
 Dragi colegi, 

  

 

 

 Astăzi, 14.10, Ministerul Sănătății a publicat în transparență decizională Proiectul de 

ordin pentru aprobarea Metodologiei de realizare și implementare a serviciilor farmaceutice și 

a Nomenclatorului de servicii farmaceutice. Este în mod firesc următorul pas în ducerea la bun 

sfârșit a proiectului prioritar al Colegiului Farmaciștilor din România privind repoziționarea 

profesiei de farmacist în cadrul sistemului de sănătate prin implementarea unor servicii 

farmaceutice, recunoscute și recompensate la adevărata lor valoare. 

 Puteți consulta forma publicată de Ministerul Sănătății pe site-ul http://www.ms.ro/ la 

rubrica Acte normative în transparență (http://www.ms.ro/acte-normative-in-transparenta/). 

 

 Se definesc două categorii de servicii farmaceutice: 

 

• Servicii farmaceutice esențiale, care vor putea fi acordate de orice farmacist cu drept 

de liberă practică, fără nicio autorizare sau pregătire suplimentară după absolvirea 

facultății de farmacie; 

 

• Servicii farmaceutice avansate, care vor putea fi acordate de către farmaciști care vor 

urma cursuri de pregătire suplimentară organizate de Universitățile de Medicină și 

Farmacie autorizate, finalizate cu o atestare a competenței de a presta serviciul 

respectiv. 

 

 După acest pas, de definire a Nomenclatorului de servicii farmaceutice, în etapa 

următoare, fiecare dintre serviciile propuse va necesita discuții mai ample pentru elaborarea 

Ghidurilor specifice de implementare, care vor fi aprobate prin Ordin al Ministrului Sănătății 

dedicat serviciului respectiv. 

 

 În ultimele luni, chiar dacă pandemia a fost în prim plan, iar instabilitatea politică a 

întârziat lucrurile, CFR a continuat să lucreze alături de MS și CNAS astfel încât 

Nomenclatorul de servicii farmaceutice, a cărui introducere în legislație am obținut-o în pasul 

anterior proiectului, să fie elaborat și aprobat în termenul legal (termenul de 12 luni prevăzut 

la modificarea Legii Farmaciei prin Legea 243/2020 promulgată în 6 nov. 2020).  

 

 Pentru dezbaterile care vor urma în perioada următoare, așteptăm propunerile 

dumneavoastră de completare/ajustare a textului propus de MS, pe e-mail-ul 

contact@colegfarm.ro, pentru a le centraliza și susține în discuțiile cu autoritățile. 

 

 

 

Cu considerație, 

 

Preşedintele Colegiului Farmaciştilor din România 

Prof. Univ. Dr. Farm. Dumitru Lupuliasa 

 


