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Ca urmare a solicitarilor repetate ale colegilor nostri, care doresc sa isi infiinteze propria lor
farmacie, Colegiul farmacistilor din Romania – filiala Brasov, face urmatoarele precizari:
Legea farmaciei nr. 266/2008 mentine in vigoare pana in decembrie 2012 cel putin
restrictia de infiintare a farmaciilor in mediu urban functie de numarul de locuitori. De
asemenea, art. 12 (2) din lege, care permitea, prin exceptie, infiintarea de farmacii in
centre comerciale de mare suprafata sau in gari este abrogat.
2. In municipiul Brasov in acest moment nu se mai pot infiinta farmacii
1.

In privinta sesizarii corecte a faptului ca, desi nu se mai pot infiinta farmacii in municipiul
Brasov, acestea continua sa apara, facem urmatoarele precizari:
● farmaciile care au aparut in perioada decembrie 2010-prezent, sunt autorizate de
catre Ministerul Sanatatii in temeiul art. 12(2), cu motivatia ca aceste farmacii au facut
solicitarea de infiintare prin exceptie anterior abrogarii acestui articol.
● O parte a acestor farmacii au solicitat de curand mutarea din situatia de exceptie,
respectiv din asa-zisul centrul comercial in care au fost infiintate, in afara acestuia.
Precizam ca din punctul nostru de vedere, mutarea din exceptie in regula este
nelegala. In acest sens, am facut nenumarate sesizari catre Directia de politica
medicamentului din cadrul Ministerului Sanatatii, care fie nu a raspuns acestor sesizari
deloc, fie a precizat ca asa doresc sa interpreteze inspectorii legea.
● De asemenea, precizam ca o parte a acestor farmacii au informat in perioada
februarie-prezent ca se muta din locatii in care nu au functionat deloc, in alte locatii.
Una din farmacii se afla chiar in situatia de a fi fost autorizata la aceeasi adresa cu
o alta farmacie, infiintata tot prin exceptie, incalcand astfel prevederile legii farmaciei
indiferent cat de distorsionat ar dori inspectorii din cadrul MS sa o interpreteze.
Colegiul farmacistilor din Romania – filiala Brasov, nu a fost anuntat cu privire la
infiintarea acestor farmacii si nu are cunostinta de functionarea lor la adresa precizata
in autorizatii.
Pentru a raspunde mai clar solicitarii dvs., aveti mai jos o lista cu toate farmaciile infiintate din
ianuarie 2011 – cu invocarea art. 12(2) din Legea farmaciei – infiintare prin execptie - pana in
prezent (cu mentiunea ca, in pofida restrictiilor legale, pot oricand sa apara noi completari ale
listei)

INFORMAREA PRIVIND SITUAȚIA GRAVĂ DIN JUDEȚUL BRAȘOV
REFERITOARE LA
ÎNFIINȚAREA ȘI MUTAREA FARMACIILOR ÎN INTERVALUL
OCTOMBRIE 2010- APRILIE 2012
1. Farmacia Elitepharm – str. 13 Decembrie nr. 55-57 colț cu Aurel Vlaicu 110-112

- nu a funcționat niciodată
- nu a fost anuntata infiitarea, nici vreo suspendare/întrerupere justificată a activității la
Colegiu
- administrator: Constantinescu Silviu Laurențiu
- autorizatie cf. MS nr. 9824/CSA2341 din 02.03.2011 – înființare prin excepție cf. Art 12(2)
lege 266/2008 (parter de bloc)
- farmacist sef ATINTISAN FLOAREA – nu e membra a colegiului Brasov, are vârsta de 86
de ani (n. 05.11.1926)
- Colegiul Farmaciștilor Brașov a luat cunoștință prima dată de existența acestei farmacii când
noul administrator al farmaciei, Barna Cristian, a anunțat în data de 21.03.2012 preluarea
fondului de comerț prin vânzare către S.C. Life Plus Generation (CUI 28172359, J08/403/
2011. Din adresa nr. 328/21.03.2012 reiese că vânzarea ar fi avut loc în data de 26.09.2011,
deci la un interval mai mare de 180 de zile de la înființare.
● nici acest administrator nu a anunțat eliberarea vreunei autorizații pe numele noii
societăți și nici vreo suspendare/întrerupere justificată a activității.
1. Farmacia Elitepharm – str. 13 Decembrie nr. 55-57 colț cu Aurel Vlaicu 110-112

- nu a funcționat niciodata
- nu a fost anuntata infiitarea nici vreo suspendare/întrerupere justificată a activității la Colegiu
- administrator: Constantinescu Silviu Laurențiu
- figureaza in R.Com. cu contract de inchiriere spatiu din data de 29.11.2010
- autorizatie cf. MS nr. 9827/CSA2341 din 02.03.2011, înființare prin excepție în centru
comercial
- farmacist sef CONSTANTINESCU ELENA – nu e membra a colegiului Brasov, are vârsta de
85 de ani
- la aceeași adresă (BDUL SATURN, NR. 32, CC ASTRA) funcționează în acest moment
Ecofarmacia (autorizația inițială 9652/CSA421 19.01.2011, declarată pierdută și înlocuită cu
autorizatia nr. 9830/CSA2341 02.03.2011) – farmacie înființată tot prin excepție – în același
complex comercial (aceeași adresă) .
- Prima dată când Colegiul Farmaciștilor Brașov a aflat de existența acestei farmacii a
fost când dl. Constantinescu Silviu Laurențiu, prin adresa nr. 335/23.03.2012, anunță că
Elitepharm solicită mutarea farmaciei care nu a functionat niciodata de pe Uranus 13/Saturn
32 la adresa Calea București nr. 102.
Astfel, într-un complex comercial unde funcționau deja 2 farmacii (Farmacom 44 și Top
pharm) se autorizează de către MS, prin excepție de la criteriul demografic, încă 2
farmacii, în aceeași locație.
- Farmacia Elitepharm vinde in 18.04.2012 fondul de comert catre S.C. Modav SRL, pentru
farmacia de pe Calea Bucuresti nr. 102 care inca nu functioneaza.
3. Ecofarmacia – STR. URANUS NR. 13/ STR SATURN NR. 32

- autorizația inițială 9652/CSA421 19.01.2011, declarată pierdută și înlocuită cu autorizatia nr.
9830/CSA2341 02.03.2011) – farmacie înființată prin excepție
- administrator: Codreanu Lucian

- farmacist șef: Șilem Claudia, membră a Colegiului Farmaciștilor Brașov
- la aceeași adresă, farmacia Elitepharm declară Colegiului la data de 23.03.2012 că ar mai
exista o farmacie înființată prin excepție (autorizatie cf. MS nr. 9827/CSA2341 din aceeași zi
cu cea de-a doua autorizație a Ecofarmacia, respectiv 02.03.2011)
Astfel, într-un complex comercial unde funcționau deja 2 farmacii (Farmacom 44 și
Top pharm) se autorizează de către MS, prin excepție de la criteriul demografic, încă 2
farmacii, în aceeași locație.
4. Elitepharm – STR. TAMPEI, NR. 6, CC, MAG 111

- nu a funcționat niciodată farmacie, nici acum nu sunt spații libere acolo.
- nu a fost anuntata infiitarea nici vreo suspendare/întrerupere justificată a activității la Colegiu
- administrator: Constantinescu Silviu Laurențiu
- autorizatie cf. MS nr. 9826/CSA2341 din 02.03.2011, farmacie înființată prin excepție
- farmacist sef CONSTANTINESCU LIDIA – membră a colegiului Brașov, care în această
perioadă (02.03.2011 – 02.2012) a fost farmacist sef la CITY PHARMA - HERMES PHARMA
SA BV BRASOV P-TA ASTRA, 1, COMPLEX COMERCIAL aut nr. 5932/MC5412 din
28.04.2005, din 13.02.2012 până în prezent farmacist șef la Medimfarm Predeal, str. Mihail
Saulescu, nr. 62
- Prima dată când Colegiul Farmaciștilor Brașov a aflat de existența acestei farmacii a fost
când dl. Constantinescu Silviu Laurențiu, prin adresa nr. 335/23.03.2012, solicita mutarea
farmaciei care nu a functionat niciodata pe strada Tâmpei nr. 6 la adresa Uranus nr. 14
- la aceeași adresă (STR.URANUS, 14, P-TA ASTRA, C.COM.) funcționează în acest
moment CATENA NINA (autorizatia initiala emisa pe Catena Corola - 9334/CSA5878 din
03.06.2010, inlocuita cu autorizatia nr. 9334/CSA2893 din 18.03.2011 cu vanzarea la Catena
Nina) – farmacie infiintata tot prin exceptie.
5. Elitepharm –B-dul Victoriei nr. 4 mag.98

- înființată prin excepție, autorizatie 9870/CSA 288 din 18.03.2011
- nu a funcționat niciodata
- nu a fost anuntata infiitarea nici vreo suspendare/întrerupere justificată a activității la Colegiu
- administrator: Constantinescu Silviu Laurențiu
- farmacist sef BEM MIRCEA, nu e membru al colegiului Brasov, are vârsta de 72 de ani
(n. 14.07.1940), figureaza ca fiind farmacist sef si la FARMACIA NR.77 (MEDIMFARM SA)
Prahova, MIZIL str. BLAJULUI, BL.22 Aut. 4050/45236 din 30.11.1999 preschimbata cu
aut 4050/EN5644 din 19.10.2006 (confirmat si pe site-ul CAS Prahova), precum si la CITY
PHARMA Ploiesti, B-dul Bucuresti 33 (cf. site Colegiu Prahova). Este si farmacist simplu la
CITY PHARMA Ploiesti, str. Veronica Micle nr. 1 (cf. site Colegiu Prahova)
- de la emiterea autorizației inițiale până la data de 01.05.2011 nu a funcționat nicio farmacie,
în acea locație funcționând un magazin Maria.
- prima dată când Colegiul Farmaciștilor Brașov a aflat de existența acestei farmacii a fost
când Catena Nina SRL, prin adresa nr. 588 /05.09.2011, anunță preluarea fondului de
comerț de la Elitepharm și MS face mențiuni pe aut. nr. 9870/ CSA 2889 cu privire la acest
lucru.
● de la momentul preluarii, Catena Nina vinde catre Catena Corola, care se muta in locul
ei din str. Stadionului nr. 2,
● prin adresa înregistrată la Colegiul Farmaciștilor Brașov cu nr. 331 / 22.03.2012,
Catena Nina solicită mutarea din B-dul Victoriei nr. 4 pe str. Stadionului nr. 2, în locul
unei farmacii apartinând Catena Corola, farmacie înființată pe criteriu demografic. Nici
noua locație nu constituie complex comercial de mare suprafață, farmacia trece astfel,

cu nerespectarea art. 20 lege 226/2008 din excepție în regulă.
● Prin adresa 394/ 74.04.2012, Catena Corola se muta din B-dul Victoriei nr. 4 la adresa
str. Zorilor nr. 5
6. Elitepharm – str. Carpenului nr.3 bl.14

- nu a funcționat niciodata
- administrator: Constantinescu Silviu Laurențiu
- nu a fost anuntata infiitarea/suspendare/întrerupere la Colegiu
- autorizatie 9847/CSA2871 din 18.03.2011, înființată prin excepție (parter de bloc)
- farmacist șef: Drăghici Liliana
- Colegiul Farmaciștilor Brașov află de existența acestei farmacii când Medimfarm înștiințează
prin adresa nr. 390/24.03.2012 preluarea fondului de comerț de la Elitepharm (aut. nr. 9847/
CSA4579 din 26.04.2011
- la scurt timp după ce farmacia Naldor, aparținând unui farmacist, este nevoită să se
înstrăineze, în data de 27.03.2012, adresa nr. 340, Medimfarm solicită mutarea pe str.
Toamnei nr. 2, unde nu exista niciun centru comercial, cu nerespectarea legii, între alte două
farmacii independente.
7-8. Farmacia HelpNet - Piata Sfatului 7

- licenta cumparata (aut. 6587/EN1837 din 10.07.2006)
- prin adresa nr. 79 din 16.02.2012 anunță Colegiul Farmaciștilor din Brașov asupra faptului
că a solicitat MS mutarea în locul unei alte farmacii Help Net, din complex comercial Star (str.
N. Balcescu nr. 62).
- farmacist șef: Huțanu Andreea
Farmacia HelpNet – Balcescu 62, complex Star
- exceptie, aut. 6077/MC8676/12.07.2005
- prin adresa nr. 78 din 16.02.2012 anunță Colegiul Farmaciștilor din Brașov asupra faptului
că a solicitat MS mutarea în locul unei alte farmacii, din Piata Sfatului nr. 7. Noua locație nu
este complex comercial de mare suprafață, astfel considerăm rocada celor două farmacii
drept o încercare de a transforma o excepție în regulă.
- farmacist șef: Todea Anamaria
9. Ecofarmacia – complex My Place, gara
- exceptie, aut. 9773/CSA2088 din 28.02.2011
- farmacist șef:
- prin adresa nr. 333/22.03.2012, informează Colegiul Farmaciștilor din Brașov că a solicitat
MS mutarea pe str. Oltet nr.32, bloc cu parter comercial care nu indeplineste cerintele spre a
fi centru comercial de mare suprafata, lângă o farmacie independentă
10. Ecofarmacia – complex Come&Go, Bartolomeu
- exceptie, aut 9651/CSA421 din 19.01.2011
- prin adresa nr. 332/22.03.2012, informează Colegiul Farmaciștilor din Brașov că a solicitat
MS mutarea pe str. Calea Bucuresti nr. 104, bloc cu parter comercial care nu indeplineste
cerintele spre a fi centru comercial de mare suprafata, lângă o farmacie independentă
- prin adresa 364/10.04.2012, informează Colegiul Farmaciștilor din Brașov că , desi a
obtinut autorizatie de la MS pentru noul sediu, renunta la mutarea solicitata si ramane la
adresa initiala.

11. Catena Nina – Calea Bucuresti 71
- infiintata in aut. 9654/CSA421 din 19.01.2011 (Catena Aster Farm), farmacie înființată prin
excepție
- proces pe infiintare ilegala - dosar nr. 14135/62/2011 la Tribunal Brasov, dosar nr.
354/64/2011 la Curtea de Apel
- în timpul procesului o vinde la Catena Nina aut 9936/CSA3120 22.03.2011
- tot în timpul procesului – nefinalizat – solicită mutarea la adresa Calea Bucuresti nr.
59 (într-o casă), cu nerespectarea legii
12. Catena Asterfarm – Făgăraș, BDUL UNIRII, NR. 6B
- înființată prin aut. 9787/ CSA2082 din 28.02.2011 prin excepție
- proces infiintare ilegala prin exceptie dosar nr. 366/64/2011
13. Catena Asterfarm, Catena Nina – Oltet 12
- înființată prin aut. 9667/ CSA814 din 31.01.2011 prin excepție
- vinde la Catena Nina – aut 9667/ CSA4067 din 13.04.2011
- proces infiintare ilegala prin exceptie - dosar nr. 314/64/2011
14. Catena Asterfarm, Catena Nina – Gospodarilor 1-3
- înființată prin aut. 9679/CSA1135 din 08.02.2011 prin excepție
- vinde la Catena Nina – aut 9679 CSA4067 13.04.2011
- proces infiintare ilegala prin exceptie dosar nr. 315/64/2011
15. Elitepharm, Medimfarm – Predeal
- înființată de Elitepharm prin 9848/ CSA2871 din 18.03.2011 prin excepție
- vinde la Medimfarm prin 9848/ CSA4579 26.04.2011
- proces infiintare ilegala prin exceptie - dosar nr. 615/64/2011
- solicita mutarea cateva numere mai jos

16. Catena Asterfarm, Catena Nina – Săcele, str. Viitorului FN
- înființată de Catena Asterfarm prin 9567 CSA225 din 12.01.2011 prin excepție
- vinde la Catena Nina 9567 CSA3120 din 22.03.2011
- farmacia funcționează într-un fost chioșc din piață, nicidecum într-un centru comercial de
mare suprafață
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