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1. Înscrierea în RFA 

 

În vederea înscrierii în RFA,  se transmit la CFR următoarele documente:  

A. Persoane juridice: 

1. Cerere de înscriere în RFA – Anexa 1; 

2. Certificat fiscal (copie); 

3. Dovada dreptului de organizare de activități educaționale (cod CAEN,  

statut / regulament de organizare și funcționare  etc); 

4. Dovada achitării taxei de înscriere (400 EUR, echivalentul în RON la 

cursul BNR din ziua plății, în conformitate cu Decizia nr. 3 din 28.01.2021 

a Consiliului Național al CFR) 

B. Persoane fizice: 

1. Cerere de înscriere în RFA  – Anexa 1; 

2. Actul de identitate (copie); 

3. Diploma de licență (copie); 

4. Adeverință loc de muncă; 

5. Dovada achitării taxei (400 EUR, echivalentul în RON la cursul BNR din 

ziua plății, în conformitate cu Decizia nr. 3 din 28.01.2021 a Consiliului 

Național al CFR.  

CFR emite un Certificat (Anexa 2) care atestă calitatea de furnizor acreditat  

pentru desfășurarea de activități EFC. Acesta va fi înscris în Lista Furnizorilor 

Acreditați de Colegiul Farmaciștilor din România, în secțiunea dedicată, de 

pe site-ul organizației și i se va atribui un cont de utilizator și o parolă pentru 

accesarea platformei informatice. La aceeași dată,  furnizorul acreditat va 

îndeplini și cerințele pentru obținerea avizului anual, conform punctului 2, 

pentru ca drepturile atașate contului de utilizator și parolei să devină 

funcționale. 

 

2. Obținerea avizului anual 

 

 Avizul anual (Anexa 3) este valabil de la data obținerii până la sfârșitul anului 

calendaristic respectiv, asigurând furnizorului acreditat exercitarea drepturilor atașate 

contului de utilizator și parolei, care i-au fost atribuite la emiterea certificatului de 

furnizor acreditat pentru deșfăsurarea de activități EFC. 

Pentru obținerea avizului anual sunt necesare următoarele documente: 

1. Certificatul de înscriere în RFA 
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2. Dovada achitării taxei (150 EUR, echivalentul în RON la data efectuării plății, în 

conformitate cu Decizia nr. 3 din 28.01.2021 a Consiliului Național al CFR).  

Avizul anual conferă furnizorului dreptul de a solicita creditarea unei activități EFC, în 

cursul anului calendaristic respectiv.   

Acest  drept este  restricționat după expirarea avizului anual, devenind din nou 

funcțional la obținerea unui alt aviz anual.  

 

3. Creditarea unei activități EFC 

 

Cererea de creditare (Anexa 5) a unei activităti EFC se completează online, în 

platforma informatică, utilizând credențialele (cont de utilizator și parolă) atribuite la 

emiterea certificatului de furnizor acreditat, ale căror drepturi atașate se pot exercita în 

baza avizului anual.  

Activitatea EFC se selectează conform Anexei 4. 

Se completează o cerere de creditare pentru fiecare activitate EFC propusă. 

Colegiul Farmaciștilor din România analizează fiecare propunere de activitate 

creditată EFC, rezultatul evaluării, ADMIS (Anexa 6) sau RESPINS (Anexa 7), fiind 

transmis online. 

Dacă cererea de creditare a activității EFC propuse este acceptată, răspunsul 

Colegiului Farmaciștilor din România către furnizorul acreditat, organizator al 

evenimentului, precizează următoarele: 

1. numărul de credite EFC acordate; 

2. informațiile obligatorii pe diplomele de participare (Anexa 8): 

• seria -----;  

• numărul (începând de la 1);  

• data eliberării (ultima zi de desfășurare a evenimentului);  

• prenumele și numele participantului;  

• număr credite EFC acordate;  
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• titlul evenimentului;  

• modul / locul de desfășurare (online / localitatea);  

• perioada de desfășurare;  

• semnătură Președinte și ștampila  Colegiului Farmaciștilor din România. 

 

Taxa de creditare este  de 15 RON/participant, în conformitate cu prevederile 

Deciziei Nr. 4/2008 a Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România și 

se achită în contul Colegiului Farmaciştilor din România, cod IBAN: RO45 BACX 0000 

0000 3683 2250, deschis la Unicredit Bank, sucursala Unirea. Dovada plății și lista de 

participanți se încarcă în platforma Colegiului Farmaciștilor din România. 

 

 


