
 
 

              CO L E G I U L  F A R M A C I Ş T I L O R  D I N  R O M Â N I A  

                         Str.  Viitoru lu i nr.  4,  Sector 2 - BUCUREŞTI  
                           Te l. : 021- 210 02 56; Fax: 021 – 210 02 51 

                                   E-mail: office@colegfarm.ro; w w w .colegfarm.ro  
 
 

 
 

DECIZIE 

privind aprobarea comisiilor de lucru ale Consiliului Național și a procedurilor de stabilire și 
acordare a creditelor corespunzătoare formelor de educație farmaceutică efectuate 

 
 
În temeiul art. 614 lit. e) și lit. m) din Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și a 
art. 31, art. 45, art. 46 lit. c) și art. 49 lit. d) din Statutul Colegiului Farmaciștilor din România 
 
 

 
Consiliul Național al Colegiului Farmaciștilor din România decide: 

 

 
Art.1. Se aprobă componența comisiilor de lucru ale Consiliului Național potrivit Anexei la 
prezenta decizie. 
 
Art.2. În vederea aprobării sistemului de creditare a formelor de educație profesională continuă se împuternicește Comisia profesional-științifică și de învățământ ca în termen de maximum 90 de zile de la data adoptării prezentei decizii să elaboreze și să înainteze Consiliului Național spre analiză și dezbatere un proiect privind regulamentul și procedurile de evaluare și de punctare a cursurilor și manifestărilor de educație profesională continuă și de acordare a creditelor corespunzătoare către farmaciștii participanți la formele de educație profesională continuă, urmând a se prelua toate propunerile și supus aprobării în următorul Consiliu 
Național. 
 
Art.3. Până la adoptarea regulamentului prevăzut la art. 2, evaluarea și punctarea cursurilor și manifestărilor ce pot constitui forme de educație profesională continuă precum și acordarea creditelor corespunzătoare către farmaciștii care au urmat formele de pregătire profesională continuă se face de către Președintele Biroul Executiv al Consiliului Național potrivit unor criterii și proceduri elaborate de către Comisia profesional-științifică și de învățământ și 
aprobate de Biroul Executiv al Consiliului Național. 
 

Art.4. (1) Se vor recunoaște ca forme de educație profesională continuă și se vor puncta acele manifestări, indiferent de denumirea lor, care, prin conținutul și calitatea prezentărilor și a dezbaterilor organizate sunt de natură a contribui în mod neechivoc la dezvoltarea profesională a farmaciștilor sau care, prin caracterul complementar, dar în legătură cu actul profesional, contribuie la realizarea activității profesionale în condiții de siguranță atât în ceea ce îi privește pe aceștia cât și pe beneficiarii serviciilor farmaceutice. 
(2) Evaluarea calității prezentărilor va avea în vedere calificarea și competența profesională atestată și confirmată prin activitatea anterior desfășurată într-un anumit domeniu a lectorilor și speakerilor ce participă în mod direct la realizarea evenimentului respectiv. 
(3) Un număr de 8 credite de educație farmaceutică continuă trebuie obținute din participarea la manifestări de pregătire profesională continuă organizate de către colegiile teritoriale. 
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Art.5. Prezenta decizie se comunică spre aducere la îndeplinire către Comisia profesional-

științifică și de învățământ, către Biroul Executiv al Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din România, către colegiile teritoriale și se va publica pe site-ul Colegiului Farmaciștilor din România. 
 

 

PREȘEDINTE 
Prof. Univ. Dr. Farm. DUMITRU LUPULIASA 
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