
 

 

 

 

 

 

Rezumatul activitatilor OSMR GL4 - Prezentare in Steering Committee - 16 iulie 2018 

 

 

 

Grupul de Lucru 4 al OSMR (Marketing si Comunicare publica) si-a inceput activitatea in luna martie 2018; 

pana in prezent a avut loc   1 intalnire (9 martie 2018). 

 

 Sumarul activităților și propunerilor OSMR GL4: 

 

GL4 Intalnire nr. 1_9.03.2018: 

• Prezentarea cadrului de organizare si functionare din punctul de vedere al asigurarii calitatii si rolul 

OSMR in raport cu GL4; 

• Prezentare cadru general implementare, inclusiv planificare generală și aspecte tehnice; 

• Prezentare elemente de antitrust, confidențialitate și protecția datelor personale ce trebuie respectate în 

cadrul lucrărilor GL 

• Stabilirea cadrului de functionare a GL4: alegerea Lider-ului grupului – Farm. Primar Anca Crupariu 

(ANMDM) si a Editorului sau – Cristina Pricop (OSMR), in prima etapa, functie preluata de Diana Trif 

(OSMR); 

• Agreare obiective și modalități de lucru, cu accent pe: 

✓ concentrarea comunicării pe 2 planuri:  

▪ informare publică (constientizare) cu privire la OSMR și parteneriatul acesteia cu 

autoritățile în vederea implementării cu success a proiectului, pe două direcții: una către 

DAPP (aderare) și End-useri; 

▪ prezentarea contextului, modului de desfășurare și implicarea părților vizate de legislație. 

✓ importanta si rolul CNAS, MS și ANMDM în Comunicare (de mentionat angajarea  

reprezentanților prezenți ai CNAS și ANMDM in participarea activa în promovarea 

mesajelor proiectului 

✓ intocmirea unui plan de Comunicare, care sa aiba in vedere ca  OSMR nu are buget pentru 

promovare (realizat in termenul propus- 16 martie) cu obiectivele generale: 

 

- Cresterea notorietatii OSMR; 

- Cresterea notorietatii proiectului in sine (SNVM), in ideea de sustinere si implicare a tuturor 

operatorilor din sistemul farmaceutic, nu doardin punct de vedere financiar; 

- Constientizarea DAPP cu privire la necesitatea inrolarii din timp in OSMR (iunie 2018), 

pentru asigurarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii OSMR si a dezvoltarii SNVM in 

conditii optime.  

 

 

Activitati: 

- Publicare pe site ANMDM 

Anunt important 

https://www.anm.ro/anunt-important-15-02-2018/


15.02.2018 

In atentia detinatorilor de autorizatie de punere pe piata, a importatorilor paraleli si a distribuitorilor 

angro si en detail de medicamente 

Anunt important 

22.06.2018 

In atentia persoanelor interesate 

In atentia entitatilor care, incepand cu 09.02.2019, vor avea obligația legala de a verifica si/sau decomisiona 

medicamente serializate prin utilizarea Sistemului National de Verificare a Medicamentelor (SNVM), conform 

Regulamentului Delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de completare a Directivei 

2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului prin stabilirea de norme detaliate pentru elementele de 

siguranta care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman. 

Draft anunt : 

In atentia persoanelor interesate 

Organizatia de Serializare a Medicamentelor din Romania (OSMR) informeaza cu privire la o noua 

etapa de implementare a Sistemului European de Verificare a Medicamentelor (European Medicines 

Verification System – EMVS) la nivel național – pregatirea derularii etapei PILOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.anm.ro/anunt-important-22-06-2018/

