
 

Societate, localitate, farmacie                                                                                        

Farmacist șef: 

Data și număr PV evaluare: 

 

GRILĂ DE EVALUARE PENTRU CERTIFICARE RBPF- OFICINA COMUNITARĂ RURALĂ /SEZONIERĂ / 

OFICINĂ CU CIRCUIT ÎNCHIS 

 

ÎNFIINȚARE - EVALUARE PERIODICĂ - REORGANIZARE  

   

Tema de evaluare Punctaj 
 

Punctaj 
acordat 

la 

evaluare 

1. Firma și emblema oficinei 

1.1. Firma oficinei comunitare rurală /sezonieră conține datele de identificare ale farmaciei coordonatoare și sintagma 

,,oficină comunitară ” (art.29 din Normele 444/2019) - nu se aplică oficinei cu circuit închis. 

Măsuri corective  □ 

1  

1.2. Oficina  comunitară rurală/ sezonieră are afișată emblema - simbolul crucii cu laturile intersectate în unghi drept, de 

dimensiuni egale, de minim 40 cm pentru fiecare latură, de culoare verde pe fond alb. (art 17 –(2) Legea 266/2008  si 

art 29,22 din normele 444/2019)-  nu se aplică oficinei cu circuit închis.  

Măsuri corective  □ 

1  

2. Autorizația de funcționare 

2.1. Oficina comunitară rurală / sezonieră / cu circuit închis deține Autorizația de funcționare a farmaciei coordonatoare 

și anexa corespunzătoare prin care a fost autorizată, iar datele înscrise sunt cele reale. Perioada autorizată în cazul 

oficinei comunitare sezoniere se încadrează în prevederile ar.t 10 pct (4) Normele  444/2019 (01 mai - 30 septembrie a 

fiecărui an). 

Măsuri corective  □ 

1  

3. Afișaj obligatoriu 

3.1 Oficina comunitară rurală / sezonieră / oficina cu circuit închis are afișat la loc vizibil, în format A4, programul de 

funcționare care a fost comunicat Ministerului Sanătații, Colegiului Farmaciștilor și în cazul celor rurale, administrației 

publice locale. 

Măsuri corective  □ 

1  

3.2. Oficina comunitară rurală / sezonieră are afișate informații necesare populației: informarea privind disponibilitatea 

pe site-ul Colegiului Farmaciștilor teritorial a listei farmaciilor care asigură permanența. 

Măsuri corective  □ 

1  

4. Organizarea spațiului, circuitul medicamentului conform legislației în vigoare. 

4.1. Este asigurată funcționalitatea spațiului: număr încăperi, suprafețe, legături funcționale pentru activitatea autorizată.  

Măsuri corective  □ 
0,5  

4.2. Depozitul este încăpere distinctă, delimitată, cu ușă închisă și nu permite tranzitarea. 

Măsuri corective  □ 
1  

4.3. Spațiul de depozit are delimitări clare pentru medicamente, dispozitive medicale, alte produse de sănătate, produsele 

expirate, medicamente asupra cărora există suspiciuni cu privire la autenticitate și cele care se află în procesul de 

retragere. Depozitarea se face în ordinea crescătoare a termenului de valabilitate, astfel încât să fie eliberate cu prioritate 

medicamentele cu termen de expirare cel mai apropiat.  

Măsuri corective  □ 

1  

4.4. Spațiile unde se eliberează, se păstrează medicamente, dispozitive medicale, alte produse de sănătate, sunt dotate cu 
sisteme și echipamente de asigurare a conservabilității conform condițiilor specificate de producător.   

Măsuri corective  □ 

1  

4.5. Oficina comunitară rurală / sezonieră / cu circuit închis deține aparatură de monitorizare a condițiilor de 

conservabilitate a medicamentelor, specifice fiecărei încăperi, conform Normelor 444 /2019,  în conformitate cu 

cerințele producătorului. 

Măsuri corective  □ 

1  

4.6. Oficina comunitară rurală / sezonieră / cu circuit închis este dotată în fiecare încăpere cu mobilier ușor de întreținut, 

adecvat activității specifice, conform Normelor  444 / 2019. 

Măsuri corective  □ 

1  

4.7. Toate încăperile sunt suficient iluminate, temperatura este adecvată păstrării medicamentelor, pardoselile sunt 

confecționate din material ușor lavabil iar spațiul oficinei comunitare rurale /sezoniere / cu circuit închis este igienizat 
0,5  



 

corespunzător .  

Măsuri corective  □     

4.8. Oficina comunitară rurală/sezonieră / cu circuit închis (din ambulatoriu) are organizat un spațiu de confidențialitate 

usor accesibil pacientului (Normele  444/2019- art. 27 a- II,  art. 55 (6-a-2). Nu se aplică  pentru oficinele cu circuit 

închis care eliberează condici de prescripții medicale. 

Măsuri corective  □ 

1  

5.Personalul de specialitate (farmaciști, asistenți medicali de farmacie). 

5.1.Personalul de specialitate are Certificatul privind dreptul de exercitare a profesiei, vizat pentru anul în curs. 

Măsuri corective  □ 

1  

5.2. Programul de funcționare al oficinei comunitare rurale /sezoniere / cu circuit închis este stabilit în concordanță cu 

programul farmaciei coordonatoare astfel încât această unitate funcționează numai în prezenta farmacistului.   
Măsuri corective  □ 

1  

5.3. Farmacistul exercită profesia în oficina comunitară rurală /sezonieră / cu circuit închis pe bază de contract de muncă 
în concordanță cu prevederile legale in vigoare (Legea 95/2006, Legea 266/2008 si Normele 444/2019 ). Farmacistul are 

fișă de atribuții profesionale conform prevederilor legale, vizată de Colegiul Farmaciștilor teritorial.  

 Măsuri corective  □ 

1  

5.4. Echipamentul de lucru al personalului de specialitate (ținuta profesională) este format din: halat alb, încălțăminte de 

lucru adecvată. Întreg personalul farmaciei poartă ecuson plasat la loc vizibil pentru pacient și inscripționat conform 

prevederilor legale cu nume, prenume, calificare, numele farmaciei  

Măsuri corective  □ 

1  

6. Implementare R.B.P.F . în OFICINĂ 

6.1  Oficina comunitară rurală/sezonieră / cu circuit închis are dosar cu procedurile RBPF specifice necesare desfașurării 

activității oficinei. 

Măsuri corective  □ 

1  

6.2 Oficina comunitară rurală/sezonieră / cu circuit închis deține legislatia farmaceutică minim necesară activității 

(format letric și / sau electronic): Legea farmaciei 266/2008, OMS 75/2010, Legea 339/2005, Normele 444/2019. 

Măsuri corective  □ 

1  

6.3 Oficina comunitară rurală /sezonieră / cu circuit închis deține documentele de returnare către farmacia coordonatoare 

a medicamentelor supuse procesului de retragere / distrugere, conform prevederilor legale.  

Măsuri corective  □ 

1  

6.4. Oficina comunitară rurală /sezonieră / cu circuit închis deține planificare transmisă de farmacia coordonatoare 

pentru eventuale acțiuni de  dezinfecție, dezinsecție și deratizare, după caz.  

Măsuri corective  □ 

1  

6.5. Oficina comunitară rurală /sezonieră / cu circuit închis (din ambulatoriu) deține condică de sugestii și reclamații 

șnuruită și numerotată, accesibilă pacienților. Aceasta va fi verificată și vizată lunar de către farmacistul care desfășoară 

activitatea în această unitate. 

Măsuri corective  □ 

0,5  

6.6. Oficina comunitară rurală/ sezonieră/ cu circuit închis are implementate proceduri care includ verificarea 

elementelor de siguranță și autenticitatea identificatorilor unici și scoaterea din uz  a identificatorilor unici ai 

medicamentelor ce prezintă cod unic de identificare înregistrat în Sistemul Național de Verificare a Medicamentelor. 

Măsuri corective  □ 

0.5  

7. Oficina acordă „servicii farmaceutice” la eliberarea medicamentelor și a altor produse de sănătate 

7.1. Oficina comunitară rurală /sezonieră are reglementată evaluarea prescripțiilor medicale - nu se aplică oficinei cu 

circuit închis. 
       Măsuri corective □ 

0.5  

7.2. Oficina comunitară rurală /sezonieră are stabilite norme la eliberarea medicamentelor pe baza prescripției, legi 

speciale și în regim de urgență - nu se aplică oficinei cu circuit închis. 
       Măsuri corective □ 

0.5  

7.3. Oficina comunitară rurală /sezonieră are stabilite reguli cu privire la informarea pacientului, în ceea ce privește: 

conservarea medicamentelor, modul de utilizare, atenționări specifice privind reacțiile adverse, asocieri în tratament - nu 

se aplică oficinei cu circuit închis. 
       Măsuri corective □ 

0.5  

7.4. Oficina comunitară rurală /sezonieră are înregistrări în ce privește activitatea profesională. 
        Măsuri corective □ 

0.5  

 

 



 

OFICINA COMUNITARA RURALA / OFICINA COMUNITARĂ SEZONIERĂ PUNCTAJ MAXIM=23 PUNCTE.  

OFICINEI CU CIRCUIT ÎNCHIS PUNCTAJ MAXIM 17,5 PUNCTE  
ASTFEL PROPUNEM PUNCTAJ MINIM 16 PUNCTE  


