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Lansarea primului Raport de Monitorizare privind
Comerțul Online cu Medicamente din Surse Necontrolate din România
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SPEAKERI:
Dan Miclea
Director General Media Kompass

Conf. Univ. Dr. Diana Loreta Păun
Consilier de Stat, Departamentul de Sănătate Publică, 
Administrația Prezidențială”

Dr. Andrei Nanu
UMF „Carol Davila”

Dr. Laszlo Attila
Președinte Comisia de Sănătate Publică, Senatul României

Conf. Univ. Dr. Marian Burcea
Președinte Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Dr. Nicolae Fotin
Președinte ANMDM

Oliver Luksic
Șef Afaceri Guvernamentale, Asociația Europeană a 
Companiilor Euro-Farmaceutice

Iulian Trandafir
Director General Farmexpert

Dan Zaharescu
Director Executiv ARPIM

Cezar Irimia
Președinte Alianța Pacienților Cronici din România

Radu Gănescu
Președinte COPAC 

Răzvan Marinică
Subcomisar IGPR, Direcția de Investigare a Criminalității 
Economice

Adrian Ionel
CEO Compania Națională „Unifarm” S.A.

Conf. Univ. Dr. Corneliu Florin Buicu
Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, Camera 
Deputaților

Iulian Iancu
Deputat în Parlamentul României, inițiatorul proiectului de 
lege pentru modificarea Codului Penal privind 
medicamentele și alimentele contrafăcute



DAN MICLEA
Coordonator Raport

Zi de zi identificăm, în monitorizările pe care le realizăm pe internet, multe
anunțuri de vînzare/cumpărare de medicamente. Am încercat prin acest raport să
tragem un semnal de alarmă cu privire la un fenomen extrem de periculos, cel al
comertului online cu medicamente din surse necontrolate, o activitate corelată în
mare măsură cu contrafacerea și cu crima organizată.
Am prezentat, pe lângă o analiză cantitativă pe anumite categorii de produse și
câteva exemple relevante, precum și un studiu de caz pe o campanie de informare
pe acest subiect derulată în Franța. Ne dorim ca raportul nostru și deschiderea cu
care autoritățile l-au primit să se transforme într-un demers de întărire a
legislației și într-un set de măsuri imediate, care să scadă amploarea comerțului
cu medicamente din surse necontrolate.
Interesul arătat de către toți participanții (autorități, pacienți, presă, companii și
organizații din industrie) mă determină să cred că lucrurile se vor schimba în bine.
Faptul că am reușit să definim categoriile de anunțuri, o parte din modalitățile
folosite de traficanți, potențialele victime și cîteva soluții simple care s-ar putea
aplica imediat pentru diminuarea fenomenului mă bucură foarte mult.
Media Kompass a transmis deja toate datele obținute autorităților responsabile și
va studia în continuare acest fenomen pentru a vedea în ce măsură va avea loc o
scădere a numărului de anunțuri în următoarele luni.



CONF. UNIV. DR. DIANA LORETA PĂUN
Consilier de Stat, Departamentul de Sănătate Publică, 

Administrația Prezidențială

Ne confruntăm cu o lipsă de consecvenţă în
ceea ce priveşte policiticile de sănătate şi
reglementările în domeniu, care să aibă
impact asupra sectorului farma şi mai ales
asupra pacienţilor. Avem nevoie de
reglementări ferme. Avem nevoie de un cadru
care să prioritizeze pacienţii, dar care să nu
lezeze nici ceilalţi jucători din domeniu.
Pacienţii trebuie să fie în centrul
preocupărilor.



CONF. UNIV. DR. CORNELIU FLORIN BUICU
Președinte Comisia pentru Sănătate și Familie, 

Camera Deputaților

Prin modificarea Legii Farmaciei
reglementăm comerţul online pentru
farmaciile autorizate. Am încercat să mai
introducem şi măsuri de sancţionare
pentru vânzările de medicamente în cazul
drogheriilor care nu ar avea dreptul să
comercializeze medicamente care nu se
vând în drogherii.
Scopul reglementării, este acela de a
evita falsificarea medicamentelor sau
comercializarea din surse nesigure.



DR. LASZLO ATTILA
Președinte Comisia de Sănătate Publică, 

Senatul României

Depunem toate eforturile că să
identificăm soluţiile cele mai bune la
această problemă privind
comercializarea unor medicamente
din surse neautorizate. De asemenea,
căutăm soluţii pentru toate
problemele cu care se confruntă
sistemul în acest moment. Vrem să
identificăm măsuri care să aibă
finalitate pe termen lung, să putem
vorbi de siguranţă şi predictibilitate.



CONF. UNIV. DR. MARIAN BURCEA
Președinte Casa Națională 
de Asigurări de Sănătate 

Pentru anul 2017, avem o creștere de 24% a

fondurilor alocate. Renunțarea la chestiunile

birocratice e un alt pas făcut în vederea facilitării

accesului pacientului la tratament. E foarte important

faptul că prin legea bugetului din 2017 s-au alocat

peste 3 miliarde. (...) Printr-o educație continuă, piața

neagră a medicamentelor poate fi uitată. Nu poate fi

închisă de tot, dar prin educație continuă putem face

acest lucru și este un deziderat pe care vrem să îl

atingem.



DR. NICOLAE FOTIN
Președinte Agenția Națională a 

Medicamentului și Dispozitivelor 
Medicale (ANMDM)

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor
Medicale (ANMDM) recomandă tuturor persoanelor
care suferă de o afecțiune și necesită un tratament să
se adreseze unui profesionist în domeniul sănătății și să
cumpere medicamente numai din unități autorizate.
(...) În contextul în care azi, internetul poate părea o
soluție rapidă, la îndemână, pentru a procura chiar și
medicamente, este într-adevăr nevoie de campanii de
informare cu privire la implicațiile pe care
medicamentele cumpărate din surse neautorizate, le
pot avea asupra sănatății.



IULIAN TRANDAFIR
Director General Farmexpert

Atrag atenția asupra introducerii în sistemul legal a
produselor falsificate.

Din punctul nostru de vedere, s-a discutat de buna
păstrare și distribuiție a produselor. Marii și micii
distribuitori din România îndeplinesc aceste reguli, pentru
că altfel nu se pot distribui aceste medicamente.
Posibilitatea de introducere a medicamentelor falsificate
într-un lanț de distribuție legal poate fi făcută în
momentul în care lanțul de distribuție crește foarte mult.

Cu cât lanțul de distribuție este mai scurt, cu atât
posibilitatea de falsificare este mai mică. Farmexpert
cumpără 99% din produse direct de la producători.
Legislația în România ar trebui modificată și ar trebui să
aibă în centru pacientul. Ar trebui să ne gândim în primul
rând la siguranța tratamentului pentru pacientul român.



CEZAR IRIMIA
Președinte Alianța Pacienților 

Cronici din România

Ne confruntăm cu exporturi paralele, cu o lipsă a
medicamentelor. (...) Dar suntem disperaţi pentru
că sistemul nu ne asigură medicamentele care ne
ţin în viaţă. Situaţia este cruntă şi ne confruntăm
cu aceasta din cauza unor politici de sănătate
ineficiente. Trebuie tratate şi cauzele care au dus
la o astfel de situaţie, nu doar efectele.



DAN ZAHARESCU
Director Executiv 

Asociația Română a Producătorilor 
Internaționali de Medicamente

(ARPIM)

Avem nevoie să împiedicăm intrarea pe piața
internă, pe piaţa reglementată, a medicamentelor
falsificate. S-au căutat soluţii şi aşa a apărut
Directiva CE 62/2011. Normele de aplicare a
Directivei au stabilit regulile de verificare a
medicamentelor. (...) Din punctul de vedere al
funcţionalităţii, vorbim de o bază de date
europeană în care sunt introduse seriile de
medicamente. (...) Practic, din 9 februarie 2019
nicio cutie de medicamente nu ar mai trebui
eliberate către pacienţi fără a fi verificate din
punctul de vedere al siguranţei pacienţilor.



RADU GĂNESCU
Președinte COPAC 

Mai mult de jumătate dintre pacienţi nu a reuşit să îşi
găsească medicamente în farmacii. De aici şi
schimbarea în ceea ce priveşte modalitatea de
achiziţionare a medicamentelor. (...) Lipsa
reglementărilor este o altă problemă. Nu există o
reglementară clară. Există un risc ca medicamentele
achiziţionate de pe internet să fie falsificate. (...)
Menirea noastră este să aducem la cunoştinţa
oamenilor că există aceste riscuri. Dar e foarte greu
deoarece atunci când ai o boală grea şi trebuie să iei un
tratament şi nu îl găseşti, mi-e greu să cred că stai să
conştientizezi că este sau nu riscant. Dorinţa noastră de
a supravieţui învinge şi facem orice pentru a ne asigura
tratamentul.



ADRIAN IONEL
CEO Compania Națională 

„Unifarm” S.A.

Contrafacerea de medicamente este un subiect atins de
multe ori în activitatea noastră. Aşa cum ştim,
Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) arată că mai
bine de 50% din medicamentele comercializate online
sunt contrafăcute. Şi sunt medicamente care au o
valoare ridicată. Având în vedere modul în care sunt
comercializate şi depozitate aceste medicamente,
considerăm că acest fenomen este ca un atentat la
sănătatea populaţiei. (...) Modul de a comercializa
medicamente în online atacă sănătatea pacienţilor şi
bugetele caselor naţionale de asigurări de sănătate.
Prejudiciile sunt extrem de mari. Din păcate, acest
fenomen este alimentat şi de unii medici sau farmacişti.



IULIAN IANCU
Deputat în Parlamentul României, inițiatorul 

proiectului de lege pentru modificarea Codului 
Penal privind medicamentele și alimentele 

contrafăcute

Contrafacerea şi falsificarea reprezintă flagelul cel
mai grav cu care se confruntă România astăzi.
Vorbim de contrafacere şi falsificare nu numai la
medicamente. Însă, medicamentele reprezintă
dimensiunea cea mai gravă. (...) La medicamente,
33% din tot ce se comercializează în România din
surse necontrolate este ori contrafăcut ori falsificat.
20% dintre medicamente au altă substanţă activă
decât cea scrisă în prospect. Altele nu au vreo
substanţă activă.



OLIVER LUKSIC
Șef Afaceri Guvernamentale, 

Asociația Europeană a Companiilor 
Euro-Farmaceutice

DR. ANDREI NANU
UMF „Carol Davila”
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ACOPERIRE EXTINSĂ ÎN MASS-MEDIA
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SPOTUL EVENIMENTULUI
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SPOT CONȘTIENTIZAREA POPULAȚIEI DE A CUMPĂRA 
MEDICAMENTE DIN SURSE AUTORIZATEI
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