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Către, 

COLEGIILE TERITORIALE ALE FARMACIŞTILOR 

                                                                                       Nr. 371/22.06.2016 

 

 

Stimaţi colegi, 

Ca urmare a publicării Hotărârii de Guvern nr. 432/2016 privind modificarea şi 

completarea H.G. nr. 161/2016  pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-

cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor  și a 

dispozitivelor medicale,  în cadrul sistemului de asigurări sociale de  sănătate pentru anii 2016 

– 2017,  prevederile noului CoCa intră în vigoare cu 1 iulie 2016. Reprezentanţii Caselor de 

asigurări judeţene sunt convocaţi astăzi la CNAS, urmând a se stabili şi calendarul de 

contractare. 

În urma celei de-a doua runde de negocieri între reprezentanţii CFR şi conducerea 

CNAS, în forma finală a CoCa au fost adoptate o serie de modificări la varianta aprobată în 

aprilie, solicitate de noi, printre care: 

  - se renunţă la prevederea iniţială referitoare la rezilierea directă la prima constatare a 

lipsei farmacistului din unitate în timpul programului declarat (prevăzută la art.141 lit. p), 

această încălcare a obligaţiilor urmând a fi sancţionată etapizat cu reţineri de sume din factura 

lunii curente şi inevitabil reziliere la abateri repetate.  Considerăm că aplicarea unei măsuri de 

reziliere la prima constatare a unei abateri de către casele judeţene de asigurări putea fi de 

natură a crea posibilitatea unor abuzuri şi aplicări discreţionare a măsurii în dezavantajul unora 

dintre furnizori, cu toţii fiind de acord că acest fapt trebuie evitat. 

- se introduce la art. 147 alin. 6 prevederea conform căreia Casele de asigurări de 

sănătate informează Colegiul Farmaciștilor din România, cu privire la aplicarea fiecărei 

sancțiuni pentru nerespectarea obligației de la art. 141 lit. p) (discutată mai sus) în vederea 

aplicării măsurilor pe domeniul de competență. Prevederea este normală, corpul profesional 

neîncurajând în niciun fel nerespectarea conduitei şi eticii, dar afirmând cu tărie că pe 

domeniul de exercitare a profesiei, nu casele de asigurări ci Colegiul Farmaciştilor este 

singura instituţie cu competenţe legale. Totodată, încă din prima formă adoptată, prevederea 

referitoare la respectarea Codului de deontologie profesională a fost scoasă dintre obligaţiile 

contractuale constatabile şi sancţionabile de către Casele de asigurări, ea revenind în mod 

firesc, în conformitate cu prevederile legii, corpului profesional.   

Aceste aspecte sunt de natură să ne responsabilizeze şi să ne oblige să grăbim procesul 

de instituţionalizare a Colegiului Farmaciştilor din România, deziderat asumat de Consiliul 
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Naţional al CFR, pentru realizarea căruia avem nevoie de implicarea fiecărui farmacist 

membru. 

Totodată pe site-ul CNAS a fost publicat şi proiectul de ordin privind aprobarea 

Normelor de aplicare a CoCa, aflat în dezbatere publică. Vă invităm pe cei interesaţi să 

parcurgeţi textul şi să ne trimiteţi eventualele propuneri pentru a putea fi luate în discuţie. 

  

Cu deosebită consideraţie, 

  

Biroul Executiv al Colegiului Farmaciştilor din România 

 


