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FEDERAȚIA PATRONATELOR FARMACEUTICE DIN ROMÂNIA 
str. Timiș nr. 66B, Săcele, jud. Brașov, 505600 
federațiafarmacia@gmail.com; tel. 0727/838811 
 
Nr. 18024/18.06.2018 
 
Către: Colegiul Farmaciștilor din România 
În atenția: d‐lui președinte, prof. dr. Lupuliasa Dumitru 
Ref.  Informare privind obligativitatea acreditării farmaciei de către AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT 
AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE 
       
    Stimate Domnule Președinte,  
 
referitor  la  solicitarea Colegiului  Farmaciștilor  din România  ca  farmaciile  să  se  înscrie  în  procesul  de  acreditare 
inițiat  de  către  Autoritatea  Națională  de  Management  al  Calității  în  Sănătate,  cu  invocarea  art.  20  din  Legea 
185/2017,  subscrisa asociație vă solicită respectuos următoarele: 
 
1.  Precizarea  clară  a  temeiului  legal  în  baza  căruia  ați  realizat  solicitarea  prin  care  susțineți  obligativitatea 
farmaciilor comunitare de a se înscrie în procesul de acreditare. Precizăm faptul că legislația a rămas neschimbată, 
iar  farmaciile  comunitare nu  sunt unități  sanitare  în ambulatoriu  și nici prestatori de  servicii,  așa  cum apare  în 
actul normativ inițiat de ANMCS. Vă rugăm să găsiți mai multe argumente mai jos.  
2. Apărarea intereselor și drepturilor farmaciștilor, așa cum este prevăzut de lege și de Statut. Poziția transmisă de 
dumneavoastră este contrată intereselor farmaciilor comunitare și legislației cu privire la acest subiect. Înscrierea 
farmaciilor  în procesul de acreditare ar  însemna o  interpretare abuzivă a unor prevederi  legale  și, mai mult, ar 
putea produce consecințe în privința rolului Colegiului Farmaciștilor din România în controlul calității  în profesia 
de  farmacist.  Prin  urmare,  vă  rugăm  să  vă  exprimați  un  punct  de  vedere  clar  privind  acest  aspect  în  fata 
autorităților (Ministerul Sănătății, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, etc.) și mai ales în 
fața farmaciștilor.  
 
Considerăm că farmaciile comunitare nu se pot acredita la ANMCS în acest moment, din următoarele motive: 
 
A.  Din  analiza  definirii  unității  sanitare  potrivit  art.  2  lit.  d)  din  Legea  185/2017,  coroborat  cu  art.  1  din  Legea 
266/2008, este necesar a se face distincția între unitățile sanitare din ambulatoriu și unitățile farmaceutice: 
 

Legea nr. 187/2017 
Art. 2. ‐ În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: 
d) unităţi sanitare din ambulatoriu ‐ entităţi cu sau fără personalitate juridică, indiferent de forma de proprietate, 
care acordă servicii de sănătate în regim ambulatoriu; 
Legea 266/2008  
Art. 1. ‐ Asistenţa farmaceutică a populaţiei se asigură, în condiţiile prezentei legi, prin intermediul următoarelor 
unităţi farmaceutice: farmacie comunitară, care poate deschide puncte de lucru, denumite în continuare oficine, 
farmacie cu circuit închis şi drogherie. 
Având  în  vedere  faptul  că  legea  266/2008  definește  farmacia  ca  unitate  farmaceutică,  ceea  ce  este  diferit  de 
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unitate sanitară, și dat fiind principiul fundamental de drept Specialia generalibus derogant (norma specială e cea 
care derogă de la norma generală), luând în considerare opinia Ministerului Sănătății cu privire la diferența clară 
între  o  unitate  farmaceutică  și  una  sanitară,  în  acest  moment  farmacia  nu  se  încadrează  în  categoria  general 
stabilită  de  legea  187/2017 de  unitate  sanitară  din  ambulatoriu,  prin  urmare nu putem  la  acest moment  să  ne 
înregistrăm la ANMCS. 
 
B. De asemenea, ținând cont de următoarele: 
‐ definiția unității sanitare în ambulatoriu ca unitate care acordă servicii de sănătate 
‐  faptul  că  farmaciile,  în  contractul  încheiat  cu CAS,  încă din  titlul  acestui  contract,  și  anume Contract‐cadru de 
furnizare  a medicamentelor  cu  şi  fără  contribuţie  personală  se  acordă  în  tratamentul  ambulatoriu  pe  bază  de 
prescripţie  medicală,  furnizează  numai  medicamente,  serviciile  de  consultanță  farmaceutică  fiind  un  aspect 
pentru care farmaciile nu sunt plătite și îl furnizează pro‐bono, 
farmacia nu se poate acredita pentru servicii de sănătate, din moment ce în relațiile sale cu CAS furnizează numai 
medicamente. 
 
Având în vedere toate cele de mai sus, vă solicităm respectuos să precizați public care sunt motivele pentru care 
conducerea  Colegiului  Farmaciștilor  consideră  oportun  să  solicite  farmaciilor  comunitare  să  se  acrediteze  ca 
furnizori de servicii, și ca unități sanitare, în detrimentul legislației în vigoare.  
De  asemenea,  considerăm  că,  înainte  de  a  solicita  farmaciilor  înscrierea  pentru  acreditarea  ANMCS,  Colegiul 
Farmaciștilor ar trebui să fie primul care să solicite recunoașterea legală și finanțarea serviciilor farmaceutice. Prin 
urmare,  vă  solicităm  respectuos  să  precizați  public  dacă  și  ce  fel  de demersuri  a  realizat  Colegiul  Farmaciștilor 
până în prezent pentru recunoașterea serviciilor farmaceutice.  
 
Nu  în  ultimul  rând,  date  fiind  consecințele  încadrării  farmaciilor  comunitare  în  categoria  unităților  sanitare,  vă 
solicităm  să  precizați  dacă  în  formularea  poziției  dumneavoastră  au  fost  luate  în  considerare HG 301/2012  și  a 
instrucțiunilor de securitate și pază aferente,  care semnifică o serie de costuri  suplimentare pe care o  farmacie 
comunitară trebuie să le suporte, costuri de nesuportat pentru farmaciile din mediul rural.  
 
De asemenea, considerăm faptul  că afirmația potrivit  căreia  înscrierea  în sistemul de acreditare al ANMCS este 
gratuită se referă la momentul actual, fără garanții asupra modificărilor din viitor care pot implica costuri pentru 
farmaciile  comunitare,  cu  toate  că  acestea  nu  au  nici  o  obligație  legală  să  realizeze  o  astfel  de  acreditare  în 
contextul în care serviciile farmaceutice sunt în continuare nerecunoscute și neplătite în România. 
 
Precizăm  că  farmaciile  sunt  mai  mult  decât  interesate  să  își  aducă  aportul  în  oferirea  de  servicii  de  calitate 
pacientului  și  în  restabilirea  rolului  pe  care  îl  are  farmacistul  în  cadrul  sistemului  sanitar.  Dar  pentru  realizarea 
acestui demers este necesar ca, prin modificări legislative inițiate de Colegiul Farmaciștilor din România, mai întâi 
trebuie să fie definit, recunoscut și plătit serviciul farmaceutic.  
 

cu stimă,   

 
farm.sp. Rodica IONIȚĂ          

 


