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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea Hotãrârii Guvernului nr. 370/1994 privind introducerea experimentalã
a unui nou sistem de acordare a asistenþei medicale ºi de alocare
a resurselor în acest domeniu, republicatã
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Articol unic. Ñ Hotãrârea Guvernului nr. 370/1994 privind
(4) Fondul total, alocat celor 8 judeþe cuprinse în expeintroducerea experimentalã a unui nou sistem de acordare rimentare, care se ia în calcul la determinarea valorii unui
a asistenþei medicale ºi de alocare a resurselor în acest punct stabilit potrivit art. 7 din anexa nr. 1 la prezenta hotãdomeniu, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, râre, se majoreazã cu 15% pentru plata activitãþii necesare
nr. 361 din 27 decembrie 1994, se completeazã dupã cum asigurãrii continuitãþii asistenþei medicale primare conform preurmeazã:
vederilor alin. (3), cu încadrarea în fondurile bugetare alo1. Articolul 4 se completeazã cu 4 alineate noi, care vor cate Ministerului Sãnãtãþii pentru cheltuieli de personal.
avea urmãtorul cuprins:
(5) În situaþiile în care, în mod temporar, unii medici nu
,,(3) Medicii care acordã asistenþã medicalã primarã din au condiþii de asigurare a asistenþei medicale în sensul celor
judeþele cuprinse în experimentare au obligaþia sã-ºi orga- prevãzute la alin. (3), numãrul de puncte stabilit în raport
nizeze activitatea în aºa fel încât sã poatã acorda asistenþa cu numãrul ºi structura pe vârste a pacienþilor înscriºi pe
medicalã curentã ºi de urgenþã pentru pacienþii înscriºi pe lista proprie se reduce cu 5% în cazul în care nu se asigurã
listã, ori de câte ori este necesar, atât ziua cât ºi noaptea, asistenþa medicalã pe timp de noapte ºi cu 10%, dacã
inclusiv în zilele de sâmbãtã ºi duminicã sau sãrbãtori aceasta nu se asigurã nici în zilele de sâmbãtã, duminicã
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(6) Prevederile alin. (5) se aplicã de cãtre direcþiile sanitare judeþene care urmãresc asigurarea continuitãþii asistenþei medicale primare.Ò
2. Articolul 13 se completeazã cu un nou alineat, care
va avea urmãtorul cuprins:
,,(2) În condiþiile alin. (1), Ministerul Sãnãtãþii este împuternicit sã completeze sau sã modifice ºi structura serviciilor medicale ºi a activitãþilor sanitare prevãzute la art. 3 ºi
4 din anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre, precum ºi numãrul
de puncte pe persoanã sau, dupã caz, pe acþiune.Ò
3. Articolul 2 din anexa nr. 1 se completeazã cu un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
,,(5) Persoanele care nu au împlinit vârsta de 60 de ani
ºi care au fost pensionate din motive de sãnãtate se puncteazã cu 4 puncte în plus faþã de punctajul prevãzut la grupa
de vârstã în care se încadreazã.Ò

4. Articolul 4 din anexa nr. 1 se completeazã cu un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
,,(3) În situaþia în care, trimestrial, numãrul de puncte rezultat pentru serviciile medicale ºi activitãþile sanitare reprezintã
mai mult de 65% din numãrul de puncte rezultat în raport
cu numãrul ºi structura pe vârste a populaþiei înscrise pe
lista proprie, depãºirea numãrului de puncte peste aceastã
valoare va fi luatã în calcul diminuat cu 50%. Procentul de
50% poate fi redus pânã la anulare de cãtre Ministerul
Sãnãtãþii, în situaþii deosebite: epidemii, inundaþii sau alte
situaþii asemãnãtoare, la propunerea motivatã a direcþiilor
sanitare judeþene.Ò
5. Articolul 10 din anexa nr. 1 se completeazã cu un nou
alineat, care va avea urmãtorul cuprins:
,,(4) Prevederile alin. (2) ºi (3) se aplicã în mod corespunzãtor ºi medicilor care îºi încep activitatea la cabinetul
medical respectiv, în primele 3 luni de activitate.Ò

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul sãnãtãþii,
prof. dr. doc. Iulian Mincu
Ministru de stat, ministrul muncii ºi protecþiei sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Florin Georgescu
Bucureºti, 27 februarie 1995.
Nr. 108.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind înfiinþarea, componenþa ºi funcþionarea Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale
ºi a protecþiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)
Guvernul României h o t ã r ã º t e :
Art. 1. Ñ Se înfiinþeazã Comisia pentru urmãrirea exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor naturale din bazinul
hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna), care va funcþiona
pe lângã Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului.
Comisia Cerna funcþioneazã ca organism consultativ interministerial.
Art. 2. Ñ Componenþa Comisiei Cerna este prevãzutã în
anexa nr. 1, iar regulamentul de organizare ºi funcþionare
este prevãzut în anexa nr. 2.

Art. 3. Ñ În termen de 5 zile de la intrarea în vigoare
a prezentei hotãrâri, ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei
mediului va numi, prin ordin, membrii comisiei, la propunerea organelor de conducere ale autoritãþilor ºi instituþiilor
publice prevãzute în anexa nr. 1.
Art. 4. Ñ Anexele nr. 1 ºi 2 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE VÃCÃROIU
Contrasemneazã:
Ministrul apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul industriilor,
Dumitru Popescu
Ministrul turismului,
Dan Matei Agathon
Ministrul sãnãtãþii,
prof. dr. doc. Iulian Mincu
p. Ministru de stat, ministrul finanþelor,
Dan Mogoº,
secretar de stat
Bucureºti, 27 februarie 1995.
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ANEXA Nr. 1

COMPONENÞA

Comisiei pentru urmãrirea exploatãrii raþionale ºi a protecþiei resurselor
naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna (Comisia Cerna)
Din partea Academiei române: un academician din cadrul Secþiei ºtiinþe
geonomice ºi 2 specialiºti.
Din partea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului: 4 specialiºti.
Din partea Prefecturii Caraº-Severin: subprefectul judeþului ºi un specialist.
Din partea Ministerului Industriilor: 4 specialiºti.
Din partea Ministerului Turismului: 3 specialiºti.
Din partea Ministerului Sãnãtãþii: 2 specialiºti.
Din partea Agenþiei Naþionale pentru Resurse Minerale: 2 specialiºti.
Din partea Regiei Autonome a Apelor ,,Apele RomâneÒ: 4 specialiºti.
Din partea Regiei Autonome de Electricitate ,,RenelÒ: 5 specialiºti.
Din partea Agenþiei de Protecþie a Mediului Caraº-Severin: directorul
agenþiei.
Din partea Institutului de cercetãri pentru ingineria mediului: 2 specialiºti.
ANEXA Nr. 2
REGULAMENT

de organizare ºi funcþionare a Comisiei Cerna
1. Atribuþiile comisiei
1.1. Comisia funcþioneazã ca organism consultativ interministerial, în scopul urmãririi exploatãrii raþionale ºi protecþiei resurselor naturale din bazinul hidrografic al râului Cerna.
1.2. Comisia analizeazã ºi evalueazã dinamica echilibrului natural în bazinul hidrografic Cerna datoratã influenþei activitãþilor economice ºi sociale ºi propune mãsuri ºi lucrãri de
reabilitare, protecþie ºi conservare a calitãþii ºi factorilor de
mediu.
1.3. Comisia este autorizatã sã solicite agenþilor economici ºi instituþiilor publice implicate în crearea dezechilibrelor ecologice efectuarea studiilor de fundamentare necesare
pentru evaluarea stãrii globale a bazinului râului Cerna, precum ºi aplicarea mãsurilor de reabilitare, direct sau prin
ministerele de resort.
1.4. Comisia informeazã Guvernul, anual sau de câte ori
este cazul, prin Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului, asupra situaþiei generale, a situaþiilor critice din bazinul hidrografic Cerna, precum ºi asupra stadiului realizãrii
mãsurilor de reabilitare ºi formuleazã propuneri în acest sens.
2. Organizarea comisiei
2.1. În exercitarea atribuþiilor conferite, Comisia Cerna
funcþioneazã în urmãtoarea organizare:
a) preºedintele comisiei Ñ membru al Academiei Române,
Secþia ºtiinþe geonomice;
b) vicepreºedintele permanent Ñ directorul Direcþiei strategii ºi reglementãri resurse de apã din Ministerul Apelor,
Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului;
c) un vicepreºedinte, numit prin rotaþie Ñ pentru o
perioadã de un an Ñ dintre reprezentanþii ministerelor ºi ai
Prefecturii Caraº-Severin; în primul an de activitate a comisiei, vicepreºedinte este subprefectul judeþului Caraº-Severin;
d) secretariatul comisiei, alcãtuit dintr-un specialist al
Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei Mediului, specialistul Prefecturii Caraº-Severin ºi un specialist al Regiei
Autonome a Apelor ,,Apele RomâneÒ.
2.2. În cazul vacanþei temporare a uneia dintre funcþii se
procedeazã astfel:
a) în caz de vacanþã temporarã a funcþiei de preºedinte
al comisiei, interimatul se asigurã de vicepreºedintele permanent;

b) în caz de vacanþã temporarã a funcþiei de vicepreºedinte, interimatul se asigurã de urmãtorul reprezentant
de pe lista autoritãþii de la care provine vicepreºedintele în
cauzã.
2.3. Numirea membrilor comisiei se face prin ordinul ministrului apelor, pãdurilor ºi protecþiei mediului, la propunerea
organelor de conducere ale autoritãþilor ºi instituþiilor publice
prevãzute în anexa nr. 1.
3. Funcþionarea comisiei
3.1. În exercitarea atribuþiilor conferite, Comisia Cerna îºi
desfãºoarã activitatea în cadrul unor ºedinþe trimestriale sau
ori de câte ori este nevoie.
3.2. ªedinþele comisiei sunt convocate de preºedintele
comisiei prin secretariatul acesteia.
3.3. Fiecare membru al comisiei are drept de opinie asupra problemelor aflate în discuþie.
3.4. În cadrul ºedinþelor, membrii comisiei analizeazã studiile de fundamentare pentru evaluarea stãrii globale a bazinului râului Cerna, rapoartele elaborate de Regia Autonomã
a Apelor ,,Apele RomâneÒ ºi Agenþia de Protecþie a Mediului
Caraº-Severin cu privire la starea de fapt a râului Cerna ºi
la modul de exploatare a lucrãrilor hidrotehnice din bazin,
precum ºi rapoarte privind situaþia constatatã în teren de specialiºtii comisiei. Materialele analizate se aprobã de comisie
prin consens.
3.5. Pe baza materialelor prevãzute la pct. 3.4, comisia
adoptã, cu majoritatea membrilor prezenþi, decizii privind:
a) propuneri, informãri ºi rapoarte adresate Guvernului;
b) atenþionarea agenþilor economici în legãturã cu luarea
mãsurilor necesare protecþiei mediului în bazinul hidrografic
Cerna;
c) sesizarea ministerelor de resort asupra situaþiilor ce
pot avea impact negativ asupra resurselor naturale din
bazinul hidrografic Cerna.
3.6. Cheltuielile legate de funcþionarea comisiei se suportã
de fiecare instituþie publicã ºi agent economic pentru reprezentanþii proprii numiþi în componenþa comisiei.
3.7. Cheltuielile legate de aplicarea prevederilor pct. 1.2.
se suportã de agenþii economici din sursele proprii de finanþare sau, dupã caz, din cheltuielile pentru investiþii ale instituþiilor publice, aprobate, în condiþiile legii, la propunerea ºi
în baza fundamentãrii elaborate de ministerele de resort.
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAÞIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL SÃNÃTÃÞII

ORDIN
pentru aprobarea Normelor privind eliberarea autorizaþiilor de funcþionare a unitãþilor farmaceutice,
precum ºi a regulamentelor de organizare ºi funcþionare a acestor unitãþi
Ministrul sãnãtãþii,
vãzând Nota Direcþiei farmaceutice ºi aparaturã medicalã înregistratã cu nr. I.M. 4197 din 8 noiembrie 1994,
având în vedere prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 15 din 10 ianuarie 1991 privind înfiinþarea societãþilor comerciale farmaceutice pe acþiuni,
în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 460 din 29 iulie 1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului Sãnãtãþii,
emite urmãtorul ordin:
1. Se aprobã Normele privind eliberarea autorizaþiei de
funcþionare a unitãþilor farmaceutice, precum ºi regulamentele de organizare ºi funcþionare a acestor unitãþi, cuprinse
în anexele nr. 1Ñ5*), care fac parte integrantã din prezentul ordin.
2. Prevederile Ordinului ministrului sãnãtãþii nr. 560/1991
pentru aprobarea Normelor privind eliberarea autorizaþiei de

înfiinþare a unitãþilor farmaceutice, precum ºi funcþionarea
acestora, modificate prin Ordinul ministrului sãnãtãþii nr.
141/1992, îºi înceteazã aplicarea.
3. Direcþia farmaceuticã ºi aparaturã medicalã, celelalte
direcþii din Ministerul Sãnãtãþii, Regia Autonomã ,,UnifarmÒ,
precum ºi societãþile comerciale farmaceutice pe acþiuni vor
aduce la îndeplinire dispoziþiile prezentului ordin.

Ministrul sãnãtãþii,
prof. dr. doc. Iulian Mincu
Bucureºti, 29 decembrie 1994.
Nr. 2234.
*) Anexele nr. 2Ñ5, cuprinzând regulamentele de organizare ºi funcþionare a unitãþilor farmaceutice, vor fi puse la dispoziþia celor interesaþi
de cãtre Ministerul Sãnãtãþii Ñ Direcþia farmaceuticã ºi aparaturã medicalã Ñ ºi de cãtre colegiile farmaciºtilor judeþene ºi al municipiului Bucureºti.

ANEXA Nr. 1
NORME

privind eliberarea autorizaþiei de funcþionare a unitãþilor farmaceutice
1. Potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 460 din ºcolilor sanitare vor prezenta cel puþin o recomandare din
29 iulie 1994 privind organizarea ºi funcþionarea Ministerului partea unui cadru didactic din instituþia de învãþãmânt supeSãnãtãþii ºi ale Hotãrârii Guvernului nr. 15 din 10 ianuarie rior sau mediu ale cãrei studii le-au absolvit;
1991 privind înfiinþarea societãþilor comerciale farmaceutice
d) curriculum vitae;
pe acþiuni, autorizaþiile de înfiinþare ºi funcþionare pentru toate
e) cazier judiciar;
tipurile de unitãþi farmaceutice (farmacii, depozite de medif) certificat de sãnãtate;
camente, laboratoare de producþie medicamente, de sintezã
g) dovada susþinerii examenului de atestare a capacitãþii
ºi condiþionare, igienico-cosmetice, parafarmaceutice, unitãþi de liberã practicã pentru persoanele care au întrerupt acti,,TehnofarmÒ) se emit de Ministerul Sãnãtãþii.
vitatea o perioadã mai mare de 5 ani.
2. Personalul farmaceutic îºi poate desfãºura activitatea
3. Solicitantul va depune la Ministerul Sãnãtãþii urmãtoanumai pe baza avizului de liberã practicã emis de Ministerul rele documente pentru autorizare:
Sãnãtãþii, conform modelelor nr. IV ºi V. În acest scop se
a) cerere-tip, potrivit modelului nr. II anexat la prezentele
vor prezenta urmãtoarele documente:
norme;
a) cerere-tip potrivit modelului nr. I anexat la prezentele
b) schiþa localului unitãþii farmaceutice ºi amplasarea
norme;
acesteia
în teritoriu faþã de alte unitãþi de acelaºi profil (vizatã
b) diploma de studii în original ºi în copie sau, dupã caz,
de
comisia
care întocmeºte procesul-verbal prevãzut la lit. e
diploma de doctor în farmacie;
de
mai
jos);
c) adeverinþaÐrecomandare de la unitatea în care solicic) statutul ºi contractul societãþii (în copie);
tantul îºi desfãºoarã activitatea (pentru pensionari Ñ de la
d) hotãrârea instanþei judecãtoreºti de autorizare a înfiultimul loc de muncã), care va cuprinde: specialitatea, funcinþãrii
societãþii (în copie);
þia, locul de muncã, domiciliul stabil, vechimea în specialie)
proces-verbal
de avizare întocmit de Inspecþia de fartate, scurtã caracterizare. Se va avea în vedere ca
macie
ºi
de
reprezentanþi
ai colegiului farmaciºtilor judeþean
adeverinþaÐrecomandare sã fie eliberatã de cãtre unitatea în
care solicitantul ºi-a desfãºurat cea mai mare parte a sau al municipiului Bucureºti, conform modelului nr. III
norme;
activitãþii sale. Absolvenþii
facultãþilor
de farmacie sau PdfCompressor.
ai anexat la prezenteleFor
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(2) În localitãþile izolate în care nu se pot înfiinþa farmacii,
f) copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul
comerþului (ºi cererea de înscriere a menþiunilor privind asigurarea cu medicamente a populaþiei respective o vor face
cele mai apropiate farmacii, în urmãtoarele condiþii:
modificarea sediului);
a) de cãtre farmaciºti care se vor deplasa în acele locag) dovada cã s-a solicitat publicarea hotãrârii judecãtolitãþi;
reºti în Monitorul Oficial al României;
b) dupã un program bine stabilit, care sã convinã locuih) autorizaþia sanitarã;
i) dovada deþinerii spaþiului (act de proprietate, contract torilor respectivi;
c) în spaþii corespunzãtoare puse la dispoziþie prin grija
de închiriere);
j) copie de pe avizul de liberã practicã. Farmaciºtii vor organelor locale;
d) cu informarea colegiului judeþean al farmaciºtilor ºi a
face dovada deþinerii titlului de specialist sau a vechimii în
activitatea farmaceuticã; dovada vechimii o vor depune ºi Ministerului Sãnãtãþii
(3) Aceste activitãþi vor înceta în cazul în care în localiasistenþii de farmacie.
4. Cetãþenii strãini cu domiciliul stabil în România pot soli- tatea respectivã se înfiinþeazã farmacie de sine stãtãtoare.
10. Mutarea farmaciei dintr-un spaþiu autorizat de
cita autorizaþia de funcþionare a uneia dintre unitãþile prevãzute în aceste norme, cu respectarea prevederilor pct. 2 Ministerul Sãnãtãþii este în principiu interzisã. În mod cu totul
excepþional, pe bazã de documente ºi numai în localitatea
ºi 3, completate la pct. 2 cu urmãtoarele documente:
Ñ la lit. b) Ñ diploma de studii (de licenþã) echivalatã ºi în perimetrul teritorial unde a fost înfiinþatã farmacia,
aceasta se poate muta în alt spaþiu pe baza acordului
de Ministerul Învãþãmântului din România;
Ñ la lit. c) Ñ recomandare din partea unei personalitãþi Ministerului Sãnãtãþii.
11. Un depozit farmaceutic se poate înfiinþa la un numãr
a sectorului farmaceutic, de învãþãmânt sau de cercetare din
de
cel mult 20 de unitãþi farmaceutice dintr-un judeþ.
þara de origine sau din România, sau avizul de liberã prac12.
Lichidarea sau întreruperea temporarã a activitãþii unei
ticã din þara de origine.
unitãþi
se
va înregistra la Ministerul Sãnãtãþii.
5. (1) Pot solicita autorizaþia de funcþionare pentru far13.
Se
înregistreazã la Ministerul Sãnãtãþii, pe lângã farmacii, depozite de medicamente sau laboratoare de producþie
macistul
diriginte,
ºi celãlalt personal farmaceutic care îºi desmedicamente sau igienico-cosmetice, parafarmaceutice farfãºoarã activitatea în unitatea respectivã, precum ºi programul
maciºtii care deþin titlul de specialist sau au minimum 5 ani
de funcþionare. Schimbarea farmacistului diriginte se înrevechime în activitate cu profil farmaceutic.
gistreazã la Ministerul Sãnãtãþii.
(2) Pentru mediul rural se pot solicita autorizaþii de func14. Unitãþile farmaceutice sunt obligate sã respecte regleþionare a farmaciilor de cãtre farmaciºtii care nu au titlul de
mentãrile Ministerului Sãnãtãþii privind activitatea farmaceuspecialist ºi indiferent de vechimea în activitatea farmaceuticã, Inspecþia de farmacie fiind singurul organism abilitat sã
ticã.
controleze în aceste unitãþi regulile de bunã practicã farma(3) Laboratoarele de sintezã, având ca obiect de activiceuticã ºi regulile de bunã practicã de fabricaþie.
tate obþinerea, prin diferite metode chimice, biochimice,
15. În unitãþile farmaceutice, activitatea tehnicã va fi desextracþie etc., a substanþelor farmaceutice, pot fi conduse de
fãºuratã de personal de specialitate, potrivit atribuþiilor ce îi
un inginer chimist cu experienþã în domeniul sintezei medirevin din pregãtirea de specialitate.
camentelor.
16. Funcþia de diriginte al unei unitãþi farmaceutice se
(4) Asistenþii de farmacie cu o vechime de minimum poate exercita numai într-o singurã unitate cu profil farma5 ani în activitate cu profil farmaceutic pot solicita autori- ceutic.
zarea de unitãþi ,,TehnofarmÒ.
17. Unitãþile farmaceutice aplicã ºi respectã regulamen6. În autorizaþia de funcþionare a unitãþilor farmaceutice tele de organizare ºi funcþionare cuprinse în anexele
se va menþiona, dupã caz, calitatea de: farmacist diriginte, nr. 2Ñ5 la prezentul ordin.
farmacist ºef depozit, farmacist ºef laborator, asistent de far18. Pe firma unitãþilor farmaceutice se va scrie citeþ:
macie conducãtor de unitate ,,TehnofarmÒ; pentru laboratoaÑ numele unitãþii, precedat obligatoriu de tipul de unirele de producþie de medicamente se vor menþiona formele tate (farmacie, depozit farmaceutic, laborator de producþie
farmaceutice autorizate pentru producþie.
medicamente, igienico-cosmeticã sau parafarmaceuticã,
7. O farmacie poate fi înfiinþatã într-o localitate cu o popu- ,,TehnofarmÒ), numãrul de înmatriculare la Registrul comerlaþie de 7.000 locuitori în mediu urban, într-un perimetru bine þului;
stabilit, care sã permitã accesibilitatea populaþiei la asistenþa
Ñ simbolul crucii cu laturile intersectate în unghi drept,
cu medicamente. În calculul populaþiei oraºelor va intra ºi de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.
populaþia comunelor învecinate sau subordonate acestora, în
19. Ministerul Sãnãtãþii retrage autorizaþia de funcþionare
care nu se pot înfiinþa farmacii din cauza numãrului redus în urmãtoarele situaþii:
de locuitori.
a) nerespectarea obligaþiilor profesionale ºi tehnice
8. Distanþa dintre farmacii va fi de minimum 500 m, vor cuprinse în regulamentul de organizare ºi funcþionare profi amplasate de regulã pe strãzi principale, în construcþii adec- priu fiecãrui tip de unitate;
vate, la parter. Se recomandã evitarea amplasãrii unitãþilor
b) abateri de la etica ºi deontologia profesionalã, sancfarmaceutice în apartamente, în blocuri de locuit.
þionate de organele în drept;
9.(1) În mediul rural, la înfiinþarea farmaciilor nu sunt rec) efectuarea unor prestãri de servicii neprevãzute în autostricþii de raportare la numãrul de locuitori ai localitãþilor res- rizaþie;
pective. Aceste farmacii se vor înfiinþa, de preferinþã, lângã
d) neobþinerea, în termen, a autorizaþiei sanitare;
sediul circumscripþiilor sanitare. Activitatea farmaciilor se va
e) încetarea drepturilor asupra spaþiului respectiv;
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MODELUL Nr. I

Domnule ministru,
Subsemnatul(a).............................................., nãscut(ã) la data de........................, cu domiciliul
stabil în...................................., absolvent(ã) al (a)................................, promoþia................., cu
diploma..........................., confirmat(ã) specialist prin Ordinul ministrului sãnãtãþii nr...................., salariat(ã)/pensionar(ã) la......................................... cu funcþia............................, vã rog sã binevoiþi a-mi
acorda avizul de liberã practicã pentru a-mi putea desfãºura activitatea în sectorul farmaceutic.
Am luat cunoºtinþã ºi voi respecta prevederile legale în vigoare privind specificul activitãþii farmaceutice pe care o voi desfãºura.
Semnãtura,
............................

Data ................................

MODELUL Nr. II

Domnule ministru,
Subsemnatul(a)..........................................., nãscut(ã) la data de..........................., cu domiciliul
stabil în ..............................................................., posesor al avizului de liberã practicã eliberat de
Ministerul Sãnãtãþii cu nr. ..............., salariat(ã) la ........................................., confirmat(ã) specialist
prin Ordinul ministrului sãnãtãþii nr. ......................., vã rog sã binevoiþi a-mi elibera autorizaþia de
funcþionare pentru unitatea ............................................................................................, sub denumirea
(se specificã tipul de unitate)

de.................................................., cu sediul în...............................................................................
Pentru aceasta, anexez urmãtoarele documente:
Ñ schiþa localului unitãþii farmaceutice ºi amplasarea acesteia în teritoriu faþã de alte unitãþi
de acelaºi profil;
Ñ statutul ºi contractul societãþii (în copie);
Ñ hotãrârea judecãtoreascã de autorizare a înfiinþãrii societãþii (în copie);
Ñ procesul-verbal de avizare întocmit de Inspecþia de farmacie ºi colegiul farmaciºtilor judeþean sau al municipiului Bucureºti;
Ñ copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerþului (ºi cererea de înscriere a
menþiunilor privind modificarea sediului);
Ñ dovada cã s-a solicitat publicarea hotãrârii judecãtoreºti în Monitorul Oficial al României;
Ñ autorizaþia sanitarã;
Ñ dovada deþinerii spaþiului;
Ñ avizul de liberã practicã (copie). Farmaciºtii vor depune dovada deþinerii titlului de specialist sau a vechimii în activitatea farmaceuticã. Dovada vechimii o vor depune ºi asistenþii de
farmacie.
Semnãtura,
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MODELUL Nr. III

INSPECÞIA DE FARMACIE

Colegiul farmaciºtilor
Judeþul....................................
P R O C E S -V E R B A L

încheiat astãzi......................
Subsemnaþii............................................................., membri ai Inspecþiei de farmacie ºi subsemnaþii......................................., membri ai Colegiului farmaciºtilor din judeþul............................, în
urma cererii adresate de domnul(doamna)........................................, având funcþia ........................ la
unitatea ...................................., ne-am deplasat la sediul unitãþii farmaceutice, prilej cu care am
constatat urmãtoarele:
1. Localitatea ºi zona în care va fi amplasatã unitatea (se face o descriere din care sã rezulte
necesitatea înfiinþãrii acestei unitãþi) ...................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2. Date privind spaþiul (se descrie numãrul de încãperi, legãturile funcþionale dintre acestea
ºi dacã corespund reglementãrilor Ministerului Sãnãtãþii).................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
3. Dotarea cu mobilier, veselã, aparaturã, specifice ..........................................................................
....................................................................................................................................................................
4. Dotarea cu literaturã de specialitate ...........................................................................................
....................................................................................................................................................................
5. Aprecieri privind numãrul de locuitori cãrora le asigurã accesibilitatea la asistenþa cu medicamente .........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
6. Concluzii: Se precizeazã dacã Inspecþia de farmacie ºi Colegiul farmaciºtilor judeþean sau
al municipiului Bucureºti avizeazã ºi recomandã eliberarea autorizaþiei de funcþionare de cãtre
Ministerul Sãnãtãþii.............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Inspecþia de farmacie

Membrii Colegiului farmaciºtilor
care au fãcut constatarea

MODELUL Nr. IV

DIRECÞIA GENERALÃ PROGRAME DE
SÃNÃTATE, REFORMÃ ªI ACREDITARE

(Farmacist)
AVIZ DE LIBERÃ PRACTICÃ

Nr. .................... din .............................................
Ministerul Sãnãtãþii avizeazã pe ..........................................., de profesie................................., specialitatea ..........................................., domiciliat în .............................................., sã practice profesia
de ................................. în unitãþi farmaceutice autorizate de Ministerul Sãnãtãþii, îndeplinind atribuþiile corespunzãtoare pregãtirii profesionale în conformitate cu reglementãrile Ministerului Sãnãtãþii
în vigoare privind activitatea farmaceuticã.
Avizul de liberã practicã se elibereazã pentru urmãtoarele activitãþi farmaceutice: (activitate în
farmacie, depozit de medicamente ºi de alte produse farmaceutice, laborator de producþie medicamente, unitãþi igienico-cosmetice, parafarmaceutice)
Director general,
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MODELUL Nr. V

(Asistent de farmacie)

DIRECÞIA GENERALÃ PROGRAME DE
SÃNÃTATE, REFORMÃ ªI ACREDITARE

AVIZ DE LIBERÃ PRACTICÃ

Nr. .................... din ..............................
Ministerul Sãnãtãþii avizeazã pe ........................................., de profesie ..............................., specialitatea..................................., domiciliat în .............................................., sã practice profesia de
.............................. în unitãþi farmaceutice autorizate de Ministerul Sãnãtãþii, îndeplinind atribuþiile corespunzãtoare pregãtirii profesionale în conformitate cu reglementãrile Ministerului Sãnãtãþii în vigoare
privind activitatea farmaceuticã.
Avizul de liberã practicã se elibereazã pentru urmãtoarele activitãþi farmaceutice: (activitate în
orice tip de unitate farmaceuticã condusã de un farmacist, precum ºi unitãþi farmaceutice conduse
de cadre medii Ñ ,,TehnofarmÒ).

Director general,
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