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DECIZIE 

privind stabilirea numărului de credite EFC 

 

 

În conformitate cu Art. 597 din Legea 95/2006, privind reforma în domeniul 

sănătăţii, farmaciştii au obligaţia să efectueze un număr de cursuri de pregătire sau alte forme 

de educaţie continuă şi informare, în domeniul stiinţelor profesionale. 

  

 

 

 

În acest sens, Consiliul Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România decide:  

 

 

Art. 1. Pentru eficientizarea pregătirii profesionale, cursurile EFC se vor efectua anual, 

astfel că, fiecare farmacist practician va trebui să obţină  40 credite EFC/an structurate în 

felul următor: 

 

- 32 credite EFC - obţinute din conferinţe , simpozioane, online, reviste, etc.;  

 

- 8 credite EFC - obţinute în urma efectuării unui curs, organizat de Colegiul 

Farmaciştilor Teritorial, pe raza căruia farmacistul este membru. Cursul va avea ca 

tematică Regulile de Bună Practică Farmaceutică precum şi Legislaţie Farmaceutică. 

 

Art. 2. În timpul efectuării masteratului de specialitate, doctoratului în ştiinţe 

medico-farmaceutice şi a rezidenţiatului în specialităţile farmaceutice, se vor acorda 

din oficiu 32 credite EFC pentru fiecare an de studiu, urmând ca cele 8 credite EFC 

cu tematică RBPF, legislaţie farmaceutică/an să fie efectuate în cadrul colegiului la 

care farmacistul este membru activ. 

 

Art. 3. Se exceptează de la obligativitatea efectuării creditelor EFC:  

- Farnaciştii care au activitatea suspendată pe bază de  Decizie emisă de Colegiul 

Farmaciştilor din România; 

- Farmaciştii care sunt membri ai CFR fără loc de muncă; 

- Farmaciştii pensionari membri ai CFR fără loc de muncă. 

 

Art. 4. La reluarea activităţii, farmacistul poate efectua creditele aferente lunilor rămase 

(restante) până la finele anului, fie în anul revenirii, fie pe parcursul anului următor; în 

aceste cazuri calcularea numărului de credite se va face cu raportare la 40 credite EFC/an, fără 

a fi obligatorii creditele cu tematică RBPF/legislaţie farmaceutică (nu se pot diviza).  

 

Art. 5. În cazul transferului, se iau în considerare cele 8 credite RBPF/legislaţie 

farmaceutică, dacă au fost obţinute la colegiul teritorial de la care farmacistul s-a 

transferat. 
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Art. 6. Cursurile pentru obţinerea creditelor EFC cu tematică RBPF/legislaţie 

farmaceutică, vor fi creditate de către Colegiul Farmaciştilor din România cu 8 credite 
şi se vor organiza la nivelul fiecărui colegiu teritorial, în una sau mai multe sesiuni, în funcţie 

de numărul de farmacişti înscrişi în respectivul colegiu. În vederea organizării şi creditării 

cursului se va întocmi o cerere către Colegiul Farmaciştilor din România, care vor conţine 

toate detaliile privind modul de desfăşurare, tematica, locaţia, etc.; lectorii care vor susţine 

cursurile vor fi farmacişti formatori din cadrul colegiului teritorial. 

 

 

Art. 7. Certificatul de participare va avea înscris datele de identificare ale farmacistului, 

tematica, perioada desfăşurării cursului şi va purta avizul CFR şi numărul de înregistrare 

aferent precum şi semnătura preşedintelui Colegiului teritorial. 

 

 

Art. 8. Contravaloarea cursului EFC cu tematică RBPF/legislaţie farmaceutică va fi stabilit 

de fiecare colegiu teritorial în parte, dar nu mai mult de 70 lei, valoarea din care se va vira 

către CFR suma de 15 lei conform Art.4 din Decizia Nr. 4/2008 al C.N. al C.F.R. 

 

 

Art. 9. Vizarea anuală a certificatului RBPF, eliberat pentru unitatea farmaceutică, se 

va face după respectarea următoarelor cerinte: 

- obţinerea punctajului minim solicitat în grila de evaluare, în urma efectuării evaluării 

RBPF; 

- efectuarea celor 8 credite EFC cu tematică RBPF/legislaţie farmaceutică de către 

farmaciştii care îşi desfăşoară activitatea în farmacia respectivă. 
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