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Curs gratuit – 40 credite EFC (8 credite EFC de legislație farmaceutică, incluse) 

Anunțul 2 

  
Dragi Colegi Farmaciști, 
Colegiul Farmaciștilor din Cluj a inițiat un proiect de pregătire postuniversitară a 
farmaciștilor, în colaborare cu cadrele didactice ale Facultății de Farmacie din Cluj-Napoca, 
creditat cu 40 de credite EFC, în care sunt incluse cele 8 credite EFC de legislație 
farmaceutică, obligatorii pentru fiecare an calendaristic. 

Câteva informații importante: 

Cine poate urma cursul? 

Proiectul oferă informații de ultimă oră cu privire la strategiile moderne de tratament si 
provocările actuale ale practicii farmaceutice la nivel mondial, precum și un suport 
important pentru multe din problemele farmacistului practician. Ca urmare, poate fi util 
farmaciștilor din toate domeniile de activitate. 

Cum se accesează cursul? 

Cursul poate fi accesat on line, pe platforma Doctrina, în perioada 31 august 2020-31 ianuarie 
2021. 

Farmaciștii care au deja un cont activ Doctrina vor primi invitație pe email pentru fiecare 
prezentare nou lansată. 

Dacă nu sunteți înscris pe platforma Doctrina, vă invităm să completați formularul de 
înscriere disponibil pe site-ul ro.doctrina.biz . Imediat după validarea cererii 
dumneavoastră, veți putea accesa prezentările disponibile. Dacă aveți dificultăți la 
completarea formularului de înscriere, vă invităm sa ne contactați pe email: 
ioana.mircea@doctrina.biz sau telefonic: 0722575001. 

  
Cum se poate obține dovada efectuării cursului? 

Dovada efectuării cursului se va obține după parcurgerea tuturor celor 22 de prezentări 
cuprinse în proiect, care vor fi structurate în mai multe secvențe. 

 

Ce taxe sunt de achitat? 

Acest proiect este gratuit. Deoarece Colegiul Național al Farmaciștilor din România percepe 
o taxă de 15 RON / diploma de participare, vom parcurge următorii pași: 

-după finalizarea cursului, platforma ne va pune la dispoziție lista colegilor farmaciști care 
au parcurs integral cursul (cele 22 de prezentări).  

http://ro.doctrina.biz/
mailto:ioana.mircea@doctrina.biz


-Colegiul Farmaciștilor din Cluj va achita 15 RON de participant pentru membrii săi. Pentru 
colegii farmaciști din alte județe, taxa poate fi achitată de colegiul teritorial al județului 
respectiv (CF din Cluj va transmite lista participanților către colegiul teritorial), sau va fi 
achitată de farmacistul participant în contul Colegiului Farmaciștilor din Cluj (CIF 
7309810, sediul în Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 4, ap. 109/ DII, jud. Cluj): 

RO26 BTRL 0130 1205 9296 29XX deschis la Banca Transilvania S.A.  

  

Mulțumim tuturor colegilor care s-au implicat în elaborarea acestui proiect și care au înțeles 
importanța colaborării și a unității dintre toți farmaciștii, indiferent de domeniul în care 
activează!  

De asemenea, adresăm mulțumiri Comisiei profesional-științifice din cadrul Colegiului 
Național, care a apreciat valoarea cursului.  

Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactați. 

 

Colegiul Farmaciștilor din Cluj,  

prin Președinte Conf. Dr. Elena Dinte  

 

 


