
Informare privind concluziile reuniunii în regim de urgență a Consiliului Național al 

Colegiului Farmaciștilor din România din data de 1 aprilie 2021 

 

 

 În contextul discuțiilor din ultimele zile privind posibilitatea efectuării de teste rapide 

antigen SARS-COV-2 în farmacii, în data de 1 aprilie a avut loc o reuniune urgentă a 

Consiliului Național (CN) al Colegiului Farmaciștilor din România (CFR). Ședința CN a fost 

convocată pentru a discuta poziția organismului profesional față de Proiectul de Ordin privind 

activitatea de testare în farmacii și oficine comunitare rurale utilizând teste antigenice rapide 

pentru diagnosticarea infecției cu SARS-COV-2, publicat în transparență decizională de 

Ministerul Sănătății (MS). 

 S-au discutat aspectele care ne-au fost sesizate de colegi despre posibilitatea de a se 

desfășura această activitate, prevederile acestui proiect și condițiile concrete în care ar putea fi 

realizată această testare de către colegii care vor dori să o facă.  

 În urma discuțiilor purtate, CN a decis să susțină demersul general de extindere a 

capacității de testare a populației inițiat de MS și intenția de a crea cadrul legislativ pentru 

implicarea în acest sens a personalului farmaceutic care își va dori acest lucru. Există însă o 

serie de amendamente care credem că trebuie aduse proiectului de ordin propus de MS și 

aspecte care trebuie clarificate pentru a putea discuta despre punerea în practică a acestei 

activități, multe dintre ele fiind enunțate în cadrul reuniunii.  

 Subliniem că propunerile MS nu vizează o OBLIGATIVITATE a farmacistului de a 

face această activitate ci o POSIBILITATE de a-și extinde sfera de activitate, pe fondul nevoii 

urgente de sprijinire a sistemului de sănătate din România.  

 

Este de datoria organismului profesional să colaboreze cu autoritățile pentru a promova 

un cadrul legal avantajos și sustenabil pentru exercitarea profesiei și întărirea rolului 

farmacistului în sistemul de sănătate.  

 

Sperăm ca eforturile pe care le depunem acum să fie de un real folos pentru colegii 

farmaciști care doresc să își extindă aria de competențe și activități, respectiv pentru farmaciile 

care decid să-și consolideze rolul activ în sistemul de sănătate publică și în comunitățile de 

apartenență. 

 

 

 


