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Către: AUTORITATEA NAȚIONALA DE MANAGEMENT 
AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE
Splaiul Independenței nr.202A, Sector 6, Bucureșt, CP 060022 
email: info@anmcs.gov.ro, fax. 021 211.51.05 

CNAS 
Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, Bucureșt  
email: cabinet_presedinte@casan.ro, fax. 0372.309.231

Casa OPSNAJ
Strada Popa Savu nr. 45, sector 1, 011434, 
Bucurest 
email: relati.publice@aopsnaj.ro, fax. 021 2024 699 

Ministerul Sanatatii
str.  Strada Cristan Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024, Bucureşt
email: presa_ms@yahoo.com , fax. 021 3072 513 

Ref. Obligatvitatea acreditării farmaciei de către  AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN
SĂNĂTATE

Stmată doamnă/SStmate domn,

Subscrisa asociație, Federația Patronatelor Farmaceutce din România, cu sediul în Săcele, str. Timiș nr. 66B, jud.
Brașov, având CIF 26871903, reprezentată de farm. sp. Rodica IONIȚĂ, având în vedere solicitarea mai multor Case
județene de Asigurări de Sănătate adresate farmaciilor membre - ca farmaciile comunitare să se înscrie în procesul
de acreditare inițiat de către Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate, cu invocarea art. 20 din
Legea 187/S2017 - vă informăm următoarele:

1. Federația Patronatelor Farmaceutce din România dorește asigurarea unor standarde de calitate a serviciilor din
domeniul  farmaceutc și,  potrivit  certicatului  RBPF emis de către Colegiile  județene ale Farmaciștlor,  iecare
farmacie comunitară afată în relație cu CAS oferă astel de standarde de calitate în actvitatea sa;
2. Suntem foarte bucuroși  de faptul că statul român dorește asigurarea unor standarde de calitate unitare la
nivelul unităților sanitare, inclusiv a celor din ambulatoriu;
3. Cu toate acestea, analizând deinirea “unității sanitare” potrivit art. 2 lit. d) din Legea 187/S2017, coroborat cu
art. 1 din Legea 266/S20081, este necesar a se face distncția între unitățile sanitare din ambulatoriu și unitățile
farmaceutce:

1
  Legea 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.
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a) prin legea 266/S2008 farmacia este deinită ca  “unitate farmaceutcă”, terminologie diferită de  “unitate
sanitară” 

b) legea este de strictă interpretare, mai ales în ceea ce privește stabilirea unor obligații în sarcina enttăților
reglementate - farmacii - și nu se poate extnde prin analogie;

c) opinia Ministerului Sănătății este clară cu privire la excluderea farmaciilor din cadrul deiniției “unităților
medicale”, acestea iind deinite prin legea 266/S2008 ca “unitate farmaceutcă”.

d) aceeași interpretare rezultă și  din ttlul contractulului încheiat de farmacii cu CJAS: “ Contract-cadru de
furnizare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu pe bază
de prescripţie medicală”,  respectv farmacia furnizează doar medicamente, iar serviciile de consultanță
farmaceutcă reprezintă un serviciu pro-bono, pentru care farmaciile nu sunt plătte. Asadar farmacia nu se
poate acredita pentru servicii de sănătate, din moment ce în relațiile sale cu CAS, farmacia furnizează doar
medicamente.
Precizăm că la acest moment, prin semnrea unei cereri de acreditare ANMCS de către farmacie, prin care

aceasta declară că este “unitate medicală”, farmacistul ar realiza un fals în declarații, sancționat de legea penală.
Drept pentru care, vă asigurăm înca o dată de buna noastră credință și de dorința noastră de a acorda servicii de
calitate și de a i recunoscute abilitățile profesionale ale farmacistului, dar așa cum este reglementată profesia și
actvitatea farmaciei,  la  acest  moment  farmaciile  comunitare  nu se încadrează  în  prevederile  legii  invocate,
motiv pentru care acestea nu se pot acredita ca    “  unitate sanitară  ”  care acordă servicii  de sănătate în regim  
ambulatoriu  ci  ca “unitate farmaceutică” ce furnizează medicamente,  dar  a cărei  supraautorizare    (de către  
ANMCS)   nu este obligatorie prin lege.  

În sensul celor de mai sus, coroborat cu prevederile Legii  266/S2008, Legea nr.  95/S2006 – a sănătății  -
reglementează distnct asistența medicală (art. 30) și asistența farmaceutcă (art. 36), în acest mod conirmând că
cele două nu pot i asimilate și nu sunt prestate de aceleași tpuri de enttat. Suplimentar, tot Legea Sanatati nr.
95/S2006 enumeră limitatv structurile medicale prin care se acordă asistenta medicală ambulatorie de specialitate
și printre acestea nu se numără farmaciile comunitare.

Insuși art. 21 din Legea 185/S 2017, prin care se abrogă dispozițiile art. 173 alin. (2) - (10), art. 174 și urm.
din Legea nr. 95/S2006 (artcole ce reglementau tocmai procedura de acreditare a spitalelor,, nu abrogă în nici un
fel alte preveri referitoare la acreditarea farmaciilor,  procedură stabilită în normele metodologice  de evaluare
pentru acreditarea farmaciilor din 21.11.2003, care sunt încă în vigoare. Din moment ce aceste norme sunt în
vigoare  și  reglementează  acreditarea  farmaciilor,  este  foarte  clar  că  Legea  185/S2017  nu  le  este  aplicabilă
farmaciilor.

În concluzie, în prezent, dispozițiile legii 187/S2017 nu sunt aplicabile. Vă rugăm ca în reglementările ce vor
urma să  ținet cont  de  faptul  ca  farmaciști  sunt  intruiți  pentru a-și  aduce aportul  la  îmbunătățirea  stării  de
sănătate a populației iar   farmaciile sunt mai mult decât interesate să își aducă aportul în oferirea de servicii de  
calitate  pacientului precum și de faptul că milităm pentru restabilirea rolului pe care îl are farmacistul în cadrul
sistemului sanitar. 

Vă rugăm să conirmați faptul că solicitarea pe care ați transmis-o prin intermediul CAS locale, și anume
aceea  ca  farmaciile  comunitare  să  se  acrediteze  la  ANMCS,  este  inexactă, și  să  transmiteți  CAS  locale  și
farmaciilor informația corectă, deoarece această solicitare excede cadrul legislatv și poate determina consecințe
grave asupra farmaciilor care ar urma această procedură. 

În măsura în care aveți în vedere modiicarea legislației astel încât aceasta să includă farmaciile în cadrul
unităților sanitare,  vă rugăm să rețineți faptul că  farmaciei,  la acest moment, CNAS îi  propune un contract ce
privește doar furnizarea de medicamente, ea neiind astel recunoscută ca și furnizor de servicii, și recunoașterea
acestui  aspect  important  al  actvității  farmaciei  trebuie  să  vină  la  pachet  cu  plata  serviciilor  anexate
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medicamentului. Înainte de a vorbi de o acreditare a calității serviciului farmaceutc, statul român trebuie să îl
recunoască și să îl cuantice (plătească), așa cum face în acest moment cu serviciile medicale. 

Farmaciile  pot  aduce  pe  termen  mediu  și  lung  în  sistemul  sanitar  importante  beneicii,  dintre  care
menționăm:
- economii considerabile la bugetul de stat, prin acordarea de consultații cu privire la diverse aspecte ale stării de
sănătate a pacienților, prevenție;
- beneicii pentru pacient – prin mutarea concurenței de pe medicament pe serviciu farmaceutc, farmacia își va
relua rolul de factor important în prevenție, limitarea automedicației, managementul bolilor cronice etc.
- beneicii pentru stat și sistemul sanitar – în contextul lipsei acute de personal medical, farmacistul poate suplini
în anumite aspecte deiciența de personal sanitar și este mult mai accesibil decât medicul pentru acordarea unor
servicii în asistența sanitară primară
-  beneicii  pentru  profesia  de  farmacist  –  farmacistul,  ca  și  medicul,  urmează  o  pregătre  vastă  în  domeniul
medicamentului  și  a serviciilor  asociate acestuia. Este cel  puțin discriminatoriu faptul  că la acest moment,  un
specialist de nivel înalt din domeniul sanitar nu este încurajat în nici un fel să își aducă aportul în cadrul acordării
de servicii către populație, conform pregătrii sale.

Cu stmă,

Rodica IONIȚĂ,
președinte
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