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Monitorizarea media este unul dintre cele mai folositoare instrumente de lucru pentru 

specialiștii din Departamentele de Comunicare, Public Affairs, Government Affairs ale organizațiilor. 

În industria farmaceutică, utilitatea acestei activități servește și alte categorii de profesioniști, 

precum cei care activează în departamentele de regulatory affairs sau farmacovigilență.  

Dacă acum 5-6 ani, monitorizarea încă urmarea cu precădere presa scrisă, TV și radio, odată 

cu dezvoltarea informării în zona online, serviciile agențiilor de monitorizare s-au concentrat din ce 

în ce mai mult pe aceste surse, adaptându-se noii realități media, pe fondul scăderii cantității de 

informație din presa scrisă. 

Provocarea zilelor noastre și a ultimilor 2-3 ani este reprezentată de social media listening, 

un domeniu cu aplicabilitate foarte amplă în domeniul sănătății. Dacă, pe de o parte, se pot analiza 

informațiile căutate de anumite categorii de pacienți și interacțiunea cu aceștia este mult mai facilă 

decât înainte, pe de altă parte se pot obține informații extrem de utile pe domenii sensibile, precum 

farmacovigilența, prin colectarea raportărilor de evenimente adverse sau semnalări ale problemelor 

de calitate, postate de utilizatori, în diferite contexte, în social media sau pe alte tipuri de site-uri. 

În raportul de față se demonstrează utilitatea monitorizării online în detectarea anunțurilor 

de vânzare/cumpărare de medicamente din surse necontrolate. Activitatea de monitorizare pe acest 

subiect poate oferi instituțiilor abilitate și companiilor din industria farmaceutică informațiile 

necesare pentru a combate acest fenomen, ilegal și profund imoral. Așa cum se constată în 

următoarele pagini, activitatea de comerț de acest gen implică atât oameni de bună credință, care 

trăiesc drame greu de imaginat pentru o țară membră a Uniunii Europene, cât și traficanți bine 

organizați, cu stocuri importante de medicamente, fie ele originale sau contrafăcute. Motivele care îi 

determină sunt însă diferite. Dacă la primii este vorba de lipsa de informație sau de situația disperată 

în care se află, ceilalți o fac din motive strict pecuniare, în mod organizat sau nu. 

Acest raport face parte dintr-un demers mai amplu, pe care agenția Media Kompass dorește 

să îl realizeze împreună cu partenerii săi și cu alte organizații interesate, constând în 

permanentizarea monitorizării online a anunțurilor de acest gen, urmărind toate medicamentele de 

pe piață și în informarea corectă a populației cu privire la riscurile de orice fel care sunt asociate 

fenomenului urmărit. 
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1. Scop 

 

Semnalarea unui fenomen foarte periculos, dificil de prevenit și de combătut de către autorități 

și anume comerțul online cu medicamente din surse necontrolate. 

 

2. Obiective 

 

Evaluarea situației curente în mediul online în ceea ce privește comerțul cu medicamente din 

surse necontrolate și conștientizarea amplitudinii acestui fenomen. 

Testarea amplă, pe un eșantion de produse medicamentoase și pe un număr de website-uri și 

platforme online, a unei modalități de monitorizare permanentă a anunțurilor de 

vânzare/cumpărare/donare de medicamente. 

Structurarea acestor anunțuri pe categorii, în funcție de particularitățile acestora, creând astfel o 

bază de plecare pentru o eventuală permanentizare a acestui tip de monitorizare. 

Identificarea unor modalități de lucru ale traficanților în mediul online, prin exemplificarea unor 

anunțuri particulare. 

 

3. Workflow 

 

La începutul lunii martie echipa Media Kompass a selectat un număr de 6 cuvinte-cheie (denumiri 

comerciale ale unor produse medicamentoase evaluate ca având un potențial mare de comercializare 

ilegală în mediul online). Această listă scurtă este disponibilă în Anexa 1 – Lista cuvintelor-cheie 

utilizate pentru monitorizare, Lista cuvintelor-cheie utilizate pentru testarea monitorizării.  

După o primă căutare simplă, cu ajutorul motoarelor de căutare cunoscute și a unor RSS feeders, 

s-a constatat că există un număr important de anunțuri de vânzare/cumpărare care le vizează. 

Următorul pas a fost de a identifica o serie de expresii secundare, formând astfel seturi de căutare de 

tipul “rădăcină denumire comercială AND expresie secundară”, în așa fel încât rezultatele ce urmau 

a fi identificate să fie cât mai relevante posibil. Acestea pot fi consultate în Anexa 2 – Lista expresiilor 

secundare utilizate în procesul de monitorizare.  



 

 

 

În urma stabilirii primelor liste, echipa Media Kompass, împreună cu partenerii de la Zelist, au 

definitivat o listă a surselor online monitorizate. Categoriile urmărite au fost: pagini publice 

Facebook (inclusiv comentariile utilizatorilor), website-uri cu caracter informativ (inclusiv 

comentariile vizitatorilor), forumuri medicale sau de interes general și nu în ultimul rând un număr 

limitat de site-uri cu anunțuri. Acestea pot fi consultate în Anexa 3 – Lista surselor monitorizate. 

Ulterior s-a luat decizia de a efectua o monitorizare cu caracter retroactiv, a anunțurilor postate 

într-un interval de 15 luni, în perioada 01.01.2016 – 31.03.2017. 

Următorul pas a fost monitorizarea propriu-zisă a celor 6 cuvinte-cheie, însoțite de expresiile 

secundare, pe sursele selectate. Pentru monitorizare au fost utilizați roboții de căutare ai Media 

Kompass și Zelist, care urmăresc RSS-urile website-urilor, dar și căutarea manuală, ultima fiind 

utilizată pentru site-urile de anunțuri. În urma identificării a câteva mii de rezultate, s-a trecut la 

filtrarea lor de către operatorii Media Kompass. Au fost eliminate materialele care nu erau anunțuri 

de vânzare/cumpărare/donare, însă conțineau cuvintele-cheie și expresiile secundare. Informațiile 

eliminate erau articole de presă, solicitări de informații privind modalitatea prin care se poate intra 

în posesia unor anumite medicamente dificil de găsit pe piața controlată, raportări de reacții adverse 

etc. După eliminarea acestora, au rămas un număr de 1248 de anunțuri de 

vânzare/cumpărare/donare pentru doar 6 produse monitorizate. Acest lucru a confirmat existența 

unui fenomen amplu al comercializării de medicamente din surse necontrolate în mediul online. 

Constatând potențialul unei monitorizări mai ample, s-a decis trecerea la următoarea etapă.  

Au fost stabilite 4 liste de produse ce urmau a fi introduse în roboții de căutare: listele produselor 

medicamentoase prezente în ultimii 5 ani în Programul Național de Oncologie și în cel pentru Boli 

Rare, lista vaccinurilor din schema națională de vaccinare (2017) și, nu în ultimul rând, lista 

discontinuităților, disponibilă pe site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor 

Medicale, în forma acesteia din 24 februarie 2017. Toate produsele monitorizate pot fi consultate în 

Anexa 1 – Lista cuvintelor-cheie utilizate pentru monitorizare. Este important de menționat faptul că 

din listele cuvintelor-cheie au fost eliminate acele nume de medicamente care erau prea comune 

(precum Tobi, Concerta, IG Vena) și ar fi generat foarte multe rezultate irelevante, activitatea de 

filtrare devenind foarte anevoioasă. 



 

 

Roboții de căutare au fost adaptați pentru a monitoriza și selecția de site-uri de anunțuri, 

eliminându-se astfel necesitatea monitorizării manuale a acestora. Așteptându-ne la un număr mare 

de rezultate, am considerat că a continua să monitorizăm manual site-urile de anunțuri nu ne-ar 

permite sa ne încadrăm în timpul estimat. 

În ceea ce privește caracterul monitorizării, aceasta a rămas una retroactivă, monitorizându-se 

anunțurile postate în perioada 01.01.2016 – 31.03.2017. 

Ulterior a fost repetat procesul de monitorizare și selecție, la fel ca și în etapa testării inițiale. 

După filtrare, s-a trecut la etapa centralizării rezultatelor relevante. Deoarece s-a constatat că 

există un număr mare de anunțuri de vânzare/cumpărare care conțin mai mult de un produs 

farmaceutic, am decis să considerăm ca unitate de calcul produsul și nu anunțul. Spre exemplu, dacă 

un anunț de vânzare/cumpărare conține 5 produse medicamentoase, acesta a fost contorizat ca și 5 

anunțuri separate. 

Centralizarea a urmărit, pe fiecare lista în parte, mai multe aspecte: 

- numărul total de anunțuri; 

- evoluția în timp a numărului total de anunțuri; 

- numărul de anunțuri al fiecărui produs în parte; 

- evoluția în timp a numărului de anunțuri pe fiecare produs în parte; 

- identificarea anunțurilor postate de același utilizator, în funcție de datele publice disponibile, 

precum numele de utilizator sau numărul de telefon; 

- stabilirea unui set de categorii de anunțuri, în funcție de particularitățile conținutului 

acestora; 

- identificarea unor anunțuri care sa dovedească existența unui caracter bine organizat al 

comerțului ilegal de medicamente în mediul online și a unor tehnici de vânzare utilizate de 

rețelele de traficanți; 

- identificarea unor anunțuri cu particularități deosebite, care să se poată constitui ulterior în 

studii de caz; 

După finalizarea centralizării datelor, s-a trecut la prelucrarea acestora. După trecerea în revistă 

a limitelor raportului vom prezenta, pe fiecare listă în parte, rezultatele monitorizării. 



 

 

 

4. Limitele raportului de monitorizare 

 

- Raportul de față nu este rezultatul unei monitorizări continue a mediului online în ceea ce 

privește vânzarea/cumpărarea/donarea de medicamente. El este un efort realizat într-o 

perioadă scurtă de timp, de aproximativ o lună. Am monitorizat retroactiv, pe o perioadă de 

15 luni, anunțurile disponibile în lista de surse selectată (Anexa 3). 

- Monitorizarea retroactivă are dezavantajul de a nu identifica acele anunțuri a căror perioadă 

de valabilitate a expirat. De regulă website-urile de anunțuri șterg postările care depășesc o 

anumită perioadă de timp. Prin urmare, în cazul în care monitorizarea s-ar fi efectuat în timp 

real, cu căutări zilnice pe ceea ce s-a publicat în ultimele 24 de ore, ar fi fost identificate cu 

siguranță mai multe anunțuri. Mai mult decât atât, au fost cazuri în care anunțuri identificate 

inițial de roboți, filtrate de operatori și luate în calcul în raport au dispărut între timp de pe 

internet. Sunt câteva cazuri de forumuri medicale de pe care au dispărut toate anunțurile după 

anunțarea lansării raportului, în lunile aprilie și mai.  

- Căutarea nu s-a realizat în întregul mediu online românesc. A fost selectat un număr relevant 

de surse, însă reprezentativ pentru categoriile de website-uri și platforme online. 

- Anumite website-uri reușesc să șteargă anunțurile care conțin produse medicamentoase.  



 

 

 

Mai jos este ilustrat un astfel de exemplu. La căutarea produsului “Rivotril” nu este identificat 

niciun rezultat, specificându-se faptul că sunt publicate numai anunțuri la medicamente care nu 

au un regim special, cum ar fi cele eliberate în farmacii doar pe bază de prescripție medicală și că 

toate anunțurile care nu îndeplineau această regulă au fost șterse. De asemenea, se precizează 

faptul că toate anunțurile din această categorie sunt moderate înainte de a fi afișate. Prin urmare, 

anunțurile care apăreau înainte de a se lua această măsură nu au mai putut fi identificate în 

procesul de monitorizare, fiind eliminate de administratorii site-urilor web sau ale platformelor 

în cauză. 

 

 

- O altă problemă apărută pe parcursul monitorizării a fost legata de acele site-uri web sau 

platforme online cărora nu le funcționează modulul RSS. Monitorizarea, mai exact cea 

realizată de roboții utilizați și nu cea manuală, folosită pentru etapa de testare, a urmărit 

fluxurile RSS ale site-urilor și platformelor monitorizate. Prin urmare, cele cu anumite 

disfuncționalități sau cele pe care au fost blocate IP-urile folosite în monitorizare nu au 

furnizat rezultate. 

- Nu au fost tratate separat în analiză anunțurile de vânzare, cumpărare sau donare. Rezultatele 

prezentate mai jos reprezintă totalul acestora. Lipsa timpului suficient de analiză a 

rezultatelor a fost principala cauză a acestei decizii. Cu toate acestea, pentru exemplificările 

de la ultimele secțiuni, s-au făcut distincțiile necesare. 

 



 

 

 

- Nu au fost luate în calcul anunțurile generale de tip “vând medicamente” sau “medicamente 

de vânzare”, atâta timp cât nu conțineau cuvintele-cheie specificate în Anexa 1, sau nu 

conțineau expresiile secundare din Anexa 2. 

 

5. Testarea monitorizării 

 

În urma monitorizării cuvintelor-cheie selectate pentru testare (Anexa 1), împreună cu expresiile 

secundare (Anexa 2), pe sursele de informație selectate (Anexa 3), au fost obținute următoarele 

rezultate. 

Humira (adalimumab), utilizat în tratamentul artritei reumatoide a fost identificat ca fiind cel mai 

des întâlnit în anunțuri. Mai mult, nu au existat nici în etapa următoare, a monitorizării mai ample, 

produse care sa apară în mai multe anunțuri decât acest medicament. Humira a fost identificat în nu 

mai puțin de 762 de anunțuri, adică 61% din totalul anunțurilor monitorizate în etapa de testare. 

Deși raportul nu monitorizează toate sursele posibile de informație relevantă din mediul online 

românesc și nici toate produsele medicamentoase înregistrate în țara noastră, putem afirma că 

medicamentul Humira sau produse contrafăcute vândute ilegal sub acest nume ocupă locul 1 într-un 

eventual clasament al comerțului online de medicamente din surse necontrolate. 

Celelalte medicamente monitorizate în faza de testare au fost:  

- Avonex (Interferon Beta 1A), utilizat în tratamentul ambulatoriu al pacienților cu scleroză 

multiplă cu recăderi (207 anunțuri);  

- Cialis/tadalafil (133 anunțuri) și Levitra/vardenafil (114 anunțuri), administrate în 

tratamentul disfuncției erectile. Deși nu a fost inclus pe lista inițială, medicamentul 

Viagra/sildenafil a fost de asemenea monitorizat ca parte a listei discontinuităților, 

identificându-se un număr de 118 anunțuri de vânzare/cumpărare; 

- Abilify/aripiprazol, un medicament antipsihotic a fost identificat în 17 anunțuri; 

- Vasaprostan/alprostadil, utilizat în tratamentul arteriopatiei obliterante cronice a membrelor 

inferioare în stadiul III și IV a fost identificat în doar 15 anunțuri. 

 



 

 

 

 

În urma acestor rezultate preliminare putem afirma că primele patru produse sunt 

comercializate intens pe internet, impunându-se deci o permanentizare a monitorizării anunțurilor 

ce vizează medicamente destinate pacienților cu artrită reumatoidă și scleroză multiplă. De 

asemenea, medicamentele destinate tratamentului disfuncției erectile apar într-un număr mare în 

anunțurile online, putând face obiectul unei monitorizări în timp real. 

 

În ceea ce privește evoluția în timp a numărului de anunțuri, am considerat relevant să 

prezentam situația Humira și Avonex. 

În cazul Humira, se observă un număr mai mare 70 de anunțuri în anumite luni (februarie, 

martie, mai, iulie și octombrie 2016), însă există un semnal pozitiv dat de scăderea numărului de 

anunțuri începând cu luna noiembrie 2016. Ultimele 5 luni ale perioadei monitorizate sunt și ultimele 

5 din punct de vedere al numărului de anunțuri de vânzare/cumpărare ale medicamentului Humira. 

Întâmplător, prima anchetă jurnalistică serioasă asupra comerțului ilegal cu medicamente, “Trafic de 

viață și moarte”, a fost publicată de Rise Project pe 16 noiembrie 2016.  

 



 

 

Este una dintre cele mai importante concluzii ale raportului, care apare încă de la început: 

jurnaliștii de investigație pot avea, prin anchetele derulate, un rol foarte important în combaterea 

acestui fenomen.  

 

 

 

În cazul Avonex se înregistrează un vârf din punct de vedere al numărului de anunțuri în luna 

mai 2016 (45), lunile adiacente ocupând următoarele locuri.  

În ceea ce privește observația anterioară, legată de momentul noiembrie 2016, putem spune că, 

în mare, se păstrează această tendință și în cazul Avonex. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafic 2 – Etapa 1 – Testare monitorizare – Humira/adalimumab – Evoluția în timp 
a numărului de anunțuri – 01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

 

 

6. Monitorizarea produselor prezente în ultimii 5 ani pe lista Programului Național de 

Oncologie 

 

În urma monitorizării cuvintelor-cheie selectate (Anexa 1 – Lista cuvintelor cheie utilizate pentru 

monitorizare – secțiunea “Program Național Oncologie”), împreună cu expresiile secundare (Anexa 

2), pe sursele de informație selectate (Anexa 3), am obținut rezultatele de mai jos. 

Au fost monitorizate un număr de 174 de medicamente, identificându-se rezultate pentru 41 

dintre acestea. Un număr de 13 produse au fost menționate în mai mult de 10 anunțuri identificate 

în perioada monitorizată. 

Sutent/sunitinib, utilizat în tratamentul pacienților adulți care suferă de anumite tipuri de cancer 

(tumoare stromală gastrointestinală sau carcinom reno-celular metastazic) este medicamentul 

oncologic cu cele mai multe anunțuri identificate în monitorizarea noastră, în număr de 559 din 

totalul de 2663, adică în proporție de aproximativ 21%. 

Nexavar/sorafenib, utilizat în tratamentul pacienților suferinzi de anumite tipuri de cancer 

hepatic sau renal ocupă al doilea loc în clasamentul medicamentelor oncologice vândute ilegal pe 

Grafic 3 – Etapa 1 – Testare monitorizare – Avonex/interferon beta 1 A – 
Evoluția în timp a numărului de anunțuri – 01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

internet, cu 478 de anunțuri în perioada monitorizată, adică în proporție de 18% din totalul celor 

identificate conținând oncologice. 

Tarceva/erlotinib, administrat în diferite tipuri de cancer în stadiu avansat, ocupă poziția a treia, 

cu 399 anunțuri, într-o proporție de 15% din totalul celor ce conțin oncologice. 

 

 

 

Din punct de vedere al evoluției în timp, redăm graficele pentru primele 6 medicamente, cu peste 

100 de anunțuri identificate în perioada 01.01.2016 – 31.03.2017. 

 

 

 

Grafic 4 – Etapa 2 – Programul Național de Oncologie (2012 – 2017) – 
Număr de anunțuri – 01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

 

 

Din graficul de mai sus se remarcă o tendință de scădere a numărului de anunțuri în ultimul 

trimestru al anului trecut și în primele două luni ale lui 2017, însă, spre deosebire de produsele 

monitorizate în faza de testare, pe oncologice se observă o tendință de creștere abruptă în luna martie 

2017, pana la un nivel asemănător începutului de an 2016. 

Numărul mare de anunțuri ce conțin medicamente oncologice, identificate pe lista de site-uri și 

platforme online monitorizate ar putea impune o monitorizare permanentă a acestora, folosindu-se 

un număr mai mare de surse de informație online. 

 

Grafic 5 – Etapa 2 – Programul Național de Oncologie (2012 – 2017) – Evoluția în timp 
a numărului de anunțuri –01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

7. Monitorizarea produselor prezente în ultimii 5 ani pe lista Programului Național 

pentru Boli Rare 

 

În urma monitorizării cuvintelor-cheie selectate (Anexa 1 – Lista cuvintelor cheie utilizate pentru 

monitorizare – secțiunea “Program Național pentru Boli Rare”), împreună cu expresiile secundare 

(Anexa 2), pe sursele de informație selectate (Anexa 3), am obținut rezultatele de mai jos. 

Au fost monitorizate un număr de 61 de cuvinte cheie, identificându-se rezultate pentru doar trei 

dintre acestea. Un singur produs a fost menționat în mai mult de 10 anunțuri identificate în perioada 

monitorizată. 

Revatio/sildenafil, un medicament destinat tratamentului pacienților cu hipertensiune arterială 

pulmonară, a fost identificat în 11 anunțuri, în timp ce Exjade/deferasirox, utilizat în tratarea 

supraîncărcării cronice cu fier (ca urmare a transfuziilor repetate de sânge) s-a regăsit în 9 anunțuri. 

A mai fost identificat un singur anunț pentru al treilea medicament, Genotropin/somatropin. 

Din monitorizările noastre se poate concluziona faptul că nu există un fenomen la scară largă al 

comerțului ilegal cu medicamente incluse în ultimii 5 ani în Programul Național pentru Boli Rare. 

Mai mult decât atât, din cele 21 de anunțuri identificate care conțin medicamente pentru boli rare, 

numai 2 au fost postate în primele trei luni ale anului 2017. Cu alte cuvinte, cu toate că fenomenul 

era deja unul destul de izolat, anul curent a adus o dispariție aproape completă, cel puțin din sursele 

monitorizate de Media Kompass și Zelist, a anunțurilor care vizează aceste produse. 

 



 

 

 

 

8. Monitorizarea vaccinurilor prezente în Schema Națională de Imunizare și din 

nomenclatorul ANMDM 

 

În urma monitorizării cuvintelor-cheie selectate (Anexa 1 – Lista cuvintelor cheie utilizate pentru 

monitorizare – secțiunea “Vaccinuri”), împreună cu expresiile secundare (Anexa 2), pe sursele de 

informație selectate (Anexa 3), am obținut rezultatele de mai jos. 

Au fost monitorizate un număr de 22 de cuvinte cheie reprezentând vaccinuri, identificându-se 

rezultate pentru doar patru dintre acestea (18 anunțuri). Niciunul dintre acestea nu a fost menționat 

în mai mult de 10 anunțuri identificate în perioada monitorizată. 

Astfel, vaccinul Infanrix (s-a păstrat ca și cuvânt-cheie doar rădăcina, eliminându-se “hexa” sau 

“IPV+Hib”) a apărut în doar 9 anunțuri, exclusiv în intervalul mai-noiembrie 2016. 

Vaccinul BCG-Medac a apărut în 7 anunțuri, 6 dintre ele în perioada aprilie-iulie 2016 și numai 

unul în luna martie 2017. 

În afara de acestea, au mai fost identificate doar 2 anunțuri în perioada monitorizată, pentru alte 

două vaccinuri. 

Grafic 6 – Etapa 2 – Programul Național pentru Boli Rare (2012 – 2017) – Număr de 
anunțuri 01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

Nu există un fenomen la scară largă al comerțului ilegal cu vaccinuri pe internet. Există cazuri, 

însă ele se referă în primul rând la intenția de vânzare a vaccinurilor, și nu de cumpărare, însă aceste 

anunțuri sunt izolate și nu constituie o regulă. Prin urmare, numărul foarte mic de anunțuri care cer 

vaccinuri contra cost ne arată faptul ca românii conștientizează riscul achiziționării de pe internet a 

acestor produse pentru copiii lor. Această concluzie poate constitui, fără doar și poate, un bun punct 

de plecare în comunicarea și informarea pacienților/aparținătorilor. 

 

 

 

Grafic 7 – Etapa 2 – Vaccinuri – Număr de anunțuri – 
                                 01.01.2016 – 31.03.2017 

Grafic 7 – Etapa 2 – Vaccinuri – Număr de anunțuri  
01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

9. Monitorizarea anunțurilor ce conțin medicamente de pe lista de discontinuități a 

Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 

În urma monitorizării cuvintelor-cheie selectate (Anexa 1 - Lista cuvintelor cheie utilizate pentru 

monitorizare – secțiunea “Discontinuități”), împreună cu expresiile secundare (Anexa 2), pe sursele 

de informație selectate (Anexa 3), am obținut rezultatele de mai jos. 

Au fost monitorizate un număr de 219 produse, identificându-se rezultate pentru 36 de medicamente 

și un număr total de 628 de anunțuri. Șapte dintre produse au avut cel puțin 10 anunțuri. 

Velcade/bortezomib a fost identificat în 334 anunțuri. Produsul este un inhibitor proteozomal 

utilizat în tratamentul adulților cu mielom multiplu.  

Viagra/sildenafil, utilizat în tratamentul disfuncției erectile ocupă a doua poziție, cu 118 anunțuri. 

Clexane/enoxaparină apare în perioada monitorizată în 59 de anunțuri. Acesta este indicat în 

profilaxia bolii trombo-embolice venoase, în chirurgia generală și/sau ortopedică. 

Aranesp/darbepoetină alfa, un medicament anti-anemic a fost identificat într-un număr de 16 

anunțuri, fiind urmat de Rivotril/clonazepam (15 anunțuri), Tamoxifen (11 anunțuri). 

Prezentăm mai jos situația numărului de anunțuri și evoluția lor în timp. 

 

Grafic 8 – Etapa 2 – Discontinuități – Număr de anunțuri  
01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

 

 

 

Analizând graficul evoluției în timp în corelație cu lista discontinuităților, disponibilă pe site-ul 

ANMDM, nu se observă o legătură directă între momentul anunțării discontinuității produselor și 

creșterea numărului de anunțuri.   

 

Grafic 9 – Etapa 2 – Discontinuități – Evoluția în timp a numărului de anunțuri –
01.01.2016 – 31.03.2017 



 

 

10. Tipuri de anunțuri 

 

Monitorizarea a urmărit atât anunțuri de vânzare/cumpărare, cât și anunțuri de donare a unor 

produse medicamentoase. Pe parcursul trecerii în revistă a rezultatelor afișate, am identificat o serie 

de pattern-uri, pe care le enumerăm în continuare. 

În ceea ce privește vânzarea de medicamente din surse necontrolate, anunțurile online se împart 

în două mari categorii: anunțurile ocazionale și activitatea comercială “profesionistă” - vânzare. 

Avem aceleași categorii și în cazul anunțurilor de cumpărare: anunțurile de cumpărare ocazionale și 

activitatea comercială “profesionistă”  - cumpărare. În afară de acestea, există anunțurile de donare. 

Nu în ultimul rând, dar nu mai puțin important, există și o piață a cutiilor goale. 

 



 

 

 10.1. Anunțurile de vânzare ocazionale 
 

Pe de o parte, avem anunțurile ocazionale (autorii au publicat un singur anunț cu unul sau câteva 

produse, sau a fost identificat în mai multe anunțuri, însă în legătură cu același produs și nu s-a 

constatat, în cazul lor, o activitate constantă de comercializare a unor medicamente pe internet) 

precum exemplele prezentate mai jos.  

 

Acest utilizator vinde medicamente foarte scumpe, probabil decontate de statul român, rămase, 

după cum spune el, în urma tratamentului și a deciziei medicului de a schimba medicația unei rude. 

Un alt exemplu, ilustrat mai jos, face parte din aceeași categorie, a vânzării de produse rămase în 

urma tratamentului. 

 

 
 



 

 

 

Pe lângă păgubirea indirectă a caselor de asigurări, există și alte probleme pe care le ridică 

vânzarea de medicamente rămase neutilizate, și nu ne referim aici neapărat la produsul exemplificat, 

ci la unele care necesită condiții speciale de transport și stocare, sau care se apropie de expirarea 

perioadei de valabilitate. 

 

 
 



 

 

Spre exemplu, cele 10 injecții cu interferon beta 1A din anunțul de mai jos, destul de apropiate 

de data expirării (august 2017) și probabil ținute în frigider o perioada bună de timp de pacient, pot 

fi achiziționate de pe internet de o altă persoană suferindă de scleroză multiplă, care le poate 

administra, cu toate riscurile asociate acestui fapt. 

 

 

 



 

 

Autorul anunțului redat mai jos vinde pe internet Pregnyl, un hormon, denumit gonadotrofină 

corionică umană, care controlează funcția organelor de reproducere, fiind necesar, conform 

prospectului, pentru creșterea normală și maturarea ovulelor și spermatozoizilor. În mod normal, 

produsul trebuie păstrat la o temperatură de 2-8 grade Celsius, în ambalajul original. Nici potențialul 

cumpărător și nici medicul care îi va administra substanța nu vor avea informații cu privire la 

respectarea condițiilor de păstrare și transport. 

 

 

Urmează un anunț postat tot de o persoană pe care nu am mai identificat-o ca având și alte 

anunțuri, deci nu putem spune ca are o activitate constantă în acest domeniu. Însă vinde produse 

care se apropie de expirarea valabilității, despre ale căror stocare și transport nu există informații. 

Nefiind o unitate autorizată, nu plătește taxe statului român pentru produsele pe care dorește să le 

comercializeze. 

Dar, poate la fel de important este faptul că site-ul unei publicații de “medicină popularizată”, cu 

apariție săptămânală, are o rubrică intitulata “Bursa medicamentelor”.  O publicație care se dorește 

a informa corect cititorii cu privire la aspecte legate de sănătate și care există pe piață și datorită 

publicității la medicamente OTC și suplimente alimentare nu ar trebui să mențină asemenea rubrici. 

Sunt și multe alte cazuri de site-uri importante pentru informarea pacientului, care conțin asemenea 

rubrici, “burse” de medicamente sau “farmacii ad-hoc”. Însă mergând mai departe și observând faptul 

că respectivele website-uri nu înregistrează venituri directe din postarea acestor anunțuri, 

considerăm că, de cele mai multe ori, tolerarea lor de către redacții se datorează necunoașterii 

legislației sau existenței unor reglementări interpretabile. Prin urmare, o măsură preventivă a 

 



 

 

autorităților ar putea fi notificarea societăților care găzduiesc pe site astfel de informații cu privire la 

aspectele legale ale acestei situații. 

 

În Anexa 4 – Screenshot-uri – secțiunea “Anunțuri de vânzare ocazionale”, puteți identifica mai 

multe astfel de exemplificări. 

 



 

 

Un alt utilizator vinde un tadalafil generic, produs în India. Produsul nu este înregistrat în 

momentul de față în Romania, nefiind deci autorizat pentru vânzare nici de către unitățile autorizate. 

 

 

 

 



 

 

Mai jos redăm un screenshot al unui Cialis contrafăcut, vândut pe internet de un utilizator din 

România. Cutia este complet diferită față de ambalajul original. 

 

 

 

 



 

 

Aceste anunțuri ocazionale sunt de cele mai multe ori publicate de: 

- pacienți sau aparținători care au rămas cu medicamente în urma tratamentului și probabil, 

cea mai mare parte, sunt în necunoștință de cauză cu privire la aspectele legale ale demersului 

lor 

- pacienți sau aparținători care vând produsele medicamentoase decontate de către statul 

român, în loc să urmeze tratamentul 

- și ca excepție de către traficanți mai mici, fără stocuri importante, care vând produse de cele 

mai multe ori contrafăcute. 

 



 

 

10.2 Activitatea comercială “profesionistă” - vânzare 

 

Anunțurile de vânzare de medicamente postate de “profesioniști” se regăsesc într-o măsură ceva 

mai mare pe site-urile web din mediul online romanesc. 

Deși raportul de față a urmărit într-o mai mare măsură comerțul online cu medicamente pe site-

uri de anunțuri, pe forumuri și pe rețele de socializare, am constatat în unele cazuri redirecționarea 

către site-uri “specializate” ilegale. Aceste anunțuri au fost în cele mai multe cazuri destul de vechi, 

însă le consideram relevante pentru raportul de față. 

Spre exemplu, acest site, care are un design de calitate, vinde steroizi orali, injectabili, hormoni 

de creștere. 

 
 



 

 

Pentru un ochi neavizat și aflat în necunoștință de cauză privind reglementările în domeniul 

medicamentelor, adică pentru marea majoritate a utilizatorilor de internet, poate exista iluzia unei 

afaceri serioase. Mai jos ilustrăm o parte dintre produsele aflate în “portofoliul” vânzătorilor. 

 

 
 
 



 

 

Un al doilea exemplu este al unei “afaceri” care leagă o serie de site-uri. Monitorizarea noastră a 

pornit de la un anunț postat pe un site de anunțuri. 

 
 

Cumpărătorului potențial i se oferă mai multe numere de telefon, dar și adresa web a unui site 

care vinde produse medicamentoase.  

 

 

 

 
 



 

 

 
 

Accesând acest site, s-a constatat că există și o adresă și un domn “Dr. Călin”, care moderează 

comentariile și recomandă utilizatorilor să comande pe un alt site, dar și posibila înlocuire a 

medicamentului cerut cu un generic înregistrat. 

 

 



 

 

Accesând următorul site, promovat de “Dr. Calin”, găsim o veritabilă farmacie online care vinde 

RX-uri. 

 
 

Mai mult decât atât, există date de contact, date despre companie, link către Autoritatea 

Națională pentru Protecția Consumatorului, termeni și condiții, politică de retur și așa mai departe. 

 



 

 

Site-ul merge și mai departe, prevăzând că, în cazul achiziției, să fie completate o serie de câmpuri 

ilustrate mai jos. 

 
 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

  



 

 

 

 
 

Din nou, aparent totul este foarte serios, bine pus la punct, cu toate că este interzisă vânzarea 

online de RX-uri, este interzisă eliberarea acestora fără rețetă, prin urmare nici taxe către stat nu pot 

fi plătite. Și acestea sunt numai câteva din aspectele ilegale ale acestui caz. 

Un ultim caz exemplificat, mult mai vechi, din anul 2009, vizează un website care nu mai 

funcționează în momentul de față. Totul pornește tot de la un anunț postat pe un site generalist de 

vânzări/cumpărări, unde autorul direcționează publicul către un site web specializat. 

 



 

 

 
În momentul accesării site-ului web în cauză, s-a constatat faptul că nu mai există pe internet. 

Cauza este punerea sub acuzare a celor care au postat acest anunț și dețineau magazinul online 

respectiv și condamnarea acestora la 3 luni de închisoare cu suspendare și o perioadă de încercare 

de doi ani și trei luni. Motivul a fost comercializarea ilegală a unor medicamente contrafăcute. 

Inculpații au achitat și daune materiale companiilor farmaceutice proprietare ale patentului pe 

teritoriul României. Decizia instanței este disponibilă aici: https://goo.gl/j4EKxN. 

 

 

 

 

https://goo.gl/j4EKxN


 

 

 

Însă combaterea acestor magazine online a determinat o modificare a activității de vânzare 

“profesioniste”. În momentul de față anunțurile nu mai direcționează cumpărătorii către site-uri mai 

mult sau mai puțin obscure, ci oferă direct, prin precizarea unui număr de telefon și a unei adrese de 

e-mail. 

Am identificat în monitorizare procedee diferite de îngreunare a urmăririi acestor traficanți. De 

cele mai multe ori, aceștia folosesc cartele telefonice diferite, sau nume diferite de utilizator, de la un 

anunț la altul sau de la un site la altul. 

S-a încercat gruparea acestora după o serie de particularități, în așa fel încât să se poată identifica 

numărul de anunțuri care aparțin aceleiași persoane sau aceluiași grup. 

 

 

 



 

 

De exemplu, un potențial grup astfel identificat  a postat pe internet un număr de 118 anunțuri și 

un altul 111. Aceștia sunt cei doi vânzători cu cel mai mare număr de anunțuri de vânzare, care în 

urma monitorizării a fost încadrată ca vânzare “profesionistă”. Medicamentele vândute de aceștia 

sunt destinate tratamentului disfuncției erectile. 

Există și alți vânzători cu un număr mediu de anunțuri de vânzare. Al treilea în clasament a postat 

pe site-urile monitorizate un număr de 44 de anunțuri, în timp ce următorii au postat 12 și 11 

anunțuri. Ceilalți utilizatori identificați ca practicând vânzare “profesionistă” au sub 10 anunțuri. Este 

posibil ca și alte anunțuri sa aibă legătură între ele, însă, cu mijloacele avute la dispoziție, nu au fost 

identificate corelații între datele de contact sau alte particularități. 

Un alt aspect important, care nu poate fi exemplificat deoarece între momentul monitorizării și 

cel al redactării raportului multe anunțuri au fost suspendate, este faptul că au existat câteva cazuri 

în care un anunț de “donație” a putut fi corelat cu anunțuri “comerciale”. Spre exemplu, au fost 

întâlnite cazuri în care un medicament era oferit fie spre donație fie spre vânzare, de către același 

utilizator, identificat după cel puțin una din datele de contact (număr de telefon, nume de utilizator 

sau adresă de mail).  Această situație nu poate fi definită ca regulă, cu atât mai puțin cu cât nu mai 

există exemple disponibile, însă putem afirma că există cazuri în care traficanții pot utiliza anunțuri 

de donație, ca un “cârlig” în atragerea unor clienți noi. 

 



 

 

10.3 Anunțurile de cumpărare ocazionale 

Cumpărarea ocazională este anunțată într-un număr mediu din postările identificate în 

monitorizare. De cele mai multe ori este vorba despre pacienți cu afecțiuni oncologice, care probabil 

nu beneficiază de tratament decontat de statul român sau care nu găsesc produsele în farmaciile de 

spital sau în cele publice.  

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Putem afirma că autorii acestor anunțuri sunt victime sigure ale comercianților online aflați în 

afara legii. Este suficient ca ei să caute pe internet acest tip de anunțuri pentru a își vinde produsele, 

contrafăcute sau nu. Un pacient care ajunge să ceară pe internet un medicament, este de cele mai 

 

 



 

 

multe ori aflat într-o situație disperată, deci nu va refuza o ofertă. Pe de altă parte, s-a vorbit, în cadrul 

secțiunii dedicate limitelor raportului, despre eliminarea din monitorizare a acelor anunțuri, prin 

intermediul cărora pacienții sau aparținătorii solicită informații privind modalitatea de a intra în 

posesia unor medicamente necesare, pe care nu le pot procura din farmacii. Trebuie analizat foarte 

atent în ce măsura autorii acestor solicitări pot deveni cumpărători, în cazul în care traficanții își 

caută clientela pe internet. Se pot transforma pacienții care solicită aceste informații în “cumpărători 

ocazionali”? Și daca da, în ce măsură? 

Prin urmare, atât cumpărătorii ocazionali, cât și cei care solicită informații despre locul în care 

pot găsi un medicament constituie adevărate “lead-uri” pentru vânzare, ce pot fi utilizate de traficanți 

după o simpla căutare pe internet.  

Autorii acestor anunțuri sunt ținta principală a unor eventuale campanii de comunicare 

ulterioare privind riscurile comerțului online cu medicamente din surse necontrolate și ale 

contrafacerii. 

 



 

 

10.4 Activitatea comercială “profesionistă” – cumpărare 

 

Această categorie este cea a traficanților periculoși, care cumpără absolut orice, chiar și fracții, 

fiole în afara ambalajului, medicamente expirate și cutii goale. Aceste grupuri infracționale strâng 

stocuri, de cele mai multe ori de la pacienți rămași cu pastile după tratament, de la aparținători 

rămași cu medicamente după decesul pacientului sau de la pacienți care au tratamentul decontat de 

stat dar aleg sa îl vândă, din diverse motive. 

Autorul anunțului de mai jos ne arată, prin textul acestuia, faptul că are o adevărată afacere de 

vânzare-cumpărare ilegală. Acesta vinde și cumpără medicamente în același anunț. Însă semnalul 

principal de alarmă e dat de faptul ca este interesat și de cutii goale. Motivele sunt lesne de înțeles: 

împachetarea fracțiilor și fiolelor cumpărate separat și, eventual, introducerea unor produse 

contrafăcute într-un ambalaj original. Textul anunțului și același număr de telefon pot fi găsite într-

un număr mare de anunțuri postate online, atât pe site-uri de anunțuri, cât și pe facebook sau pe 

forumuri.  

 

 

 



 

 

De exemplu, pentru un astfel de grup a fost identificat un număr de 1433 de anunțuri. Numărul 

este de fapt ceva mai mic, pentru că a fost luat în considerare ca unitate de calcul numele 

medicamentului și nu anunțul în sine. Având în vedere că o parte dintre anunțuri conțin mai multe 

branduri în text, putem spune că grupul exemplificat are anunțuri care conțin 1433 de nominalizări 

ale medicamentelor pe care le cumpără. Anunțurile au fost selectate destul de anevoios pentru a 

putea fi atribuite acestui grup, printr-un proces repetat de cross-checking, deoarece erau folosite cel 

puțin 6 numere de telefon diferite, peste 10 adrese de e-mail și foarte multe id-uri de utilizatori. 

Exemplul de anunț de mai sus aparține acestui grup. 

În continuare, au fost identificate și alte astfel de grupuri, în general cu anunțuri de cumpărare, 

trei dintre acestea cu peste 200 de anunțuri și alte 8 grupuri cu peste 50 de anunțuri. 

Aceste cumpărări, pe lângă faptul că sunt ilegale, din mai multe puncte de vedere, dar și profund 

imorale, prejudiciază statul român cu milioane de euro. Aceste medicamente, așa cum a dovedit 

ancheta Rise Project din luna noiembrie, pornesc pe diferite rute de comerț ilegal către alte state. Pe 

de altă parte, pacientul român, care din rațiuni de ordin financiar sau din cauza lipsei de educație și 

informare decide să își întrerupă tratamentul și să vândă produsele este într-o situație de neconceput 

pentru anul 2017.  



 

 

Pe lângă exemplul anterior, în care cumpărătorul dorea și cutii goale, ilustrăm mai jos un alt 

anunț, în care autorul afirma că achiziționează “pentru consum propriu” medicamentul Nexavar. 

Faptul că postează și o fotografie cu produsul, nu specifică forma farmaceutică, dar mai ales lipsa 

interesului pentru termenul de valabilitate și starea cutiei ridica întrebarea veridicității scopului 

pentru care achiziționează produsul. 

 

 

11.  Topul site-urilor și platformelor online în funcție de numărul de anunțuri 

 

În încheierea prezentării datelor, dorim sa precizăm, fără a nominaliza, că exista un număr relativ 

mic de site-uri care conțin numeroase anunțuri de vânzare/cumpărare medicamente. Din listele 

monitorizate de Media Kompass și Zelist am identificat un număr de 7 website-uri cu peste 100 de 

anunțuri (1732, 757, 593, 486, 386, 278 și 108). O mare parte din site-urile de anunțuri au eliminat 

complet sau parțial postările care conțin denumiri de medicamente, respectând astfel legea și evitând 

posibilitatea suspendării site-ului. În celelalte cazuri poate fi vorba de neglijență/necunoaștere a 

legislației/lipsa de informare, dar și de ignorare a reglementarilor în vigoare. 

 

 

 



 

 

 

12.  Rolul comunicării către pacienți/aparținători a pericolelor ridicate de comerțul ilegal 

și de medicamentele contrafăcute 

 

Există multe instituții sau organizații non-guvernamentale care derulează proiecte pentru 

informarea și educarea pacienților cu privire la pericolele comerțului ilegal și ale contrafacerii. În 

țara noastră există în momentul de față o campanie de informare, difuzată pe ecranele din farmacii 

și clinici, însă acest lucru nu este suficient. Este necesară o campanie de conștientizare derulată la 

nivel național, pe cât mai multe canale media, dar și de sprijinirea acesteia prin acțiuni, evenimente, 

pliante informative și, de ce nu, de o campanie online care să contrabalanseze ponderea anunțurilor 

existente. 

În cele ce urmează vom da un exemplu din Franța, unde în luna noiembrie a anului trecut, 

Institutul International de Cercetare împotriva Medicamentelor Contrafăcute, cu sediul în Paris, a 

lansat o nouă campanie de informare a pacienților francezi, denumită “12 reguli de aur pentru a te 

asigura că nu iți pui în pericol sănătatea și viața cumpărând medicamente de pe internet”. Acest 

demers a continuat de fapt o campanie mai veche, din anul 2015, pentru protejarea sănătății 

pacienților și consumatorilor, IRACM venind de aceasta dată cu sfaturi practice privind sursele legale 

de procurare online a produselor medicamentoase și arătând de asemenea fața ascunsă a website-

urilor care vând medicamente contrafăcute.  

Conform comunicatului de presa IRACM, e-farmaciile clandestine încearcă prin toate mijloacele 

să ne facă să credem că site-urile lor sunt serioase, autentice și îndeplinesc standardele necesare de 

calitate și siguranță. Pentru a crea aceasta iluzie, traficanții folosesc strategii de marketing bine 

stabilite. Acestea includ folosirea unor nume de domenii de încredere, cu un design profesionist, cu 

un ranking bun pe motoarele de căutare, generarea unor site-uri de fake-news, prezența în social 

media, vânzarea de produse pe portale B2B, utilizarea de spamming și așa mai departe. 

De vreme ce “nimeni nu alege să cumpere medicamente contrafăcute”, campania respectivă a 

urmărit să crească gradul de informare al utilizatorilor de internet, ajutându-i să descopere ce se 

ascunde în spatele acestor e-farmacii ilegale. În al doilea rând, furnizând sfaturi practice, ajută 

consumatorii să dezvolte obiceiuri corecte atunci când achiziționează medicamente de pe internet. 



 

 

Pentru a îndeplini aceste obiective, în prima parte a campaniei, aceasta s-a bazat pe o serie de 

materiale, precum un pliant informațional, un site dedicat (http://www.le-faux-medicament-

kesako.com/medicament-sur-internet/ ), un poster și un quiz. În a doua parte, “Allfake/Toutfaux 

family” s-a concentrat pe riscurile generate de mediul online. Clipul viral i-a adus pe utilizatori în 

viața de zi cu zi a unei familii normale. Fiecare dintre membrii familiei cumpărau de pe internet 

analgezice, produse cosmetice și de creștere a performanțelor. Scenariul permitea tuturor să se 

identifice cu cel puțin unul dintre personajele spotului (https://youtu.be/kvoZBZIS9bE). În faza a 

treia a campaniei, în parteneriat cu multe instituții franceze din domeniul medical, al contrafacerii 

sau al proprietății intelectuale, s-a reușit distribuirea a peste un milion de broșuri cu caracter 

informativ prin intermediul rețelelor autorizate de farmacii din Franța. 

Cele 12 reguli de aur definite de IRACM sunt: 

1. Citește legislația din țara ta și din țara în care faci comanda. 

2. Verifică situația juridică a site-ului pe care îl vizitezi. 

3. Verifică logo-urile care certifică autorizarea site-urilor. 

4. Acordă prioritate site-urilor din țara de reședință (pentru a te raporta la aceeași legislație). 

5. Examinați cu atenție site-ul respectiv. 

6. Testați contactul direct. 

7. Feriți-vă de prețurile foarte atractive. 

8. Feriți-vă de reclamele prea atrăgătoare și de așa zisele “formule magice” 

9. Feriți-vă de newsletter-urile de tip spamming. 

10. Examinați ambalajul medicamentului comandat și proveniența acestuia. 

11. Faceți întotdeauna plata folosind mijloace securizate. 

12. În cazul vreunui dubiu, semnalați medicamentul suspect. 

Alte mesaje cheie ale IRACM: 

1. Din două medicamente vândute pe internet, unul este contrafăcut. 

2. Medicamentele contrafăcute finanțează crima organizată. 

3. Substanțe identificate în medicamentele contrafăcute: mercur, uraniu, arsenic, otravă pentru 

șobolani, antigel, vopsea pentru marcarea șoselelor sau pentru pereți. 

4. Doar o farmacie online din 20 este legală. 

http://www.le-faux-medicament-kesako.com/medicament-sur-internet/
http://www.le-faux-medicament-kesako.com/medicament-sur-internet/
https://youtu.be/kvoZBZIS9bE


 

 

5. Din iulie în septembrie 2015, în Franța au avut loc peste 600 de arestări privind 

medicamentele contrafăcute. 

6. Numărul de farmacii online este în creștere. 

7. Medicamentul contrafăcut este fabricat în mod clandestin, fără niciun fel de control al calității. 

8. Medicamentul contrafăcut este cel care are aparența unui medicament, dar nu este unul. 

9. Cel mai adesea, Newsletter-urile sau anunțurile trimit cititorii către site-uri ilegale de vânzare 

a medicamentelor, cu risc major de a găsi medicamente contrafăcute. 

10. Traficanții imită originalul pentru a ne face să credem că medicamentul lor este autentic. 

11. Nu vă transmiteți niciodată codul de card într-o achiziție online de medicamente. 

12. Pentru siguranță, mergeți cu produsul la medic sau farmacist. 

 

O parte dintre aceste recomandări sunt făcute și de Organizația Mondială a Sănătății, pe site-ul 

propriu (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/). De altfel, începând cu anul 2013, 

OMS a dezvoltat “The Global Surveillance and Monitoring System for SSFFC medical products”, 

deschis către toate statele membre ale organizației. În momentul de față 113 state și 18 dintre cele 

mai importante agenții de achiziții fiind antrenate pentru a folosi sistemul. 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/


 

 

13. Concluzii 

 

Raportul de monitorizare Media Kompass oferă o imagine asupra situației comerțului online cu 

medicamente din surse necontrolate. Am constatat că medicamentele oncologice sunt cel mai intens 

comercializate pe site-urile de anunțuri, pe forumuri, în paginile publice facebook, precum și în 

comentarii de pe alte surse de informație online. 

De asemenea, s-a observat faptul că cele mai multe anunțuri au vizat vânzarea sau cumpărarea 

de medicamente de către grupurile infracționale. 

Se pare că activitatea presei are un rol foarte important pentru scăderea amplitudinii acestui 

fenomen, prin reducerea bruscă a numărului de anunțuri după publicarea primelor anchete 

jurnalistice ample pe acest subiect. 

De asemenea, ștergerea unui număr de anunțuri de către anumite platforme online în urma 

căutărilor automate făcute de Media Kompass și Zelist ne determină să credem că aceste demersuri, 

venite chiar din zona privată, au un efect pozitiv asupra situației existente. Cu toate acestea, 

considerăm necesară o informare publică a tuturor celor ce dețin site-uri de acest fel cu privire la 

necesitatea moderării postărilor și a legislației aplicabile în cazul în care sunt identificate și raportate 

anunțuri ca cele de mai sus. 

Pe de altă parte, cererile de medicamente prin intermediul internetului de către pacienți sau 

aparținători pot fi oprite doar cu ajutorul unei creșteri a awareness-ului în rândul populației, prin 

campanii de educare și informare a publicului cu privire la riscurile contrafacerii. 

Anchetele instituțiilor abilitate, exemplificate în raportul Media Kompass sunt eficiente, însă 

trebuie susținute de o legislație clară și cât mai puțin interpretabilă, care să vizeze atât comerțul ilegal 

online sau offline cu medicamente din surse necontrolate, cât și contrafacerea. 

Am arătat de asemenea că personajul nevăzut al acestei realități, reprezentat de rețelele de trafic, 

apelează la metode ieșite din comun, precum anunțurile de donare de tip “cârlig”, sau la 

achiziționarea cutiilor goale, utilizate pentru ambalarea fracțiilor, fiolelor sau a unor medicamente 

contrafăcute “la sacoșă”.  



 

 

Permanentizarea monitorizării în zona online, pe un număr mai mare de produse și pe o listă 

exhaustivă de site-uri și platforme, realizată zi de zi, ar permite livrarea în timp util a datelor către 

autoritățile sau companiile interesate, în așa fel încât să se poată lua rapid măsurile de rigoare. 

Cele trei elemente (monitorizarea comerțului online cu medicamente din surse necontrolate, 

educarea/informarea pacienților și un cadru legislativ bine pus la punct) constituie componente de 

bază în diminuarea acestui fenomen îngrijorător. 

 

 

 



 

 

Anexa 1 - Lista cuvintelor-cheie utilizate pentru monitorizare 

 

Notă: După selectarea denumirilor comerciale atribuite fiecărei liste, acestea au fost scurtate la 

rădăcină pentru a facilita găsirea lor. Unele denumiri comerciale au fost excluse, datorită returnării 

unui număr prea mare de rezultate irelevante (de exemplu: Tobi, Concerta). Unele denumiri au fost 

introduse de mai multe ori, scrise diferit,  pentru a lua în calcul eventualele greșeli de scriere. 

 

Lista cuvintelor-cheie utilizate pentru testarea monitorizării 
 

1. Abilify 

2. Avonex 

3. Cialis  

4. Humira 

5. Levitra 

6. Vasaprostan 

 

Lista cuvintelor-cheie - Program Național de Oncologie (2012-2017)  
 

1. FLUOROURACIL  

2. ACCOFIL  

3. ACID IBANDRONIC  

4. ACID ZOLEDRONIC  

5. ADCETRIS  

6. ALEXAN  

7. ALIMTA  

8. ALKERAN 

9. ANAROMAT 

10. ANASTROZOL 

11. ANDROCUR 

12. AREDIA  

13. ARIMIDEX  

14. AROMASIN  

15. ARXEDA  

16. ARZERRA  

17. ASPARAGINASE  

18. ATRIANCE 

19. AVASTIN 

20. BICALUTAMID  

21. BLASTOMAT  

22. BLEOMYCIN  



 

 

23. BONEFOS 

24. BORTEGA  

25. BORTEZOMIB  

26. BRASTORYN  

27. BUSILVEX  

28. BUSULFAN  

29. CAELYX  

30. CALCIUMFOLINAT  

31. CALUMID 

32. CAPECITABIN 

33. CARBOPLATIN  

34. CASODEX  

35. CECENU 

36. CEREX  

37. CISPLATINA  

38. CITARABINA  

39. COLOXET  

40. DACARBAZINA 

41. DACOGEN 

42. DEPOCYTE 

43. DESINOBON  

44. DHARUXO 

45. DHC CONTINUS 

46. DIPHERELINE 

47. DOCETAXEL 

48. DOXORUBICIN  

49. ECANSYA  

50. ECCLEPIA  

51. EFUDIX 

52. EGISTROZOL  

53. EGITINID  

54. ELIGARD  

55. ELOXATIN 

56. ELOZA  

57. ELOZORA  

58. ENDOXAN  

59. ENZAMIDEX 

60. EPIRUBICINA  

61. EPISINDAN  

62. ERBITUX  

63. ERWINASE  

64. ESCEPRAN  

65. ETOPOSID 

66. ETOPOZIDA  

67. ETRUZIL  

68. EVOLTRA  

69. EXEMESTAN 

70. FASLODEX 

71. FEMARA  

72. FLUDARA 

73. FLUDARABINA 

74. FLUOROURACIL 

75. FLUTAN 

76. FLUTASIN  

77. FOLCASIN 

78. FOLINAT DE CALCIU  

79. GEMCIRENA  

80. GEMCITABINA  



 

 

81. GEMZAR  

82. GITRABIN 

83. GLIVEC  

84. GONAPEPTYL  

85. HERCEPTIN  

86. HOLMEVIS 

87. HOLOXAN  

88. HYCAMTIN 

89. HYDREA 

90. IASIBON 

91. IMAKREBIN  

92. IMATINIB  

93. INTRON  

94. IRINOTECAN  

95. IRINOTESIN 

96. JAKAVI 

97. KYARESTA  

98. LANVIS 

99. LEPTOPROL  

100. LETROZOL 

101. LEUKERAN 

102. LEZRA  

103. LITAK  

104. LORTANDA  

105. LYSODREN  

106. MABTHERA 

107. MEAXIN  

108. MEGESIN  

109. MELPHALAN 

110. METHOTREXAT 

111. METOJECT 

112. METOTREXAT  

113. MYOCET  

114. NATULAN 

115. NAVELBINE  

116. NEOXELL  

117. NEULASTA 

118. NEXAVAR 

119. NIBIX  

120. NIVESTIM  

121. NOGRON 

122. ONKOTRONE 

123. OXALIPLATIN  

124. OZOLAN  

125. PACLITAXEL 

126. PAMIDRONAT  

127. PLATOSIN  

128. POTACTASOL  

129. PURI - NETHOL 

130. RESELIGO  

131. ROFERON  

132. SINDAXEL 

133. SINDOVIN  

134. SINDRONAT 

135. SINDROXOCIN  

136. SINPLATIN  

137. SINTOPOZID  

138. SPRYCEL  



 

 

139. SUTENT 

140. TAFINLAR  

141. TAMOXIFEN 

142. TARCEVA  

143. TASIGNA 

144. TAXOTERE  

145. TEMODAL  

146. TEMOMEDAC 

147. TEMOZOLOMID 

148. TEVAGRASTIM  

149. THALIDOMIDE 

150. TOLNEXA 

151. TOPOTECAN 

152. TORISEL  

153. TROZEL 

154. UFT 

155. UROMITEXAN  

156. VELCADE 

157. VEPESID 

158. VINBLASTINA  

159. VINORELBIN  

160. VORTEMYEL  

161. VOTRIENT 

162. XALKORI 

163. XALVOBIN  

164. XANEPRA 

165. XELODA 

166. YONDELIS 

167. YONISTIB 

168. ZARZIO 

169. ZAVEDOS 

170. ZEQUIPRA 

171. ZERLINDA 

172. ZOLADEX  

173. ZOMETA  

174. ZYOLIX  

175. ZYTIGA

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Lista cuvintelor-cheie - Program Național pentru Boli Rare (2012-2017)  
 

1. ADEMPAS  

2. ADVATE 

3. ALDURAZYME 

4. AREDIA  

5. BENEFIX 

6. CLAR  

7. CLARITROMICINA  

8. CLAXIRIT 

9. DESFERAL 

10. DIPROGENTA  

11. ELAPRASE  

12. EMOCLOT 

13. EXJADE  

14. FABRAZYME 

15. FEIBA  

16. FENITOINA  

17. FROMILID  

18. FUCICORT 

19. FUCIDIN  

20. GENOTROPIN  

21. HAEMOCTIN  

22. IG VENA  

23. IMMUNATE  

24. IMMUNINE 

25. INTRATECT  

26. KIOVIG  

27. KLABAX 

28. KLACID  

29. KLERIMED 

30. KOGENATE  

31. KREON  

32. KUVAN 

33. LEKOKLAR  

34. MYOZYME  

35. NEOTIGASON  

36. NORDITROPIN  

37. NOVOSEVEN  

38. NPLATE  

39. OCTANATE 

40. OCTANINE 

41. OMNITROPE 

42. OPSUMIT 

43. ORFADIN 

44. PAMIDRONAT  

45. PHENHYDAN  

46. PRIVIGEN  

47. PULMOZYME 

48. RECOMBINATE 

49. REFACTO  

50. REVATIO  

51. RILUTEK  

52. ROCLARIN 

53. TETRACICLINA  

54. TOBI 



 

 

55. TRACLEER  

56. TRESYL 

57. TRIDERM 

58. VOTUBIA 

59. VYNDAQEL 

60. WILATE 

61. ZOMACTON 

 

Lista cuvintelor-cheie - Vaccinuri  
 

1. ADACEL  

2. AMBIRIX  

3. BCG - medac  

4. BCG VACCINE  

5. BOOSTRIX-IPV 

6. DULTAVAX  

7. ENGERIX  

8. EUVAX  

9. HEXACIMA  

10. IMOVAX POLIO  

11. INFANRIX 

12. M-M-RVAXPRO  

13. PENTAXIM  

14. PREVENAR 

15. PRIORIX 

16. TETATOX  

17. TETAVAX  

18. TETRAXIM  

19. TRITANRIX HepB  

20. TWINRIX ADULT  

21. VACCIN BCG  

22. VACCIN MMR 

Lista cuvintelor-cheie – Discontinuități  

1. ACID IBANDRONIC  

2. ACID ZOLEDRONIC  

3. ACTOVEGIN 

4. ADACEL 

5. ADDATANS  

6. ADEMPAS  

7. AGGRENOX  

8. AKINETON  

9. ALGOCALMIN  

10. ALOFER 

11. ARANESP  

12. ARGOFAN  

13. ARICEPT  

14. ARIPIPRAZOL  

15. ARXEDA 

16. ASTONIN  

17. ATORVASTATINA  

18. ATOKKEN 

19. AUGMENTIN  

20. AZATOL 



 

 

21. BERODUAL 

22. BETABIOPTAL 

23. BICALUTAMIDA  

24. BUSULFAN  

25. CANDESARTAN  

26. CANESPOR ONICHOSET  

27. CARVEDIGAMMA 

28. CECLODYNE 

29. CEFUROXIMA  

30. CELLCEPT  

31. CERTICAN  

32. CLEXANE  

33. CLOPIXOL  

34. CLORHIDRAT DE OXICODONA  

35. CLORODEN  

36. COGNOMEM 

37. COMTAN  

38. COPEGUS  

39. CORMAGNESIN  

40. COTREZEN 

41. COZAAR 

42. DEBRIDAT 

43. DEFITELIO 

44. DIFLUCAN  

45. DILATREND  

46. DILZEM  

47. DIPROPHOS 

48. DONEPEZIL  

49. DORMICUM 

50. DULTAVAX 

51. DUTOR  

52. EBRANTIL 

53. ECCLEPIA 

54. EGITINID  

55. ELEVIT PRONATAL 

56. ELOSALIC 

57. EMESET  

58. ENALAPRIL 

59. ENGERIX  

60. ENZAMIDEX  

61. ESCITALOPRAM  

62. ESOMEPRAZOL  

63. ESSENS OD 

64. ESSENTIALE  

65. ETAMSILAT  

66. EUVAX  

67. EVERTAS  

68. FARMACOD 

69. FAVIRAB 

70. FLUCONAZOL 

71. FRAGMIN  

72. FRAXIPARINE  

73. GABARAN 

74. GARDASIL 

75. GEMZAR 

76. GESOFLUX  

77. GLUCOTROL  

78. HAVRIX  



 

 

79. HEPARINA  

80. HEXACIMA 

81. HIDROCORTIZON  

82. HOLMEVIS  

83. HUMEX EXPECTORANT  

84. HUMISEC 

85. IG VENA  

86. IMATINIB  

87. IMIGRAN  

88. IMMUCYST 

89. IMOVAX  

90. INCIVO 

91. INFANRIX  

92. INFOHES 

93. INSPRA  

94. IODOSEPT 

95. IOPAMIGITA  

96. IPRAVENT  

97. ISOTREXIN  

98. KEPPRA  

99. KETILEPT  

100. KREON  

101. LEDERDENTAL 

102. LEFLUNOMIDA  

103. LEVETIRACETAM  

104. LEVOTOR  

105. LEXOTAN 

106. LUSITRAX 

107. LYXIT  

108. MAGNEGITA 

109. MAGNESIUM 

110. MEDROL  

111. MEMANTINA  

112. MEMOTAL 

113. MIACALCIC 

114. MICOFENOLAT MOFETIL 

115. MIOFILIN  

116. MIRVASO  

117. MIVACRON  

118. MOLDAMIN  

119. MONONITRON  

120. MOXITOR  

121. MST CONTINUS  

122. MYAKELL 

123. NALIXID  

124. NERVAMAT  

125. NIKOTOR  

126. NIMVASTID  

127. OLANZAPINA  

128. OLICARD  

129. OLICLINOMEL 

130. OMEGAVEN 

131. OMEPRAZOL 

132. OMZATOL 

133. OSSEOR 

134. OXIGEN MEDICINAL  

135. OXYBRAL SR 

136. OXYCONTIN  



 

 

137. PACLITAXEL  

138. PANGROL 

139. PAPAVERINA 

140. PARABINE  

141. PAROXETIN  

142. PERFALGAN  

143. PHARMATEX 

144. PIADOR  

145. PIPERACILLIN  

146. PIRAMIL  

147. PRAGASTROL 

148. PRAMIPEXOL  

149. PRAVAFENIX 

150. PREGABALINA  

151. PRIORIX 

152. PUREGON  

153. Q MIND  

154. QUAMATEL  

155. QUINAX  

156. RASAGILINA 

157. RELENZA 

158. REMIFENTANIL  

159. REOPRO 

160. REVLIMID 

161. RHINXYL 

162. RIVASTIGMINA 

163. RIVOTRIL 

164. ROACCUTANE  

165. ROCEPHIN 

166. ROFERON A 

167. RONYDAL 

168. ROPINIROL  

169. ROSTAT 

170. SALBUTAMOL  

171. SEBIVO  

172. SEROXAT  

173. SETROGEN 

174. SILDENAFIL 

175. SINTALGON  

176. SIVEXTRO  

177. SOLU - MEDROL  

178. STANGEN  

179. STREPTASE 

180. SUMACTA  

181. SUPREPHEN 

182. SYNACHTEN  

183. TAMOXIFEN  

184. TARGOCID  

185. TAVEGYL  

186. TELMISARTAN  

187. TELMOTENS 

188. TEMODAL 

189. TETAVAX 

190. TOPOTECAN  

191. TRACRIUM  

192. TRADOLAN  

193. TRAMADOL  

194. TRATUL 



 

 

195. TRAVATAN 

196. TRILEPTAL 

197. UNASYN  

198. UNDESTOR  

199. URSOSAN 

200. VACCIN MENINGOCOCIC  

201. VALSARGAMMA 

202. VALSARTAN  

203. VARILRIX 

204. VELCADE 

205. VENTOLIN 

206. VERORAB 

207. VIAGRA  

208. VIBROCIL  

209. VICTRELIS 

210. VIDOTIN  

211. VINORELBIN  

212. VINPOCETINA  

213. VORICONAZOL  

214. WENZELL 

215. ZANTAC 

216. ZENARO 

217. ZOVIRAX  

218. ZULIN  

219. ZYOLIX

 

 

 

  



 

 

Anexa 2 - Lista expresiilor secundare utilizate în procesul de monitorizare 

1. “Vând” 

2. „Ofer” 

3. „Donez” 

4. „Cumpăr” 

5. „Am nevoie urgent” 

6. „Caut” 

7. „Vânzare” 

 

  



 

 

Anexa 3 – Lista surselor monitorizate 

Au fost monitorizate peste 2.500.000 de surse din mediul online românesc, aflate în index-ul 

Zelist Monitor, la care s-au adăugat website-urile de anunțuri. Tipurile de site-uri vizate au fost: 

social media, forum-uri (medicale sau generale), presă (la care se adaugă comentariile din presă), 

blog-uri. Mai jos sunt redate ca exemple doar site-urile unde au fost găsite rezultate. 

1. Website-uri de anunțuri monitorizate 

www.anuntul.org 

www.anunturi-publicitare.ro 

www.okazii.ro 

www.micapublicitate.ro 

www.olx.ro 

www.publi24.ro 

www.piatamedicala.ro 

www.anunturi.cere.ro 

www.aaz.ro 

www.anunturigratuite.ro 

www.produsieftin.ro 

www.anunturipenet.gsp.ro

 

2. Social Media 

http://ask.fm 

http://twitter.com/ 

http://www.youtube.com/ 

https://plus.google.com/ 

https://www.facebook.com/ 

https://www.instagram.com/

 

3. Forum-uri 

http://amfostacolo.ro/romania-pareri 

http://comunitate.desprecopii.com/forums/ 

http://forum.7p.ro/ 

http://forum.anticonceptionale.ro/ 

http://forum.computergames.ro/ 

http://forum.ele.ro/ 

http://forum.getfit.ro/ 

http://forum.infertilitate.com/ 

http://forum.softpedia.com/ 

http://omulintreingersidemon.ro/ 

http://reteaualiterara.ning.com/ 

http://sanatate.findtalk.biz/ 

http://www.agvps-forum.ro/ 

http://www.avocatnet.ro/content/forum 

http://www.cinemagia.ro/forum/ 

http://www.craiovaforum.ro/ 



 

 

http://www.elforum.ro/ 

http://www.eva.ro/forum/ 

http://www.i-medic.ro/forum/ 

http://www.medical-bucuresti.ro/ 

http://www.medical-bucuresti.ro/forum/ 

http://www.medipedia.ro/Forum/ 

http://www.miresici.ro/forum/ 

http://www.misiuneacasa.ro/ 

http://www.passatb5.ro/ 

http://www.petitieonline.com/forum/ 

http://www.romedic.ro/forum/ 

http://www.sarcinapesaptamani.ro/ 

http://www.sfatulbatranilor.ro/ 

http://www.tpu.ro/ 

https://rstforums.com/forum/ 

https://www.extreamcs.com/

 

4. Presă 

http://7est.ro/ 

http://actualdecluj.ro/ 

http://adevarul.ro/ 

http://adpres.net 

http://afluonline.ro 

http://agora.md/ 

http://alecia.ro/ 

http://amfms.ro/ 

http://ampress.ro/ 

http://bok.ro/ 

http://botosaninews.ro/ 

http://bucurestiul.ro/ 

http://clovis.ro/ 

http://clujcapitala.ro/ 

http://cursdeguvernare.ro/ 

http://cyd.ro/ 

http://daciatv.com/ 

http://de-contabilitate.ro 

http://dinport.ro/ 

http://ea.md/ 

http://e-politic.ziuanews.ro/ 

http://farmacistuldeserviciu.ro/ 

http://frip.ro/ 

http://gazetarul.ro/ 

http://hotinfo.ro/ 

http://index-stiri.ro/ 

http://infoalert.ro/ 

http://informatii-agrorurale.ro/ 

http://ittrends.ro/ 

http://i-ziare.ro/ 

http://jurnalneamt.ro/ 

http://jurnalulbucurestiului.ro/ 

http://LaTaifas.ro/ 

http://lumealive.com/ 

http://media.lmmm.ro/ 

http://mega-info.ro/ 

http://mesaj.md/ 

http://moldnova.eu/ 



 

 

http://monden.reginele.ro/ 

http://news.antreprenor.su/ 

http://news.ournet.ro/ 

http://news.yam.ro/ 

http://newspascani.com/index.php 

http://pe-net.ro/ 

http://ph-online.ro/ 

http://radioresita.ro/ 

http://realitateafaracenzura.ro/ 

http://ro.blastingnews.com/ 

http://romania.world-news.online/ 

http://sanatosi.com/ 

http://sfatnaturist.ro/ 

http://social-media-romania.eu/ 

http://specialarad.ro/ 

http://stiri.covasnamedia.ro/ 

http://stiri.suceavainfo.ro/ 

http://stirile.rol.ro/ 

http://stirilocale.md/ 

http://superwomen.ro/ 

http://svnews.ro/ 

http://unica.md/ 

http://us24.ro/ 

http://uzp.org.ro/ 

http://vdt.antena3.ro/ 

http://vranceamedia.ro/ 

http://vreaudreptate.ro/ 

http://vreaudreptate.ro/ 

http://webforcluj.ro/ 

http://www.008.ro/ 

http://www.25.md/ 

http://www.academiacatavencu.info/ 

http://www.accestotal.ro/ 

http://www.actualitati.net 

http://www.agentiadepresamondena.com/ 

http://www.alternativenews.ro/ 

http://www.amosnews.ro/ 

http://www.aparatorul.md/ 

http://www.arq.ro/ 

http://www.arq.ro/ 

http://www.baleares.ro 

http://www.buzaumedia.ro/ 

http://www.bzi.ro/ 

http://www.capital.ro/ 

http://www.catchy.ro/ 

http://www.click.ro/ 

http://www.clicksanatate.ro/ 

http://www.cocoon.ro/ 

http://www.comisarul.ro/ 

http://www.cotidianul.ro/ 

http://www.cunoastelumea.ro/ 

http://www.cuvantul-ortodox.ro/ 

http://www.desteptarea.ro/ 

http://www.diacaf.com/ 

http://www.digi24.ro/ 

http://www.dorohoinews.ro/ 

http://www.economica.net/ 

http://www.efemeride.ro/ 



 

 

http://www.eqynews.ro/ 

http://www.erectan-romania.ro/ 

http://www.e-sanatate.md/ 

http://www.euractiv.ro/ 

http://www.evz.ro/ 

http://www.evzmonden.ro/ 

http://www.exclusiv24.net/ 

http://www.expunere.com/ 

http://www.forbes.ro/ 

http://www.formula-as.ro/ 

http://www.gandul.info/ 

http://www.ganduridinierusalim.com/ 

http://www.gazetademaramures.ro/ 

http://www.gazetademotru.ro/ 

http://www.goldfmromania.ro/ 

http://www.gorj-domino.ro/ 

http://www.gsp.ro/ 

http://www.infoziare.ro/ 

http://www.libertatea.ro/ 

http://www.libertateapentrufemei.ro/ 

http://www.literaturadeazi.ro/ 

http://www.mariustuca.ro/ 

http://www.menshealth.ro/ 

http://www.mesageruldecovasna.ro/ 

http://www.moldova24.ro/ 

http://www.mondonews.ro/ 

http://www.monitorulbt.ro/ 

http://www.monitorulexpres.ro/ 

http://www.monitorulvn.ro/ 

http://www.nationalisti.ro/ 

http://www.newsmonster.ro/ 

http://www.observatorcultural.ro/ 

http://www.one.ro/ 

http://www.opiniatimisoarei.ro/ 

http://www.oradestiri.ro/ 

http://www.padtv.ro/ 

http://www.profit.ro/ 

http://www.prwave.ro/ 

http://www.psychologies.ro/ 

http://www.publika.md/ 

http://www.radioclick.ro/ 

http://www.radiodobrogea.ro/ 

http://www.realitatea.net/ 

http://www.replicaonline.ro/ 

http://www.republikanews.ro/ 

http://www.riseproject.ro/ 

http://www.romanialibera.ro/ 

http://www.romaniatv.net/ 

http://www.rostirea.ro/ 

http://www.sanatatespirituala.eu/ 

http://www.sanatoszidezi.ro/ 

http://www.secretulcunoasterii.ro/ 

http://www.sfin.ro/ 

http://www.stirilazi.ro/ 

http://www.stirilekanald.ro/ 

http://www.sub25.ro/ 

http://www.surplusdesanatate.info/ 

http://www.televiziunea-medicala.ro/ 



 

 

http://www.timesnewroman.ro/ 

http://www.tion.ro/ 

http://www.tratament-naturist.com/ 

http://www.trezirealarealitate.ro/ 

http://www.tribuna.ro/ 

http://www.ultimele-stiri.eu/ 

http://www.viata-libera.ro/ 

http://www.viata-medicala.ro/ 

http://www.vice.com/ 

http://www.viva.ro/ 

http://www.vrajitorul.us/ 

http://www.wowbiz.ro/ 

http://www.yogaesoteric.net/ 

http://www.zf.ro/ 

http://www.ziar.com/ 

http://www.ziardecluj.ro/ 

http://www.ziare.com/ 

http://www.ziareaz.ro/ 

http://www.ziarele.com/ 

http://www.ziarelive.ro/ 

http://www.ziare-romanesti.info/ 

http://www.ziaresireviste.ro/ 

http://www.ziaretimisoara.ro/ 

http://www.ziaristionline.ro/ 

http://www.ziarulactualitatea.ro/ 

http://www.ziarulargesul.ro/ 

http://www.ziaruldeiasi.ro/ 

http://www.ziarulevenimentul.ro/ 

http://www.ziarulincomod.ro/ 

http://www.ziarulprahova.ro/ 

http://www.ziarulring.ro/ 

http://www.ziuaconstanta.ro/ 

http://ziare.www.ro/ 

http://ziarulrealitatea.ro/ 

http://ziarulrevolutionarul.ro/ 

http://ziarulzona.ro/ 

http://ziuastirilor.com/

 

5. Comentarii presă 

http://republica.ro/ 

http://www.aradon.ro/ 

http://www.digisport.ro/ 

http://www.hotnews.ro/ 

http://www.mediafax.ro/ 

http://www.vremeanoua.ro/

 

6. Blog-uri 

http://2blackjack1.wordpress.com/ 

http://alfita47.blogspot.com/ 

http://antoneseiliviu.wordpress.com/ 

http://anuntul-gratuit.blogspot.com/ 

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/ 

http://beautybarometer.com/ 



 

 

http://bentodica.blogspot.com/ 

http://biblioteca-secreta.blogspot.com/ 

http://blogsport.gsp.ro/ 

http://bloguluneitipeoarecare.wordpress.co

m/ 

http://burebista2012.blogspot.com/ 

http://cellnna.wordpress.com/ 

http://cetin.ro/ 

http://colocviu.ro/ 

http://cr3atived3signs.wordpress.com/ 

http://cristiangabrielgroman.blogspot.com/ 

http://crystalivc.wordpress.com/ 

http://cybershamans.blogspot.com/ 

http://dariaion.blogspot.com/ 

http://deealoca.wordpress.com/ 

http://domnulbubu.blogspot.com/ 

http://ecaterina-sarmant.blogspot.com/ 

http://economisim.info/ 

http://elenatomaxxl.blogspot.com/ 

http://feeldreamthinkdo.wordpress.com/ 

http://fifistie.ro/ 

http://fiindcapot.blogspot.com/ 

http://funnyraudetot.blogspot.com/ 

http://gandeste.org/ 

http://gandestepozitiv2014.blogspot.com/ 

http://geta-pentrusanatate.blogspot.com/ 

http://intregulnegru.blogspot.com/ 

http://ioanaduda.ro/ 

http://ioncoja.ro/ 

http://irisologie.wordpress.com/ 

http://jurnalevadare.wordpress.com/ 

http://kamy1964.blogspot.com/ 

http://liceulcosmic.casajurnalistului.ro/ 

http://madalinabotoran.wordpress.com/ 

http://marianhurducas.ro/ 

http://marian-rughinis.blogspot.com/ 

http://mirepopescu.blogspot.com/ 

http://mugetulcarpatiloronline.blogspot.com

/ 

http://myasco.net/ 

http://odorica.blogspot.com/ 

http://odorica-dariaion.blogspot.com/ 

http://odoricaion.wordpress.com/ 

http://odoricanoastra.blogspot.com/ 

http://odorica-

singurafelinanoua.blogspot.com/ 

http://oprealuciansport.wordpress.com/ 

http://povestirile-unei-

ghinioniste.blogspot.com/ 

http://psihopedia.blogspot.com/ 

http://saccsiv.wordpress.com/ 

http://sandualexandru.blogspot.com/ 

http://singurafelina.blogspot.com/ 

http://syarosnotes.wordpress.com/ 

http://teodorapetrescu.blogspot.com/ 

http://terapieinarmonie.ro/ 

http://unandepoveste.wordpress.com/ 

http://unblogcamine.wordpress.com/ 



 

 

http://vosganian.ro/ 

http://wooden91.blogspot.com/ 

http://www.cabral.ro/ 

http://www.cainepierdut.ro/ 

http://www.ceascadecultura.ro/ 

http://www.criticatac.ro/ 

http://www.cronicipebune.ro/ 

http://www.czech-it.ro/ 

http://www.divainbocanci.ro/ 

http://www.dollo.ro/ 

http://www.dozafresh.com/ 

http://www.gadget.ro/ 

http://www.hiphopdinromania.org/ 

http://www.padtv.ro/ 

http://www.paularusu.ro/ 

http://www.petreanu.ro/ 

http://www.poatenustiai.ro/ 

http://www.printesaurbana.ro/ 

http://www.rapcea.ro/ 

http://www.sereniti.ro/ 

http://www.testaholic.ro/ 

http://www.tolo.ro/ 

http://www.tomatacuscufita.com/ 

http://yneti.blogspot.com/ 

http://ziuastirilor.com/ 

https://aliosapopovici.wordpress.com/ 

https://legaturidesuflet.ro/

 

  

  



 

 

Anexa 4 – Screenshot-uri 
 

Anunțuri de vânzare/cumpărare ocazionale 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aceste 3 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele 3 anunțuri de mai sus aparțin 
aceleiași persoane, identificată după 
datele de contact. 



 

 

  

 
 

  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Cele 2 anunțuri de mai sus aparțin aceleiași persoane, identificată după datele de 
contact. 



 

 

 

  

Aceste 2 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 

 
 
 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

 
  

Cele două anunțuri de mai sus 
aparțin aceleiași persoane, 
identificată după datele de contact. 



 

 

 

 

 
  

Aceste 3 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

 
 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

 
 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după 
datele de 
contact. 



 

 

 

 
  

Aceste 4 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 

 

Aceste 2 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după 
datele de 
contact. 



 

 

 

 

Aceste 4 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
  Aceste 2 anunțuri aparțin aceleiași 

persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 
  

Aceste 2 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 
 

  

Aceste 3 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 
 

  

Aceste 3 anunțuri 
aparțin aceleiași 
persoane, identificată 
după datele de contact. 



 

 

 
 
  

Aceste 3 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 

Aceste 5 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aceste 2 anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

 
 



 

 

 
 

Aceste 4 
anunțuri 
aparțin 
aceleiași 
persoane, 
identificată 
după datele 
de contact. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

Aceste 2  anunțuri aparțin aceleiași 
persoane, identificată după datele 
de contact. 



 

 

Anunțuri de vânzare/cumpărare “profesională” 
  

Aceste 4 anunțuri, precum și cele 5 
de pe pagina următoare aparțin 
aceluiași grup de persoane, 
identificat după datele de contact. 



 

 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Următoarele 29 de exemple de 
anunțuri aparțin aceluiași grup de 
persoane, identificat după datele de 
contact (pagina 116-124). 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
  



 

 

 

Aceste 4 exemple de 
anunțuri aparțin 
aceluiași grup de 
persoane, identificat 
după datele de 
contact. 



 

 

 
 
 

Aceste 6 exemple de 
anunțuri aparțin 
aceluiași grup de 
persoane, identificat 
după datele de 
contact. 


