
Colegiul Farmaciștilor din România reacționează…… 

Colegiul Farmaciștilor din România se află din nou în situația de a lua poziție în legatură cu 
atribuirea improprie (și în afara legii) a denumirii de FARMACIE, de această dată, unui 
magazin online (Farmacia Ortomoleculara https://farmaciaortomoleculara.ro/sars-cov2-

si-covid-19-p1/). 

În susținerea luării noastre de poziție, enunțăm, pentru conformitate, definiția farmaciei 

online, așa cum este stipulată în Ordinul Ministrului Sănătății Nr. 444 din 25 martie 2019 
pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor 
farmaceutice, cu modificările și completările ulterioare. 

“farmacie online - unitatea farmaceutică autorizată să vândă şi să elibereze prin intermediul 
serviciilor societăţii informaţionale numai medicamente acordate fără prescripţie medicală 
cu autorizaţie de punere pe piaţă conform legislaţiei în vigoare. Aceasta funcţionează în baza 
înscrierii unei menţiuni pe autorizaţia de funcţionare a farmaciilor comunitare înfiinţate 
conform Legii farmaciei nr. 266/2008, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 

În plus, Colegiul Farmaciștilor din România trage un semnal de alarmă privind oferta de 
produse pentru SARS-CoV2 si COVID-19 (https://farmaciaortomoleculara.ro/sars-cov2-si-
covid-19-p1/)! 
Ne aliniem astfel la modul de abordare a acestei probleme majore de către Agenția Europeană 
a Medicamentului (EMA), care “îndeamnă pacienții să se ferească de medicamente potențial 
falsificate, vândute de furnizori și site-uri neînregistrate.”  

(https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-In opinia EMAhealth-
threats/falsified-medicines/buying-medicines-online). 

In opinia EMA, pe care ne-o însușim în totalitate, “este posibil ca acești vânzători să 
exploateze temerile în timpul pandemiei COVID-19 și să susțină că produsele lor pot preveni 
sau vindeca COVID-19. De asemenea, pot părea că oferă acces ușor la medicamente care 
altfel nu sunt ușor disponibile.” 

Pacienții și publicul larg pot fi în siguranță atunci când achiziționează medicamente sau 
produse de sănătate online, numai de la unitățile farmaceutice (farmacii/drogherii) 
înregistrate la Ministerul Sănătății pentru vânzarea prin intermediul societății informaționale 
(http://www.ms.ro/pacienti/#tab- id-4), care prezintă sigla UE. 

 

CFR înțelege să-și asume cu responsabilitate obligația de a apăra demnitatea meseriei noastre 
și prin exprimarea unui punct de vedere ori de cate ori constată că se aduce atingere  
prestigiului profesiei de farmacist și unității în care acesta își desfașoară activitatea: 
FARMACIA. 
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