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I.

Registrul Furnizorilor Autorizați (RFA)

1. Înscrierea în Registrul Furnizorilor Autorizați

Înscrierea în RFA se va face o singură dată și reprezintă procedura prin care o
organizație dorește să propună activități creditate EFC. În urma înscrierii în RFA, fiecare
organizator va obține un Certificat (Anexa 2), iar numele furnizorului va deveni public,
în secțiunea special dedicată de pe site-ul Colegiului Farmaciștilor.
În vederea înscrierii în Registrul de Furnizori Autorizați (RFA) sunt necesare
completarea și/sau trimiterea următoarelor documente:
A. Persoane juridice:
1. Cerere de înscriere în RFA (completată) – model tipizat – Anexa 1;
2. Certificat fiscal (copie);
3. Dovada dreptului de organizare de evenimente educaționale (coduri
CAEN, legi de funcționare etc);
4. Dovada plății (400 euro, echivalentul în RON) - încasarea sumei se va face
după ce Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din
România va fi publicată in Monitorul Oficial;
B. Persoane fizice:
1. Cerere de înscriere în RFA (completată) – model tipizat – Anexa 1;
2. Actul de identitate (copie);
3. Diploma de licență (copie);
4. Adeverință loc de muncă pentru cadrele didactice;
5. Dovada plății (400 euro, echivalentul în RON) - încasarea sumei se va face
după ce Decizia Consiliului Național al Colegiului Farmaciștilor din
România va fi publicată in Monitorul Oficial;

Este nevoie ca documentele de mai sus să fie transmise la Colegiul Farmaciștilor din
România pentru înscrierea în RFA.

2. Obținerea avizului anual

Obținerea avizului anual se face pe baza Certificatului de înscriere în RFA, aviz
care se obține online. După obținerea avizului anual (Anexa 3), furnizorul va primi un
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cont de utilizator și parolă pentru a putea completa cererea de creditare. Avizul anual
dă dreptul furnizorului să propună activități creditate EFC în decursul anului respectiv.
La expirarea avizului anual (care are valabilitate de la data obținerii până la
sfârșitul anului calendaristic), dreptul de a propune manifestări va fi restricționat, atfel
obținerea unui alt Aviz Anual va reda dreptul de a propune activități creditate EFC.
Pentru obținerea Avizului Anual sunt necesare următoarele documente:
1. Certificatul de înscriere în RFA
2. Dovada plății (150 euro, echivalentul în RON) – (plata acestuia va începe din anul
2021)
!!! Obținerea Avizului Anual se va face online !!!

3. Propunerea de activitate creditată EFC (Educație Farmaceutică Continuă)

Procedura pentru organizarea de activități creditate EFC se va desfășura online
pe baza credențialelor (cont de utilizator și parolă) primite în urma obținerii avizului
anual. Instrucțiunile de completare sunt disponibile online în secțiunea de propunere.
Pentru fiecare activitate creditată/propusă EFC care are loc, se va completa
online cererea de creditare (conform cu normele existente si disponibile pe site-ul CFR,
secțiune Documente ale CFR).
Tipul de activitate creditată EFC se va selecta conform Anexei 4.
Fiecare propunere de activitate creditată EFC va fi analizată de Colegiul
Farmaciștilor din România, iar propunerea va fi acceptată sau respinsă.
Dacă propunerea de activitate creditată EFC va fi acceptată organizatorul
(furnizorul) va primi un răspuns (online) din partea Colegiului Farmaciștilor din
România care conține următoarele:
1. numărul de credite EFC acordate;
2. informații obligatorii pe diplomele de participare.
Reamintim că în conformitate cu prevederile Deciziei Nr. 4/2008 a Consiliului
Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România, se percepe taxa de creditare în
valoare de 15 lei/participant, plătibilă în contul Colegiului Farmaciştilor din România,
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cod IBAN: RO45 BACX 0000 0000 3683 2250, deschis la Unicredit Bank, sucursala
Unirea.
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