
PRECIZARE a Colegiului Farmaciștilor din România

pentru o informare corectă a publicului în privința testării antigenice

rapide în farmacie, pentru diagnosticarea infecției cu SARS-CoV-2

Ca urmare a unor informații eronate apărute recent în spațiul public, conform
cărora  “peste  100  de  farmacii  din  țară  testează  gratuit  pentru  COVID-19,

folosind  teste  antigen  rapide  de  la  Ministerul  Sănătății”, Colegiul

Farmaciștilor din România aduce următoarele precizări pentru o comunicare
corectă   în legătură cu acest serviciu farmaceutic.

În  data  de  28.09.2021,  pe  website-ul  Ministerului   Sănătății
(http://www.ms.ro/farmacii-avizate-pentru-activitatea-de-testare-antigenica-
rapida-pentru-diagnosticarea-infectiei-cu-sars-cov-2-cu-teste-gratuite-asigurate-
de-ministerul-sanatatii/)  a  fost  publicată  lista  farmaciilor  avizate  pentru
efectuarea activității de testare pentru diagnosticarea infecției cu virusul SARS-
CoV-2,  utilizând  prioritar  teste  antigenice  rapide,  furnizate  gratuit de
Ministerul Sănătății, prin intermediul Direcțiilor de Sănătate Publică județene. 

Deși comunicatul Ministerului Sănătății preciza în mod clar faptul că „serviciul
de testare prestat de către unitățile farmaceutice poate fi tarifat, în acord cu
legislația  în  vigoare”,  în  mass-media  au  apărut  informații  care  transmiteau
publicului  că  în  farmaciile  autorizate  pentru  efectuarea  acestui  serviciu
farmaceutic, testarea ar fi gratuită.

Este motivul pentru care Colegiul Farmaciștilor din România face precizarea că
deși  în  această  activitate  se  folosesc,  prioritar,  teste  distribuite  gratuit  de
Direcțiile de Sănătate Publică județene, conform stocului disponibil, în acord cu
prevederile  Ordinului Ministrului Sănătății Nr. 644 din 10 mai 2021 privind

activitatea  de  testare  în  farmacii  comunitare  şi  oficine  comunitare  rurale,
utilizând teste antigenice rapide pentru diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-
2,_(https://www.colegfarm.ro/userfiles/file/OMS%20644_2021%20_testare%20COVID-19%20in

%20farmacii_actualizat%20iunie%202021.pdf)  farmaciile  pot  percepe  un  anumit  tarif
pentru acest serviciu, pentru a acoperi cheltuielile nedecontate, reprezentate de
materialele de protecție, consumabile, plata personalului.
CFR reiterează importanța implementării serviciului farmaceutic de testare  în
scop  diagnostic,  pentru  depistarea  infecției  cu  virusul  SARS-CoV-2  și  a
aportului  adus  de  farmaciștii  din  farmaciile  comunitare  prin  participarea  la
campania de sănătate publică privind creșterea capacității de testare a populației
pentru  COVID-19,  într-un  moment  critic  pentru  sistemul  de  sănătate  din
România. 
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