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București, 4 septembrie 2017 
 
Domnului Ministru FLORIAN DOREL BODOG 
Ministerul Sănătății 
 
Copie către:  Octavian Alexandrescu, Subsecretar de Stat 

Farm. Pr. Monica Daniela LAZĂR 
 
Referitor la: proiectul de ordin pentru modificarea Ordinului nr. 962/2009 pentru aprobarea 

Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi drogheriilor 

 
Stimate domnule ministru, 

 

Colegiul Farmaciștilor din România, organism profesional independent, cu atribuții în 
domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, 
ne adresăm dvs. cu subiectul modificărilor recente care au fost aduse Legii Farmaciei prin 
OUG nr. 58/2017 și ale cărei norme de implementare se află acum în dezbatere publică.   

În primul rând, ne exprimăm regretul că astfel de modificări care afectează profund modul de 
autorizare și mai ales inspecție a farmaciei au fost făcute fără consultarea prealabilă a celor 
implicați/afectați. Noi, Colegiul Farmaciștilor, am încercat de fiecare dată să fim parteneri 
activi ai Ministerului Sănătății, cu propuneri concrete și coerente bazate pe experiența de zi 
cu zi a exercitării profesiei de farmacist și credem că la elaborarea de acte normative trebuie 
luate în considerare și implicațiile imediate asupra activității farmaceutice.  
 
Având în vedere că prevederile nou adoptate sunt deja în vigoare, Colegiul Farmaciștilor din 
România va susține ajustarea lor în procesul de dezbatere parlamentară a Legii de aprobare a  
OUG 58/2027, cu susținerea argumentelor pentru care noi considerăm oportun și necesar să 
fie modificate.  
 
Până atunci însă, vă transmitem mai jos propunerile noastre pe proiectul de ordin de 
modificare a Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor şi 
drogheriilor, aflat acum în dezbatere publică:  
 

- Art.1 lit n): să rămână sintagma “farmaciști inspectori” împuterniciți să efectueze 
inspecții în unități farmaceutice din cadrul MS /DSP /ANMDM; 

 
- Art. 11 pct. 6 - perioada de suspendare a autorizatiei de functionare să se 

menționeze pe verso; acest lucru este necesar pentru asigurarea trasabilității 
autorizației de funcționare și nu vedem niciun motiv pentru care acest lucru să nu mai 
fi făcut;  
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- Art. 20, lit. g) și art. 35 lit i) – reorganizarea vestiarului ca încăpere de sine 
stătătoare și obligatorie trebuie eliminată; motivele pentru care susțineam acest lucru 
sunt: 

o vestiarul nu are legătură cu circuitul medicamentului, cu pacienții și nu 
afectează serviciile farmaceutică; 

o Reglementarea actuală (în care se menționează existența unui vestiar) este 
suficientă pentru optimizarea spațiului și buna funcționare a farmaciei;  

o Coroborarea acestui articol cu prevederile art.12 pct. 5 face ca orice modificare 
a spațiului aă necesite inspecție de reorganizare; practic toate farmaciile din 
țară vor trebui să ceară inspecție de reorganizare a spatiu pt vestiar (daca se 
face conform noilor prevederi, trebuie luat din spatiul care era altceva până 
acum); 

o Mai grav este că ne-existenta încăperilor prevazute de ordin (deci și vestiarul) 
este trecută în grila de inspecție din anexa la deficiențe critice pentru care la a 
doua constatare se suspendă autorizatia; astfel, fie se reautorizează foarte 
multe farmacii actuale care acum nu au vestiar de sine stătător, fie riscă să le fie 
suspendată autorizația pentru inexistența vestiarului.  

 
Dorim să menționăm un aspect foarte important pentru buna desfășurare a activității 
farmaceutice: grila de inspecție și controalele specifice. Prin grila de inspectie a DSP 
introdusă prin noile prevederi se mai introduce încă un control pe aceleași teme de 
organizare, spațiu, reguli de bună practică pentru care există deja control de la: 

- CFR  - pe Regulile de Bună Practică Farmaceutică,  
- ANM - pentru condiții de depozitare, circuit etc,  
- CJAS - pentru farmacist, acte, circuit medicament.  

Astfel, pe lângă multitudinea de controale la care este supusa orice societate comercială 
(ANAF, ANPC, ITM, ISU etc), unitățile farmaceutice vor mai avea încă 4 tipuri de controale 
care vor verifica toate cam același lucruri. Propunem comasarea coerentă a controalelor și 
nemaisuprapunerea lor între instituții pe aceeași tematică.  
 

În încheiere, Colegiul Farmaciștilor din România reiterează disponibilitatea noastră de a 
colabora cu Ministerul Sănătății în creionarea și implementarea unei politici sustenabile a 
activității farmaceutice, care să asigure un acces crescut la sevicii de calitate, în acord cu 
prioritățile de sănătate publică a Ministeului Sănătății. 

Cu aleasă considerație, 

Președinte,         
Prof.univ.dr.farm. Dumitru Lupuliasa      
 


