
Stimati colegi, 

Vin intrebari ale colegilor nostri pe tema creditelor EFC in anul 2022 si va reamintesc cateva 

dintre posibilitatile de creditare: 

1. participarea la evenimentele mentionate pe site-ul CFR/sectiunea Activitati EFC Creditate. 

2. sunt disponibile doua materiale educationale(ME) in portalul platformei informatice, 

sectiunea Educational-Stiintifice 

• ROLUL ECHIPEI MEDIC – FARMACIST ÎN MANAGEMENTUL BOLII VENOASE 

CRONICE (BVC) 

• CONTRIBUTIA FARMACISTULUI ÎN MANAGEMENTUL DURERII 

MUSCULOSCHELETALE 

elaborate astfel: 

- primul ME, de dl. prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuliasa si dl. sef lucrari dr. Sorin Boilă - 

Facultatea de Medicina Bucuresti,  

- al doilea ME, de dl prof. univ. dr. farm. Dumitru Lupuliasa - sef disciplina Tehnologie 

Farmaceutica si Biofarmacie, Facultatea de Farmacie Bucuresti, presedintele CFR.  

3. sunt disponibile trei materiale educationale(ME) pe teme de legislatie farmaceutica 

in portalul platformei informatice, sectiunea Educational-Stiintifice,  elaborate de cadrele 

didactice universitare (mentionate in portal) de la disciplina Management, Marketing si 

Legislatie farmaceutica - Facultatea de Farmacie Bucuresti: 

• ACTUALITĂȚI LEGISLATIVE PRIVIND FARMACIA ȘI ALTE UNITĂȚI DE 

ASISTENȚĂ FARMACEUTICĂ 

• EXERCITAREA PROFESIEI DE FARMACIST. ORGANIZAREA ŞI 

FUNCŢIONAREA COLEGIULUI FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA - LEGEA 

NR.95/2006 – TITLUL XIV 

• REGLEMENTĂRI PRIVIND ELIBERAREA MEDICAMENTELOR CU REGIM 

SPECIAL. 

Aceste ME sunt creditate cu 0 credite EFC, dar daca organizatia profesionala judeteana va face 

cereri de creditare, fiecare ME devine creditat cu 8 credite EFC, iar acesta va fi disponibil 

pentru farmacistii din judetul respectiv in portalul platformei informatice, sectiunea 

Educational-Stiintifice. 

Pt punctele 2 si 3, farmacistii dau testul aferent acestor ME si in cazul trecerii acestor teste, 

diplomele sunt publicate automat in sectiunea Dosarul Meu/EFC.  

Sunt organizatii profesionale judetene care au facut cereri de creditare in decursul anului trecut 

pentru aceste trei ME si deci, nu le mai pot face in acest an. 

4. abonamente la reviste de specialitate (mentionate si pe site). 

           Toate cele bune, 

Marian Pana 
Director Comunicare si Imagine 
Colegiul Farmacistilor Romania 
Str. Viitorului nr.4, Bucuresti 
Tel/fax: +4021 210 02 56 
www.colegfarm.ro 
Mobil: 0722 363 621 

http://www.colegfarm.ro/

