de 25%, pentru cå „atunci când
cererea de personal este mai mare decât oferta,
trebuie så ne aliniem la nivelul pie¡ei ¿i chiar så fim
peste aceasta, ca så putem atrage for¡å de muncå
specializatå“, sus¡ine Dorin Catanå, directorul gene-
ral al companiei.

Structura minimalå a personalului specializat
dintr-o farmacie înseamnå, în general, doi farmaci¿ti
¿i doi asisten¡i, la care se adaugå dirigintele. În plus,
extinderea rapidå a segmentului de dermato-
cosmetice în cifrele de afaceri ale re¡elelor a dus la
apari¡ia unui nou angajat în farmacie, acela de
„consilier de frumuse¡e“, care se ocupå cu promo-
varea produselor de gen ¿i consilierea clien¡ilor cu
privire la folosirea acestora. Este mai u¿or så re-
crutezi un astfel de consilier? Da ¿i nu, din punctul
de vedere al marilor angajatori din domeniu.

„La început, ne orientam så angajåm pe aceste
posturi studen¡i ai facultå¡ilor de chimie, biologie,
medicinå, dar am renun¡at la idee, pentru cå gradul
de reten¡ie în ceea ce-i prive¿te este redus, a¿a cå
acum cåutåm persoane care så de¡inå cuno¿tin¡e de
specialitate ¿i care så fie mul¡umite cu statutul de
consilier de frumuse¡e“, spune Iacob. Importan¡a
acestor angaja¡i devine cu atât mai pregnantå cu cât
80% dintre clien¡ii Centrofarm sunt femei, iar 25%
din cifra de afaceri o reprezintå vânzårile de derma-
tocosmetice. „În ultimele ¿ase luni, vânzårile la
dermatocosmetice s-au majorat cu 50% comparativ
cu aceea¿i perioadå a anului trecut, de aceea vrem
så oferim o consiliere mai bunå a pacien¡ilor“, de-
clarå ¿efa Remedio. Se pare cå aducerea de far-
maci¿ti din Republica Moldova nu ar reprezenta o
solu¡ie prea viabilå la criza de personal din România,
în condi¡iile în care existå ¿i acolo un deficit de
speciali¿ti. Mai mult, cetå¡enii de acolo considerå
România doar o ¡arå de tranzit spre Europa de Vest,
acolo unde sunt mai bine plåti¡i. Catanå poveste¿te
cå acum mai mul¡i ani, când încå nu era la con-
ducerea Centrofarm, a avut o ini¡iativå de a recruta
farmaci¿ti moldoveni, soldatå înså cu rezultate
modeste. „La momentul acela, era ¿i acolo cerere
de personal specializat, iar farmacistele, mai ales cele
în ultimii ani de facultate, î¿i întemeiaserå deja familii
¿i nu prea le surâdea ideea de a-¿i påråsi ¡ara pentru
un salariu nesemnificativ mai mare ¿i så stea aici cu
chirie“, spune Catanå.

De¿i pie¡ele de profil se aseamånå, prin con-
curen¡å ¿i ritm de cre¿tere, existå ¿i alte impedimente
de ordin formal care îngreuneazå „importul“ de far-
maci¿ti. „Aducerea lor din Republica Moldova nu
este o solu¡ie, pentru cå în România exercitarea
profesiei presupune de¡inerea cetå¡eniei române sau
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a altei ¡åri din UE, precum ¿i a unei diplome ce atestå
absolvirea facultå¡ii de profil“, precizeazå Georgeta
Ionicå, ¿efa serviciului de promovare ¿i comunicare
din cadrul farmaciilor Dona. Având experien¡a
angajårii a doi farmaci¿ti din ¡ara vecinå de peste
Prut, directorul general al farmaciilor Remedio
admite cå „recrutarea lor a presupus un efort
suplimentar din punctul de vedere al resurselor
umane alocate“.

Martin Schloh, partener la firma de consultan¡å
A.T. Kearney ¿i expert în domeniul farmaceutic,
constatå cå principalii jucåtori de pe pia¡å au încercat
diferite solu¡ii la criza de personal, precum aducerea
de speciali¿ti din ¡årile vecine sau atragerea de
studen¡i, înså cu rezultate relativ modeste. Criza de
personal ¿i o serie de alte probleme ale pie¡ei, printre

care cre¿terea pre¡urilor la imobiliare, concentrarea
retailului în jurul marilor centre comerciale,
reglementårile schimbåtoare din domeniu ¿i
impactul devalorizårii leului în raport cu euro, i-au
determinat pe marii jucåtori så-¿i ajusteze planurile
de extindere ¿i så-¿i regândeascå strategiile de
business. Astfel, lan¡ul de farmacii Sensiblu ¿i-a
relocat o serie de farmacii, iar Help Net a fåcut o
corec¡ie a ritmului de extindere, de la 200 de
farmacii, cât anun¡aserå pentru 2010, la 160. „Am
observat cât de mul¡i retaileri s-au concentrat în anii
trecu¡i doar pe cre¿tere, fårå så acorde suficientå
aten¡ie eficien¡ei ¿i profitabilitå¡ii. Competi¡ia devine
înså tot mai strânså, ceea ce înseamnå cå e momentul
ca to¡i jucåtorii så-¿i revizuiascå opera¡iunile ¿i så
se concentreze pe eficien¡å“, considerå Schloh.
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