
1 
 

 

Prezentare în Steering Committee - 16 iulie 2018 

 

 

Grupul de Lucru 1 (Reglementari si asigurare date initiale) al proiectului de 

implementare SNVM 

 

 

Prezentare cadru general 

 

- activitate din luna martie2018;  

- până în prezent au avut loc 8 ședințe.  

 

 

 

Rezumatul activităților OSMR GL 1  

 

 

Întâlnirea nr.1 din 08.03.2018 
 
 

Clarificări: 

Clarificare a scopului legislației în sensul art. 3 din Regulamentul Delegat cu privire la 

implementarea în diversele rețele de sănătate ce nu sunt gestionate de MS (în acord cu Art. 4 alin 

(2) din Legea 95/2006). 

 
Instituție care oferă asistență medicală” înseamnă un spital, o clinică pentru tratament cu spitalizare și pentru tratament ambulatoriu 

sau un centru de îngrijire medicală. - prin ministere şi instituţii cu reţele sanitare proprii se înţelege autorităţile şi instituţiile care au în 
subordine unităţi sanitare, altele decât Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
Academia Română, autorităţile administraţiei publice locale şi universităţile de medicină şi farmacie acreditate şi universităţile care au în 
structură facultăţi de medicină şi farmacie acreditate. 

 

Propuneri: 

 

Pentru a facilita introducerea în producție a medicamentelor serializate de către DAPP s-a 

subliniat necesitatea aprobării OMS privind noul model QRD pentru Procedura Națională (PN) 

și abrogarea OMS nr.399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, 

rezumatului caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele 

autorizate de punere pe piaţă în România. 

 

 

Rezultate:  



2 
 

• ORDIN  Nr. 577/2018 din 2 mai 2018 privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 399/2006 pentru aprobarea modelelor europene ale prospectului, rezumatului 

caracteristicilor produsului şi informaţiilor privind etichetarea pentru medicamentele 

autorizate de punere pe piaţă în România. 

• Posibilitatea implementării modelul QRD 4 pentru APP emise de ANMDM cu 

respectarea art. 774 lit. o) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

 

 

 

Întâlnirea nr.2 din 15.03.2018 

 

 

 Clarificări:  

 

1. Versiune QRD - versiunea QRD aplicabilă pentru Procedura națională este v4. 

 

2.   Implementarea în producție a elementelor de serializare imediat după depunerea 

notificării la ANMDM, având în vedere prevederile specifice din Q&A CMDh 

357/2017 și Ordinul MSP 1205/2006 - notificările pentru QRD se depun conform OMSP 

1205/2006 şi se consideră aprobate după 60 de zile, dacă ANMDM nu a transmis solicitări. 

Numai după cele 60 de zile de la depunere pot fi implementate în fabricație. 

 

3. Cum se decomisonează nevoile speciale (ANS)? Deoarece se aduc din stocuri destinate 

altor țări și nu sunt incluse în repertoriul național - Clarificare OSMR – se decomisonează 

prin IMT (Intra Market Transaction, dacă sunt de pe Piața Comună). Dacă nu, trebuie 

urmată procedura de importator paralel. 

 

 

Întâlnirea nr.3 din 27 martie 2018 

 

 
Clarificări:  

 

Notificarea pentru implementarea noului QRD trebuie sa conțină doar proiect de anexa 3 

(TRK şi clean, eventual şi proiect de anexe 1 și 2, dacă acestea nu au fost actualizate la QRD 

v3) sau și machete - se pot depune și machete, dacă acestea sunt deja disponibile? Se pot 

transmite machetele în cursul celor 60 de zile, dacă devin disponibile în acest interval, sau 

imediat după implementare, cu prima producție, dacă DAPP și-a luat acest angajament în 

adresa de depunere a notificării. 

 

Categorii exceptate de la decomisionare în condițiile art.23 din REGULAMENTUL 

DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 
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2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru 

elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman; 

 

 

  Întâlnirea nr.4 din 12 aprilie 2018 

 

Propuneri: 

 

• OMS pentru modificarea și completarea OMS nr.131/2016 pentru aprobarea Normelor privind 

autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de uz uman, certificarea de bună 

practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de uz uman, postat în 

transparență –Asociațiile distribuitorilor trebuie să trimită propunerii, comentarii. 

Clarificări:  

 

Categoriile exceptate în condițiile art.23 din Regulament:  

• pentru farmaciile de spital – va avea loc o întâlnire a autorităților; 

• pentru DSP-uri – sunt necesare analize pentru a se decide dacă poate face decomisionarea 

sau nu; 

 

Solicitări: 

• OSMR - să transmită solicitările primite pentru Lista albă; 

• ANMDM – trebuie să identifice eventualele produse locale, e.g., chinidina, propanolol. 

 

 

Întâlnirea nr.5 din 10 mai 2018 
 

 

Soluții: 

• Soluția convenită  pentru QRD este abrogarea Ordinului 399/2006. 

 

Clarificări:  

 

- Exceptările care pot fi aplicate în baza art. 23. 

- farmacia de spital nu poate intra în categoria persoanelor exceptate în condițiile art.23; 

- momentul în care se face decomisionarea în spitale - decomisionarea se poate face în orice 

moment de la recepționare până la eliberare, astfel încât, în funcție de specificul farmaciei, 

momentul livrării, personalul existent, fiecare să-și aleagă momentul optim: fie, la 

recepționare, fie atunci când se aduc medicamente din depozitul farmaciei în oficina în 

vederea eliberii pe secții. 

- "autoritățile competente relevante" – ANMDM. 



4 
 

 

 

 

Întâlnirea nr.6 din 24 mai 2018 

 

Propuneri:  

DSP-urile și Ambulanțele - sunt exceptate într-o primă etapă de la decomisionare, cu un 

termen de  tranziție de 2 ani. 

 

Clarificări:  

 

- pe cine trebuie să anunțe distribuitorul dacă are o problemă de citire a codului Data matrix 

- furnizorul produsului. 

 

Persoane îndreptățite –  

• unitățile care au farmacist;  

• în cazul vaccinurilor – medicii; 

• în cazul medicamentelor utilizate de Ambulanțe – paramedicii. 

 

Rezerva specială păstrată la fabricant: când se încarcă în EMVO? S-a precizat că încărcarea 

în hub se face la eliberarea seriei de către fabricant, fabricantul nu poate elibera altfel, iar stocul 

efectiv se păstrează pe o platformă de distribuție a fabricantului, și acolo este permanent înnoit. 

La eliberarea seriei, nu se transmite la EMVO dacă seria face obiectul unei rezerve sau unei 

distribuiri imediate. 

 

Propuneri finale privind proiectul pentru modificarea și completarea OMS nr.131/2016 

pentru aprobarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de 

uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente 

de uz uman pe baza propunerilor Asociațiile distribuitorilor. 

 

 

Întâlnirea nr.7 din 29 iunie 2018 

 

Solicitări: 

 

Abrogare/modificare –  

• OMS 279/ din 30 martie 2005 pentru aprobarea modalităţii de implementare a 

modificărilor la autorizaţiile de punere pe piaţă, aprobate de Agenţia Naţională a 

Medicamentului; 

• OMSP 1810 din 29 decembrie 2006 referitor la introducerea în România şi menţinerea în 

circuitul terapeutic a medicamentelor fabricate înainte de aprobarea de către Agenţia 

Naţională a Medicamentului a transferului unei autorizaţii de punere pe piaţă. 
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Propuneri: 

Finalizare proiectul de Ordin de modificare a OMS nr.131/2016 pe baza 

propunerilor/comentariilor trasnmise de la distribuitorii angro, referitoare la categoriile pentru 

care ar trebui să decomisioneze distribuitorii: 

 

• cabinete stomatologice; 

• unităţile clinice în care ANMDM a aprobat desfăşurarea unui studiu clinic (medicamente 

pentru investigaţie clinică, medicaţie suport);  

• Ambulanța – cele fără farmacii, deoarece exista unități de Ambulanță care au farmacie. 

 

La Centrele de dializa nu este prevăzut să aibă farmacie în structură, prin urmare, s-a convenit că 

vor fi exceptați pt o perioadă tranzitorie de 2 ani. Singura soluție posibilă, identificată până acum 

este un contract cu cea mai apropiată farmacie. 

 

 

Clarificări:  

 

Autoritățile naționale relevante” pentru alertă - în cazul României, singura autoritate relevantă 

este ANMDM. 

 

 

Întâlnirea nr.8 din 12 iulie 2018 

 

 

Comunicare forma finală a Proiectului de Ordin de modificare a OMS 131/2016 Ordin de 

modificare a OMS nr.131/2016 pe baza propunerilor/comentariilor trasnmise de la distribuitorii 

angro transmis MS spre aprobare. 

 

Analiza proiect pentru aprobarea cadrului de aplicare a Regulamentului Delegat 161/2016 la 

nivel național – observatii și propunerii din partea ANMDM și MS. 

 

 

 

 

Silvia ALBĂSTROIU – Șef Departament juridic - ANMDM 

Leader GL1 - OSMR 


