
Stimați colegi, 

 

Suntem în pragul unei noi celebrări, la 25 septembrie, a Zilei Mondiale a Farmacistului, a 
cărei campanii este condusă, ca în fiecare an, de Federația Internațională Farmaceutică (FIP). 
Tema anuntată pentru 2022 este:  

“Farmaciștii uniți în acțiune pentru o lume mai sănătoasă”. 

FIP precizează că tema propusă urmărește evidențierea impactului pozitiv al 
farmacistului asupra sănătății, în întreaga lume și consolidarea solidarității în cadrul 
profesiei. 

Reflectând la semnificația acestei teme, este evident pentru noi, comunitatea farmaciștilor din 
România, că ne aflăm într-un moment în care putem simți satisfacția parcurgerii celei de-a 

doua etape a proiectului de implementare a serviciilor farmaceutice, respectiv aprobarea, cu 

un an în urmă, prin ordin de ministru, a Nomenclatorului de servicii faramaceutice si a 

metodologiei de punere în practică a acestora. Urmează desigur elaborarea ghidurilor de bună 
practică farmaceutică pentru fiecare serviciu, organizarea cursurilor de instruire pentru 
atestarea dobândirii competenței de a presta serviciul avansat respectiv.  Așteptăm, cu emoția 
îndeplinirii unui obiectiv profesional, implementarea serviciilor farmaceutice oferite 

pacienților. Va fi momentul care va marca valorificarea profesiei de farmacist, repoziționarea 
farmacistului în societate prin consolidarea contribuției pe care acesta o poate aduce în cadrul 
sistemului național de sănătate. 

Am traversat împreună în ultimii ani, o perioadă critică care ne-a obligat să abordăm o 
strategie viabilă de menținere la un nivel de competență care să ne asigure recunoașterea 
eforturilor de către pacienți.  

FIP subliniază, iar noi nu putem fi decât de acord, privind rolul și importanța consolidării 
solidarității în cadrul profesiei. Permiteți-mi, dragi colegi, ca în calitatea mea de dascăl pentru 
cei care au dorit să îmbrățișeze nobila noastră meserie, să evidențiez, o dată în plus, faptul că 
Facultatea de Farmacie oferă absolvenților posibilitatea desfasurării activității în farmacia 
comunitară, în farmacia de spital, în laboratoarele de analize medicale, în industria 

farmaceutică și cosmetică, sau în cadrul Ministerului Sănătății, a Direcțiilor de Sănătate 
Publică, a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, etc. 

Suntem cu toții membri ai Colegiului Farmaciștilor din România. Este o calitate care ne oferă 
drepturi, dar impune și obligații. Le cunoaștem! …dar nu trebuie să uităm că numai prin 
solidaritate în cadrul profesiei, indiferent de sfera de activitate, putem să sprijinim Colegiul în 

îndeplinirea atribuției pe care o are și pe care i-o cerem mereu: atribuția de a ne apăra 
demnitatea, drepturile și interesele! 

 

Cu toată considerația, 

Prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuleasa 

 

 


