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Acțiunile CFB din ultimele 12 luni s-au axat pe următoarele direcții:

 interacțiuni cu instituțiile Statului

 interacțiuni cu CFR

 interacțiuni cu presa

 activitate curentă



CFB



Interacțiuni ale CFB cu instituțiile Statului (I)

CFB a întocmit la data de 07.05.20 o adresă către 

Camera Deputaților privind modificarea și completarea 

art.8 din OUG nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri 

de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a 

răspândirii COVID-19, pe perioada stării de urgență, 

solicitând includerea farmaciștilor printre beneficiarii 

stimulentului.



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (II)

La data de 24.09.20 CFB solicită clarificări Trezoreriei sectorului 2 cu privire la refuzul acesteia de a 

deschide tipurile de conturi necesare demarării Proiectului de reabilitate a Casei Hotăranu. ANAF emite 

un răspuns defavorabil CFB.



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (III)

CFB a întocmit la data de 06.11.20 

o adresă către Cancelaria Primului 

Ministru prin care solicita:

 eliminarea necesității 

demonstrării contactului direct cu 

pacienți COVID de către farmaciștii 

potențiali beneficiari ai stimulentului 

de risc

 identificarea unei metode de 

acordare a stimulentului de risc de 

către Stat în mod direct farmaciștilor 

și nu prin intermediul angajatorilor 

privați

Adrese identice au fost trimise către Senat și 

Camera Deputaților



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (IV)

CFB a întocmit la data de 21.12.20 o adresă către CNAS 

solicitând clarificări privind modalitatea în care farmaciștii 

pot beneficia de stimulentul de risc și documentele pe 
care ei trebuie să le prezinte în acest scop.

Adresa a fost ignorată de CNAS 



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (V)

CFB în colaborare cu CFCJ a elaborat la data de 31.03.21 un memoriu comun referitor la OUG nr. 

20/2021 care, printre altele, aduce modificări Legii nr. 95/2006 în sensul adăugării de noi atribuții 

farmaciștilor (măsurarea unor parametri biologici, efectuarea de teste în scop de diagnostic și 
administrarea de vaccinuri, în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăți) pe care l-au transmis MS.



1. nu există studiu de impact cu privire la modalitatea în care activitatea farmaceutică uzuală va fi 

influențată de noile atribuții

2. nu există o proiecție a costurilor cu forța de muncă ori privitoare la cuantificarea noilor servicii care ar 

trebui prestate de farmacist.

3. noile atribuții nu sunt în acord cu pregătirea universitare a farmacistului

4. prin stabilirea pe cale legislativă a noilor atribuții, nu se pot respecta regulile privind protecția și 

securitatea în muncă existente în prezent în farmacii.

5. nu există spații adecvate în incinta farmaciilor pentru exercitarea noilor atribuții.

6. nu pot fi create circuite circuite delimitate în incinta farmaciilor pentru exercitarea acestor noi atribuții.

7. creșterea riscului de contaminare a medicamentelor din incinta farmaciei, fără posibilitatea de atragere 

a vreunei răspunderi.

8. nu există mecanisme pentru decontarea de către Stat a cheltuielilor suplimentare ce vor fi efectuate de 

către unitățile farmaceutice pentru îndeplinirea noilor atribuții.

9. nu există mecanisme de asigurare a retribuirii farmaciștilor pentru executarea noilor servicii din bugetul 

Statului

Printre problemele semnalate Ministerului Sănătății în memoriul comun CFB-CFCJ amintim:



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (VI)

CFB în colaborare cu CFCJ a elaborat la data de 05.04.21 un document prin care face propuneri de 

modificări la majoritatea articolelor proiectului de ordin pentru reglementarea testării COVID în farmacii. 
Documentul a fost transmis către Ministerul Sănătății, dar majoritatea propunerilor au fost ignorate. (I)



CFB în colaborare cu CFCJ a elaborat la data de 05.04.21 un document prin care face propuneri de 

modificări la majoritatea articolelor proiectului de ordin pentru reglementarea testării COVID în farmacii. 
Documentul a fost transmis către Ministerul Sănătății, dar majoritatea propunerilor au fost ignorate. (II)



Principalele modificări ale proiectului de ordin MS privind testarea COVID în farmacii 

s-au referit la:

 introducerea acordului farmacistului șef privind executarea activității de testare

 introducerea avizului CFB privind executarea activității de testare

 ajustarea polițelor malpraxis

 clarificări privind compartimentarea spațiului și alcătuirea circuitelor separate

 suportarea de către Stat a cheltuielilor cu materialele de protecție a farmaciștilor și 

cu distrugerea produselor biologice rezultate din activitatea de testare

 plata serviciului de testare prin CNAS către farmacist

 clarificări privind documentele emise de farmacie care atestă rezultatul testului

 interzicerea reclamelor care să promoveze diverse beneficii oferite de farmacii la 

pachet cu testarea COVID



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (VII)

CFB a întocmit la data de 22.04.21 o adresă către Camera Deputaților referitor la Proiectul de lege pentru aprobarea 

OUG nr.18/2021 privind modificarea și completarea art.8 din OUG nr.43/2020 (nr. act Camera Deputaților: PL-x nr. 

151/2021) solicitând încă o dată ajustarea textului legislativ pentru a facilita accesul farmaciștilor la stimulentul de risc.



Interacțiuni ale CFB cu 

instituțiile Statului (VII)

În luna februarie 2021 CFB a oferit asistență de specialitate, prin reprezentanți 

desemnați de BEX, către Serviciul Investigații Criminale al D.G.P.M.B, la 

solicitarea acestuia, în cadrul unei acțiuni specifice.



CFB



Raporturile instituționale dintre CFB și CFR s-au derulat în mod relativ satisfăcător și 

au fost centrate pe 2 direcții:

 solicitări de clarificări din partea CFB în diverse chestiuni de ordin 

administrativ

 propuneri din partea CFB cu privire la diverse activități interne ce necesită 

coordonarea CFR și cu privire la relația cu instituțiile Statului



Dintre solicitările de clarificări adresate CFR, amintim:

1. Solicitare clarificări privind statutul juridic al acestuia de instituție publică sau de 

drept public în vederea deblocării proiectului Casa Hotăranu.

2. Solicitare clarificări privind reportarea punctelor EFC.

3. Solicitare clarificări privind reținerea certificatelor de membru CFR în original ale 

farmaciștilor suspendați.

4. Solicitare clarificări privind obligațiile financiare ale farmaciștilor suspendați față de 

CFR, precum și ale celor care se înscriu în CFR pe parcursul unui an și nu în prima 

lună a acestuia.



Dintre propunerile formulate de CFB către CFR, amintim:

1. Propuneri privind modificarea și completarea noilor grile RBPF, respectiv a 

formularului de autoevaluare (15.03.21).

2. Propunere spre a fi înaintată CNAS privind modificarea metodologiei de 

acordare a stimulentului de risc.

3. Propunere către CFR spre a fi înaintată CNAS privind modificarea Anexei 19 

din normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pentru asistența medicală 

(26.03.21).



Volumul mare de propuneri pentru ajustarea grilelor RBPF nu a permis includerea tuturor în această prezentare



CFB
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Intervenție pe tema testării COVID în farmacii



ACTIVITATE 
CURENTĂ

AVIZE

PETIȚII

CASA 
HOTĂRANU

CHELTUIELI



Activitatea curentă a CFB s-a axat pe 2 direcții:

 soluționarea problemelor majore

 asigurarea continuității funcțiilor administrative obișnuite



Problemele majore ale CFB care au fost sau sunt în curs de soluționare:

 reducerea cheltuielilor prin:

 rezilierea contractului de închiriere pentru sediul din Str. Armenească nr. 23

 rezilierea contractului de furnizare servicii IT cu firma care s-a ocupat de aceste servicii 

în ultimii 12 ani și a supraîncărcat facturile în mod nejustificat

 rezilierea contractelor de servicii de telefonie mobilă și internet care au fost încheiate 

doar pentru achiziția de aparatură electronică

 creșterea veniturilor prin:

 încurajarea direcționării a 3,5% din impozitul pe venit către CFB (Declarația 230)

 atragerea de sponsorizări (7500 lei)

 casa Hotăranu  contractarea de servicii juridice pentru elucidarea condițiilor în care a fost 

elaborat proiectul de restaurare cu fonduri norvegiene care s-a blocat

 recuperarea prejudiciilor prin:

 imputarea sumei de 3000 lei fostului președinte CFB pentru achiziția unui telefon mobil 

folosit în scop personal și deteriorat ulterior

 valorificarea aparatelor de aer condiționate rămase în sediul a cărui închiriere a fost 

sistată (aproximativ 1000 lei)



Pentru asigurarea continuității funcțiilor administrative ale CFB în condiții optime 

au fost întreprinse următoarele acțiuni:

 încheierea unui contract de asistență juridică permanentă pentru probleme curente

 încheierea unui contract de servicii IT cu un alt furnizor și demararea proiectului de 

modernizare a site-ului CFB și a platformei de cursuri

 realizarea cursului obligatoriu cu tematică RBPF/ legislație aferent anului 2020 în mod 

gratuit (prin eforturile d-nei prof.dr. Valentina Soroceanu)

 realizarea cursului „CERTITUDINI ȘI INCERTITUDINI PRIVIND INFECȚIA ȘI 

TRATAMENTUL BOLII COVID 19” (prin eforturile d-nei prof.dr. Simona Negreș), creditat cu 

18 puncte EFC, gratuit în 2020

 organizarea campaniei de evaluare RBPF-2020 în condiții optime

 acordarea de avize favorabile pentru organizarea concursurilor pe posturile de farmaciști în 

diverse unități de stat și participarea reprezentanților CFB în comisiile de examen

 elaborarea de răspunsuri argumentate juridic la diverse întrebări și solicitări venite din 

partea farmaciștilor sau a instituțiilor care lucrează cu farmaciști




