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“Bunăstarea ființei umane, ca individ și ca membru 
al comunității, este obiectivul final al economiei.“

(Papa Ioan Paul al II-lea, Sollicitudo rei Socialis, 1987)

21 Ianuarie 2022



Prima* farmacie socială 
din România 

de la proiect la realitate

Având în vedere datele din Registrul unic de evidență a întreprinderilor sociale - extras - actualizat martie 2019 https://www.anofm.ro/upload/4279/Extras_Registru_MARTIE_2019.pdf

Marius DUMITRESCU, Antreprenor Social
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Misiunea Farmaciei Sociale este de a oferi servicii de sănătate de înaltă calitate 
întregii comunități, respectând standardele de etică și de profesionalism, pentru a 

crește nivelul de educație sanitară și pentru a îmbunătăți accesul la medicamente și la 
servicii medicale a comunităților marginalizate.
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Informații generale
FARMACIA SOCIALA SRL
Forma juridică de constituire: Societate Comercială cu Răspundere Limitată (SRL) înființată în conformitate cu Legea

31/1990, având în vedere condițiile legale pentru obținerea autorizației din partea Ministerului Sănătății, flexibilitatea

acestei forme de organizare (activarea mai multor coduri CAEN) și eligibilitatea acestei forme de organizare.

Tipul de întreprindere socială: Întreprindere Socială conform Legii 219/2015

Codul CAEN principal: ”Comerțul cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate”, conform codului

CAEN 4773, fiind o condiție obligatorie pentru autorizarea la Ministerul Sănătății.

Coduri CAEN secundare (după caz) :

● 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

● 4719 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

● 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate

● 4761 Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate

● 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate

● 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în magazine specializate

● 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate

● 5814 Activități de editare a revistelor și periodicelor

● 5811 Activități de editare a cărților

● 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

Județul, localitatea (mediul urban sau rural) în care întreprinderea va avea sediului social/punctul/punctele de lucru: Județul Mureș, Localitatea

Sângeorgiu de Mureș, Str. Budiului nr. 274

www.farmaciasociala.ro
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Farm. Imre-Laczus Orsolya

Asist. Farm. Marius Dumitrescu
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25 de parteneri institutionali si comerciali 

DID Secure

Fundația Prison 
Fellowship Romania



Obiectivele sociale 2021/2022
1. Îmbunătățirea accesului la medicamente a persoanelor cu venituri mici si a comunității

marginalizate - Sutinerea B-UNICILOR de la Caminul de Persoane Varstnice din Tirgu Mures si a

celor aflati in evidenta Directiei de Asistenta Sociala Tirgu Mures

2. Infiintarea unui centru de testare ANTIGEN RAPID – SARS-COV-2 - Avizat DSP/MS

3. Preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase de la cetățenii Comunei Sângeorgiu de Mureș

și Târgu Mureș

4. Livrarea de medicamente la domiciliul pacienților cu mobilitate redusă, cu ajutorul voluntarilor

5. Banca de medicamente (Sursa: donatii international sau independente / medicamente

recuperate de la pacienti) pentru cazuri sociale din comunitățile marginalizate din judetul

Mures sau institutii cu buget insuficient

6. Înființarea unui centru de igienizare destinat populației sărace din comunitățile marginalizate

(spațiul dotat cu mașini de spălat haine și detergent gratuit)

7. Organizarea campaniilor de educatie privind sanatatea / screening. “Biblioteca umană”

Editarea ziarului"Sănătatea-Egészség” , MameMinore.ro

www.farmaciasociala.ro
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• Transformăm zilnic profitul financiar în profit social!
• Profit nu înseamnă neapărat bani!

• PESTE 130 de cazuri sociale asistate (01.10.2021)
• Protocol Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș 
• Protocol Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș
• Protocol Asociația pentru știință, tehnologie și întreprinzători inovativi - ȘTII” 
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Obiectivele sociale 2021/2022
1. Îmbunătățirea accesului la medicamente a persoanelor cu venituri mici si a comunității

marginalizate - Sutinerea B-UNICILOR de la Caminul de Persoane Varstnice din Tirgu Mures si a

celor aflati in evidenta Directiei de Asistenta Sociala Tirgu Mures

2. Infiintarea unui centru de testare ANTIGEN RAPID – SARS-COV-2 - Avizat DSP/MS

3. Preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase de la cetățenii Comunei Sângeorgiu de Mureș

și Târgu Mureș

4. Livrarea de medicamente la domiciliul pacienților cu mobilitate redusă, cu ajutorul voluntarilor

5. Banca de medicamente (Sursa: donatii international sau independente / medicamente

recuperate de la pacienti) pentru cazuri sociale din comunitățile marginalizate din judetul

Mures sau institutii cu buget insuficient

6. Înființarea unui centru de igienizare destinat populației sărace din comunitățile marginalizate

(spațiul dotat cu mașini de spălat haine și detergent gratuit)

7. Organizarea campaniilor de educatie privind sanatatea / screening. “Biblioteca umană”

Editarea ziarului"Sănătatea-Egészség” , MameMinore.ro

www.farmaciasociala.ro



19



20



21



22

Ghid cu recomandări pentru pacienții COVID-19 și familia acestora 
Cum se tratează COVID-19 în timpul izolării la domiciliu

Ghidul conține următoarele secțiuni și poate 
fi descărcat de pe site-ul 
www.farmaciasociala.ro:

• Categorii de pacienți COVID-19 care se pot 
trata acasa

• Ce înseamnă mai exact autoizolarea?
• Monitorizarea simptomelor, esențială in 

timpul îngrijirii la domiciliu
• Evaluarea saturației de oxigen
• Rol limitat al terapiei specifice anti COVID-

19
• Evaluarea radiologica in timpul infecției 

COVID-19
• Reguli de igienă si prevenire a răspândirii 

infecției COVID-19
• Recomandări pentru pacient
• Recomandări pentru membrii familiei
• Resurse necesare îngrijirii și monitorizării 

stării de sănătate

https://farmaciasociala.ro/coronavirus-cum-se-trateaza-covid-19-in-timpul-izolarii-la-domiciliu/


Obiectivele sociale 2021/2022
1. Îmbunătățirea accesului la medicamente a persoanelor cu venituri mici si a comunității

marginalizate - Sutinerea B-UNICILOR de la Caminul de Persoane Varstnice din Tirgu Mures si a

celor aflati in evidenta Directiei de Asistenta Sociala Tirgu Mures

2. Infiintarea unui centru de testare ANTIGEN RAPID – SARS-COV-2 - Avizat DSP/MS

3. Preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase de la cetățenii Comunei Sângeorgiu de Mureș

și Târgu Mureș

4. Livrarea de medicamente la domiciliul pacienților cu mobilitate redusă, cu ajutorul voluntarilor

5. Banca de medicamente (Sursa: donatii international sau independente / medicamente

recuperate de la pacienti) pentru cazuri sociale din comunitățile marginalizate din judetul

Mures sau institutii cu buget insuficient

6. Înființarea unui centru de igienizare destinat populației sărace din comunitățile marginalizate

(spațiul dotat cu mașini de spălat haine și detergent gratuit – focare de scabie)

7. Organizarea campaniilor de educatie privind sanatatea / screening. “Biblioteca umană”

Editarea ziarului"Sănătatea-Egészség” , MameMinore.ro

www.farmaciasociala.ro
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Obiectivele sociale 2021/2022
1. Îmbunătățirea accesului la medicamente a persoanelor cu venituri mici si a comunității

marginalizate - Sutinerea B-UNICILOR de la Caminul de Persoane Varstnice din Tirgu Mures si a

celor aflati in evidenta Directiei de Asistenta Sociala Tirgu Mures

2. Infiintarea unui centru de testare ANTIGEN RAPID – SARS-COV-2 - Avizat DSP/MS

3. Preluarea gratuită a deșeurilor medicamentoase de la cetățenii Comunei Sângeorgiu de Mureș

și Târgu Mureș

4. Livrarea de medicamente la domiciliul pacienților cu mobilitate redusă, cu ajutorul voluntarilor

5. Banca de medicamente (Sursa: donatii international sau independente / medicamente

recuperate de la pacienti) pentru cazuri sociale din comunitățile marginalizate din judetul

Mures sau institutii cu buget insuficient

6. Înființarea unui centru de igienizare destinat populației sărace din comunitățile marginalizate

(spațiul dotat cu mașini de spălat haine și detergent gratuit)

7. Organizarea campaniilor de educatie privind sanatatea / screening. “Biblioteca umană”

Editarea ziarului"Sănătatea-Egészség” , MameMinore.ro

www.farmaciasociala.ro



27



28



29



30

+ Ghid pacienti SarsCov 2 – confirmați pozitivi 
+ Măști chirurgicale GRATUITE / preț minim (0,20 lei)
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În urma selecției proiectelor de asistență socială cu finanțare nerambursabilă din bugetul local al Municipiului 

Târgu Mureș, prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș în baza Legii nr. 350/2005, Asociația SURYAM în 

parteneriat cu Farmacia SOCIALĂ relansează acest proiect editorial cu o ediție specială dedicată exclusiv 

educaţiei în domeniul sănătăţii reproducerii şi sexualităţii. Proiectul, finanțat cu suma de 15,000 lei din bugetul 

local al Municipiului Târgu Mureș și cu o contribuție proprie din partea Asociației SURYAM în valoare de 5,000 

lei, își propune sensibilizarea comunității asupra nivelului ridicat al sarcinilor în rândul mamelor minore.
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Testare antigen rapid GRATUITĂ pentru 
Farmaciști / Asistenți Farmaciști / Personal auxiliar



Provocarile lansării unui astfel de proiect social
• Lipsa consilierii din partea autoritatilor - Lansarea unui ghid privind infiintarea farmaciilor sociale
• Lipsa unei monografii contabile privind activitatea farmaciei sociale / proiecte sociale
• Masuri contrare intiativelor de a deschide farmacii sociale - modificarea Legii Farmaciei si a normelor 

privind contractarea CAS si a altor acte normative care reglementeaza activitatea farmaciei
• Eliminarea perioadei de asteptare pentru a intra in relatie contractuala cu CAS - Exceptie in cazul in 

care noul detinator al autorizatiei de functionare a farmaciei nu se afla deja in relatie contractulala cu 
CAS, la data transferului, introducerea in relatia contractuala se face imediat, nu la prima contractare

• Realizarea unei corespondente intre codificarea CAEN si activitatile specifice unei farmacii
• Finantarea campaniilor de educatie si de screening medical (ex. testarea COVID in mediul rural)
• Recunoasterea contratelor de voluntariat in locul contractelor de munca
• Posibilitatea realizarii proiectelor “Banca de medicamente” si “Preluarea gratuită a deșeurilor 

medicamentoase” fara a mai fi nevoie de ONG (aliniere legislativa pentru a nu intra in contradictie cu 
autorizatia de functionare a farmacie)

• Eliminarea taxelor de infiintare si evaluare (MS/CNAS)
• Eliminarea impozitelor pe venit si salarii, pe cladire sau concesionare (ANAF/UAT)
• Eliminarea taxalor de membru CFR / OAMGMAMR (evaluate, cotizatie)

www.farmaciasociala.ro
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1. Organizarea primei Conferinte Nationale de Economie Sociala (12/2021)
2. Lansarea unei publicații periodice pentru a crește nivelul de educație sanitară al 

comunității. (12/2021)
3. Propuneri de modificări legislative pentru a impulsiona antreprenorii sociali
4. Inființarea unui centru mobil de screening de sănătate (2022) + Crucea Roșie
5. Fintarea dispozitivelor medicalelor si medicamentelor in cadrul proiectului

mameminore.ro
6. Organizarea unor webinare destinate pacientilor (2022)
7. Finanțarea pe scară largă a distrugerii medicamentelor expirate preluate gratuit de 

la pacienți, prin amplasarea de containere (2022)
8. Lansarea unei bănci de medicamente în parteneriat cu un ONG, pentru ca oamenii 

să poată dona medicamentele încă în termen de valabilitate și care pot fi folosite 
de persoane în nevoie (202x?)

9. Deschiderea unui punct de lucru într-o comunitate izolată si amplasarea unui 
container cu masini de spalat si detergent (2022)

Proiectele ambițioase nu se opresc aici!



Inființarea unui
Lanț de Farmacii Sociale

www.farmaciasociala.ro

Prima și ultima Farmacie
Socială din România 



Marius DUMITRESCU
+40 769041200
marius@farmaciasociala.ro

www.farmaciasociala.ro


