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Ramuri de drept

• Constituţional 

• Administrativ 

• Civil 

• Muncii 

• Financiar/fiscal

• Penal şi procesual penal

Formate 
(statornice)

• Economic 

• Vamal 

• De autor

• Comercial 

În curs de 
consolidare

• Medical 

• Afacerilor (antreprenoriatului)

• Transporturilor 

• Ecologic                         etc.

În curs de 
elaborare

Farmaceutic?
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Principiile dreptului

farmaceutic

Principiile dreptului sunt acele postulate călăuzitoare, 
care stau la baza întregului sistem de drept şi au ca 

scop orientarea reglementărilor şi aplicarea dreptului.

Legalităţii actului farmaceutic;

Asigurării calităţii şi inofensivităţii medicamentelor;

Garantării accesului populaţiei la asistenţă farmaceutică de 
calitate;

Reglementării echilibrate a pieţei farmaceutice;

Unităţii între actul medical şi actul farmaceutic.



Pregătirea cadrelor şi exercitarea profesiei de 

farmacist. Rolul şi locul organizaţiilor 

profesioanle.

Activitatea întreprinderilor farmaceutice.

Fabricarea şi importul medicamentelor.

Principiul legalităţii 

actului farmaceutic 



(Stabilirea cerinţelor, normelor, exigenţelor, criteriilor, 

regulilor, normativelor etc.)

Cercetări de elaborare : preclinice, clinice, 

farmaceutice (GLP, GCP);

Procesele de producere/preparare, transportare, 

păstrare (GMP, GPP, GTP, GSP);

Farmacovigilenţa 

Principiul asigurării calităţii, eficicacităţii 

şi inofensivităţii medicamentelor



 Conceptul medicamentelor esenţiale;

 Asigurarea accesibilităţii fizice;

 Asigurarea accesibilităţii economice : politica de preţ;

 Conceptul îngrijirii farmaceutice : prestarea serviciilor 

farmaceutice de calitate;

 Conceptul medicamentelor orfane;

 Activitatea etică a farmaciei;

 Optimizarea achiziţiilor de medicamente pentru necesităţi 

publice.

Principiul garantării accesului 

populaţiei la asistenţă farmaceutică 

de calitate



 Autorizarea (expertiza, omologarea, înregistrarea) 

medicamentelor;

 Stabilirea normativelor geografice şi demografice de 

extindere a reţelei de farmacii comunitare;

 Protecţia liberei concurenţe şi lupta cu monopolismul pe 

piaţa farmaceutică;

 Promovarea politicii de dezvoltare a industriei 

farmaceutice naţionale.

Principiul reglementării 

echilibrate a pieţei farmaceutice



 Colaborarea : - medic farmacist 

- IMS – ÎF                                 Beneficii

- sistem     – sistem                 pentru 

asistenţă      farmaceutic           sănătate

medicala

 Conceptul URM

 Farmacia clinică. Rolul farmacistului în procesul de 

medicaţie.

Principiul unităţii între actul 

medical şi actul farmaceutic
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Raportul de drept farmaceutic
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sănătate

Organe ale 

puterii de stat

Organisme 

internaţionale

Înterprinderi 

farmaceutice
Instituţii 

medico-sanitare



1. Legea ocrotirii sănătăţii nr.411/1993;

2. Legea nr.1456/1993 cu privire la activitatea farmaceutică;

3. Hotărîrea Guvernului RM nr.603/1997 despre aprobarea Regulamentului 

privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice;

4. Legea nr.1409/1997 cu privire la medicamente;

5. Legea nr.382/1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi 

a precursorilor;

6. Legea nr.451/2001 privind licenţierea unor genuri de activitate;

7. Legea nr.552/2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate;

8. Hotărîrea Parlamentului RM nr.1352/2002 cu privire la Politica de Stat în 

domeniul medicamentului;

9. Legea nr.263/2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului;

10. Hotărîrea Guvernului RM nr.568/2009 pentru aprobarea Regulamentului 

privind achiziţionarea de medicamente şi alte produse de uz medical pentru 

necesităţile sistemului de sănătate.

Izvoarele formale de drept 

farmaceutic în RM



Izvoarele formale de drept 

farmaceutic în RM

Ramuri de drept conexe 

dreptului farmaceutic:

Amprenta vectorului 

european :

Dreptul muncii;

Dreptul administrativ;

Dreptul financiar/fiscal;

Dreptul comercial;

Legislaţia sanitară;

Dreptul civil;

Dreptul penal;

Dreptul vamal... etc.

 Regulamnetele UE

 Directivele UE

 Deciziile UE



 Pravila lui Vasile Lupu (1646)

 Pitacul (Ordonanţa) lui Alexandru Ipsilanti (1780)

 Pitacul lui Nicolae Caragea (1782)

 Nizamul spiţerilor din 10 ponturi (1797)

 Ordonanţa pentru farmacişti (1819)

 Regulamentul Organic (1831 – pentru Ţara Românescă, 1832 – pentru Moldova)

 Pravila pentru organizarea părţii medicale (capitol separat “Despre spiţeri”- 1834)

 Anaforaua (1845)

 Taxa farmaceutică (1859)

 Regulamentul pentru dreptul de a deschide farmacii (1868)

 Prima lege sanitară (1874)

 Regulamentul pentru organizarea interioară a farmaciilor, 

modul de privighere şi al controlului lor (1893)

 Legea sanitară (Contacuzino – 1910, 1921, 1930)

 Legea URSS despre ocrotirea sănătăţii (1970)

 Legea RSSM despre ocrotirea sănătăţii (1971)

Istoricul legii farmaceutice

Sec. XVII

Sec. XVIII

Sec. XIX

Sec. XX



Dreptul farmaceutic 

este ramură de drept ce include totalitatea normelor 

juridice care reglementează domeniile activităţii 

farmaceutice având în calitate de element principal 

medicamentul şi raporturile juridice patrimoniale 

şi nepatrimoniale stabilite între farmacişti, medici, 

pacienţi, întreprinderile farmaceutice şi instituţiile 

medico-sanitare.

Definiţie 




