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Proiect de Decizie 
privind dobândirea calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România și 

acordarea Certificatului de membru  
 

 
 
În temeiul art.564 din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 
 
 
Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România d e c i d e: 
 

Art.1. – Profesia de farmacist se exercită pe teritoriul României, în condiţiile legii, de 
către persoanele fizice membre ale Colegiului Farmaciștilor din România posesoare ale 
unui titlu oficial de calificare în farmacie, după cum urmează:  

a) cetăţeni ai statului român;  
b) cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând 

Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;  
c) soţul unui cetăţean român, precum şi descendenţii şi ascendenţii în linie directă, 

aflaţi în întreţinerea unui cetăţean român, indiferent de cetăţenia acestora;  
d) membrii de familie ai unui cetăţean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), aşa 

cum sunt definiţi de art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor 
statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 260/2005;  

e) cetăţenii statelor terţe beneficiari ai statutului de rezident permanent în 
România;  

f) beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung, acordat de unul dintre statele 
prevăzute la lit. b).  

 

Art.2. – În vederea exercitării profesiei de farmacist, farmaciştii cetăţeni români şi 
farmaciştii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând 
Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în România, 
precum şi farmaciştii care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 553 lit. c) şi e) din Legea 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, au obligaţia să se înscrie în Colegiul 
Farmaciştilor din România.  

 

Art.3. – (1)Cererea pentru dobândirea calității de membru al Colegiului Farmaciştilor 
din România, Anexa nr.1, se depune la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la 
care urmează ca farmacistul să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza 
căruia îşi au domiciliul sau reşedinţa, dacă nu au încă un loc de muncă.  

(2)Aprobarea cererii de dobândire a calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din 
România și de acordare a Certificatul de membru, se face de către Biroul Executiv al 
Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România pe baza următoarelor 
documente:  
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1. cerere de înscriere;  
2. copie a actului de identitate sau pașaportului; 
3. titlul de calificare în profesia de farmacist;  
4. pentru persoanele care dețin un titlu de calificare profesională mai vechi de 5 ani 

în raport cu data depunerii cererii, dovada exercitării profesiei de farmacist în 
ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;  

5. cazier judiciar;  
6. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare 

exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi insoțde avizul 

medicului psihiatru;  
7. declaraţie pe propria răspundere privind inexistenţa unei situaţii de 

incompatibilitate şi faptul că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;  
8. copie a certificatului de căsătorie, dacă este cazul;  
9. chitanţă privind achitarea taxei de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din 

România.  

Art.4. – (1) Dosarul conținând cererea privind dobândirea calității de membru al 
Colegiului Farmaciștilor din România și de acordare a Certificatului de membru însoțită 
de documentele prevăzute la articolul 3 se depune la colegiul teritorial în raza căruia se 
află unitatea la care îşi desfăşoară activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia îşi 
au domiciliul sau reşedinţa, dacă solicitantul nu are încă un loc de muncă.  

(2) În termen de maximum 3 zile de la data depunerii tuturor documentelor, 
președintele colegiului teritorial , la care a fost depusă solicitarea de dobândire a calității 
de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, înaintează, o cerere în sensul 
eliberarii certificatului respectiv către Biroul Executiv al Consiliului Național al 
Colegiului Farmaciștilor din România sau, după caz , informează prin adresă solicitantul 
cu privire la completarea acestuia dosarului  

  

Art.5.–(1)Dacă cererea privind dobândirea calității de membru al Colegiului 
Farmaciștilor din România și de acordare a Certificatului de membru este aprobată de 
Biroul Executiv, se va emite Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din 
România care se va transmite colegiului teritorial spre a fi înmânat ,sub semnătură de 
primire , solicitantului. 
(2) Decizia de respingere a cererii privind dobândirea calității de membru al Colegiului 
Farmaciștilor din România și de acordare a Certificatului de membru se comunică 
colegiului teritorial și petentului.  

 

Art.6. – (1)La data înmânării Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din 
România, președintele colegiului teritorial sau persoana împuternicită de acesta va 
înregistra farmacistul cu drept de liberă practică. 

(2)Înregistrarea se va face într-un registru de evidență întocmit potrivit Anexei nr.2. 
Registrul se va ține și în format material. La solicitarea Biroului Executiv al Colegiului 
Farmaciștilor din România președintele colegiului teritorial este obligat să comunice in 
format electronic, conform specificațiilor stabilite de Biroul Executiv al Colegiului 
Farmaciștilor din România, datele din registrul de evidență. 

 

Art.7. – (1)Certificatul de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se va emite 
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pe numele și prenumele solicitantului așa cum este acesta menționat în cartea de 
identitatea sau pașaport la data solicitării. Schimbarea numelui sau prenumelui 
titularului Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România nu 
determină înlocuirea certificatului. 

(2)Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România are valabilitate pe 
toată durata de exercitare a profesiei, în cazul în care nu intervin situaţiile de 
incompatibilitate sau nu se produc abateri sancţionate de lege cu suspendarea sau 
interdicţia exercitării profesiei.  

(3)Certificatul de membru devine operativ numai după încheierea asigurării de 
răspundere civilă pentru greşeli în activitatea profesională  

(4) În cazul în care un farmacist profesează în 2 sau mai multe unități farmaceutice 
aflate pe raza altui colegiu teritorial, farmacistul va fi înregistrat într-un singur colegiu, 
unde exercită profesia cu normă intreagă, iar pentru activitatea desfășurată în celalte 
județe va informa în prealabil colegiul pe raza căruia se află unitatea angajatoare. 

 

Art.8. – (1)În cazul în care titularul pierde, în orice mod, Certificatul de membru al 
Colegiului Farmaciștilor din România, acestuia, la cerere, i se va elibera un duplicat.  

(2)Duplicatul se eliberează în baza unei solicitări depuse la Colegiul farmaciștilor la care 
farmacistul este înregistrat ca membru al Colegiului Farmacistului din România , precum 
si a dovezii de publicare a pierderii intr-un ziar de circulație națională ! 

(3) Duplicatul va purta seria și numarul primului certificat urmat de un număr care să 
ateste/evidențieze carcaterul de duplicat, respectiv numarul de exemplare eliberate.  

 

Art.9. – (1) La data intrării în vigoare a prezentei decizii au de drept calitatea de 
membru al Colegiului Farmaciştilor din România toţi farmaciştii înscrişi până la acea 
dată și titulari ai certificatului de membru.  

(2) Calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România o pot păstra, la cerere, 
şi farmaciştii pensionari care nu mai practică profesia de farmacist, cu conditia achitarii 
unei cotizatii stabilite de Consiliul National. 

(3) Membrii Colegiului Farmaciştilor din România sunt înscrişi în Registrul Unic al 
Farmaciştilor din România, care se publică pe pagina de Internet a Colegiului 
Farmaciştilor din România.  

 

Art.10. – (1)În vederea exercitării profesiei de farmacist, titularii Certificatului de 
membru al Colegiului Farmaciștilor din România sunt obligați să obțină reavizarea 
anuală a certificatului. Reavizarea se face pe o perioadă 12 luni începând cu data 
aprobării reavizării.  

(2)Reavizarea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se va 
face în luna ianuarie a fiecărui an de către colegiul teritorial unde farmacistul este 
înregistrat, în baza prezentării poliței de malpraxis pentru anul respectiv, a dovezii 
privind exercitarea profesiei de farmacist  și a dovezilor privind efectuarea educației 
farmaceutice continue. 
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 Art.11 Pentru reavizarea Certificatului de membru, farmacistul depune următoarele 
documente: 

a) Certificatul de membru, în original; 
b) Copia poliței de asigurare pentru greșeli în exercitarea profesiei, pentru anul în 

curs; 
c) dovada plății cotizației de membru pentru anul în curs; 
d) dovada relizării numărului minim de credite profesionale, conform legii și 

Programului EFC pe anul anterior; 
e) dovada locului și formei de exercitare a profesiei în județul respectiv prin 

certificare de la locul de exercitare a profesiei. 

(3) Reavizarea Certificatului de membru se realizează în termen de maximum 15 zile 
lucrătoare de la înregistrarea tuturor documentelor valide menționate la alin (2) 

(4) Vizarea constă în aplicarea Ștampilei CFR –filiala teritoriala-pe verso Certificatului 
de membru  – filiala teritorială, semnătura președintelui, data, anul pentru care se 
realizează validarea și seria și numărul certificatului reavizat . 

 

Art.12.– Membrii Colegiului Farmaciștilor din România luaţi în evidenţa unui colegiu 
teritorial se pot transfera în cadrul altui colegiu teritorial în situaţiile prevăzute de 
legislaţia în vigoare şi vor fi luaţi în evidenţa acestuia din urmă în baza următoarelor 
documente:  

1. notă de transfer;  
2. copie de pe documentele-suport pentru calitatea de farmacist; 
3. copie de pe actul de identitate cu noul domiciliu şi, după caz, certificat de 

căsătorie sau divorţ (numai la schimbarea numelui şi/sau a stării civile);  
4. adeverinţă de încadrare de la noul loc de muncă sau de exercitare a profesiei. 

Pentru perioadele de întrerupere a activităţii poate fi solicitată copie de pe cartea 
de muncă;  

5. copiea  deciziei  de pensionare (dacă este cazul).  

 

Art. 13. – (1) Nota de transfer este prevăzută în Anexa nr. 3, care face parte integrantă 
din prezenta decizie, şi se eliberează de către colegiul unde este înregistrat farmacistul, 
în baza unei cereri, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte 
integrantă din prezenta decizie. 

(2) Înaintea eliberării notei de transfer, farmacistul solicitant are obligaţia de a achita la 
zi cotizaţia datorată către colegiul de unde doreşte să plece.  

 

Art. 14. – (1) Nota de transfer va fi înmânată, sub semnătură, solicitantului. 

(2) În registrul de evidenţă al farmaciștilor se va menţiona colegiul la care s-a transferat 
farmacistul.  

 

Art.15. – Dacă la nivelul colegiului de unde se transferă farmacistul s-a înregistrat o 
sesizare împotriva sa ori a fost declanşată ancheta disciplinară, sesizarea, respectiv 
dosarul disciplinar se va transmite colegiului la care farmacistul se transferă.    
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Art.16. – Pe toată durata exericitării profesiei, farmaciști vor comunica colegiului locul 
de muncă sau după caz locurile de muncă în care își desfășoară activitatea profesională 
Dacă locurile de muncă sunt pe teritoriul a două sau mai multe județe, farmacistul va 
informa fiecare colegiu teritorial cu privire la unitatea unde își desfășoară activitatea , 
nr. de ore prestate  și prezența sa în raza teritorială a colegiului respectiv. 

 

Art.17. – (1) În situația în care se formulează o cerere de suspendare a calității de 
membru al Colegiului Farmaciștilor din România se va anexa în original Certificatul de 
membru al Colegiului Farmaciștilor din România 

 (2) Cererea de suspendare a calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din 
România  nu poate avea caracter retroactiv. 

(3) Decizia Biroului Executiv al Colegiului Farmaciștilor din România de aprobare a 
suspendării calității de membru al Colegiului Farmaciștilor din România se comunică 
solicitantului și Ministerului Sănătății. 

 

Termenul limită până la care se pot face propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a 
textului proiectului de act normative. 

 


