
Stimați colegi, 

 

Vă informăm punctual asupra stadiului demersurilor de întreprins în legătură cu proiectul de 

Ordin privind activitatea de testare cu teste antigenice rapide în farmacii, stabilite în ședința 

Consiliului Național (CN) al CFR din 6 aprilie.  

 

1. S-au colectat propuneri de la un număr mare de colegii teritoriale și colegi farmaciști care 

ni le-au transmis individual. Mulțumim pe această cale tuturor celor care au colaborat la 

acest realizarea acestui demers și au transmis materiale cu propuneri concrete de 

modificare și completare a proiectului de Ordin publicat de Ministerul Sănătății (MS) 

în secțiunea Transparență decizională a website-ului instituției  (http://www.ms.ro/acte-

normative-in-transparenta/pages/3/). 

Acestea au fost centralizate și supuse atenției membrilor CN al CFR. 

 

2. S-a realizat un sondaj intern, prin intermediul platformei informatice a CFR, ale cărui 

rezultate  au fost centralizate pe întrebări, județe și grupe de vârstă.  

Mulțumim tuturor colegilor care și-au alocat timp pentru a completa chestionarul 

propus. A fost primul exercițiu de sondare, într-un timp scurt, a opiniilor corpului 

profesional, pe care îl considerăm foarte util, chiar dacă numărul total al răspunsurilor 

reprezintă mai puțin de 10 % din numărul farmaciștilor care își desfășoară activitatea în 

farmaciile comunitare din întreaga țară.  

Vă asigurăm că vom întreprinde tot ce ține de noi, pentru a regla problemele care ne-au fost 

semnalate, sondajele interne devenind astfel un instrument de lucru relevant, pe deplin 

funcțional. 

 

3. A fost convocat CN al CFR într-o nouă ședință de urgență, în după-amiaza zilei de marți 6 

aprilie. În deschiderea lucrărilor s-au prezentat și evaluat rezultatele sondajului intern de 

opinie. S-au analizat, în continuare, punct cu punct, propunerile primite din teritoriu, 

centralizate, s-a dezbătut pe marginea argumentelor pro și contra și s-au supus la vot, articol 

cu articol, amendamentele care să fie preluate în poziția oficială a CFR, legat de acest proiect 

de Ordin de ministru. Apreciem că dezbaterile din cadrul acestei ședințe au  fost unele dintre 

cele mai constructive la nivelul CN. Ulterior, în baza deciziilor adoptate, s-a elaborat un 

document oficial de poziție, care cuprinde propunerile CN al CFR de modificare și 

completare a textului proiectului de Ordin, publicat de MS. 

 

4. Propunerile CFR, trimise MS în formă tabelară, au fost însoțite de o notă de fundamentare, 

în care, pe lângă argumentele de susținere, s-a formulat si solicitarea privind o întâlnire de 

lucru cu factorii de decizie de la nivelul MS, care, în opinia CFR, ar trebui să aibă loc după 

dezbaterea publică programată de MS pentru marți 13 aprilie. 

 

Vom reveni cu informații actualizate pe acest subiect, pe măsură ce acestea vor fi disponibile.  

 

Cu toată considerația, 

Biroul Executiv al CFR 

prin președinte  

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa 
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