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Raport de activitate 

OSMR - GL6 Supply Chain 

 

Grupul de lucru GL6 Supply Chain a fost înființat în urma deciziei Comitetului Director OSMR 

din data de 16.03.2018. 

Prima ședință GL6 a avut loc în data de 30.03.2018. 

Până în prezent au avut loc 4 ședințe de lucru, în 30.03.2018, 12.04.2018, 17.05.2018 și 

21.06.2018. 

La ședințele de lucru GL6 au participat reprezentanți ai producătorilor, distribuitorilor angro, 

farmaciilor de circuit deschis, farmaciilor de circuit închis, furnizorilor de servicii logistice de 

custodie, furnizorilor de software și hardware. 

 

În cadrul GL6 au fost identificate și analizate toate fluxurile permise de legislația în vigoare, pe 

lanțul de distribuție, de la producător la utilizatorul final (pacient). 

De asemenea s-a analizat impactul pe lanțul de distribuție, în ceea ce privește intrarea în vigoare 

a Ordinului care urmează să completeze Ord. 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. 

Recomandarea GL6 este ca decomisionarea să se realizeze cât mai aproape posibil de momentul 

eliberării medicamentului către pacient, cu excepțiile care urmează să fie stabilite în cadrul 

OSMR. 

 

Pentru o parte a reprezentanților lanțului de distribuție este de interes posibilitatea ca SNVM să 

permită, opțional, verificarea autenticității medicamentelor, bulk, prin scanarea unei etichete 

agregatoare, de pe ambalajul colectiv (bax) și / sau de pe palet. 

În cadrul sedințelor GL6, organizația GS1 a prezentat soluții de agregare, soluții care cuprind 

atât metode de identificare și culegere automată a informațiilor, precum și metode de 

comunicație electronică standardizată între parți. Dat fiind faptul că la nivel european și global, 

standardele și soluțiile GS1 sunt notorii și recunoscute ca bune practici pe lanțul de distribuție, 

agregarea poate să fie asigurată prin soluții globale GS1. 

Recomandarea GL6 este ca SNVM să permită verificarea autenticității medicamentelor, bulk, 

opțional, pentru orice operator din lanțul de distribuție. 

 

A fost analizat și evidențiat impactul privind timpul și costurile necesare verificării autenticității 

medicamentelor pentru achizițiile / vânzările de medicamente dintre distribuitorii angro. 

Având în vedere că noțiunea de „verificare a autenticității” lasă loc la interpretări, GL6 

consideră că este necesară explicitarea noțiunii de „verificare a autenticității”, în ceea ce 

privește gradul de realizare, parțial sau total, pentru toate medicamentele aferente unei livrări 

sau prin sondaj, doar pentru o parte din totalul medicamentelor aferente unei livrări, 

medicamene care prezintă un risc mai mare de falsificare. 

Reprezentanții lanțului de distribuție consideră că verificarea autenticității medicamentelor 

pentru achizițiile / vânzările de medicamente dintre distribuitorii angro, pentru toate 

medicamentele aferente unei livări, implică un efort logistic foarte mare, cu costuri foarte 

mari, ceea ce poate avea un impact major în ceea ce privește accesul pacienților la o gamă cât 

mai variată de medicamente. 
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În procesul de analiză privind lanțul de distribuție, a fost analizată noțiunea „distribuitor angro 

desemnat”, prevăzută de Regulamentul Delegat UE 2016/161. 

Exemplu: Pfizer Romania S.R.L., Sanofi Romania S.R.L., Roche Romania S.R.L., etc., sunt 

autorizați de A.N.M.D.M. ca distribuitori angro. Aceste entități juridice achiziționează 

medicamente de la producător și apoi le comercializează către distribuitorii angro din România. 

Distribuitorii angro din România achiziționează medicamente din portofoliul producătorului 

Pfizer, de la Pfizer Romania S.R.L.. 

Pentru acest exemplu, Pfizer Romania S.R.L. este „distribuitor angro desemnat” ? Distribuitorul 

angro care achiziționează medicamente de la Pfizer România S.R.L., este sau nu obligat să 

verifice autenticitatea medicamentelor ? 

Având în vedere că noțiunea de „distribuitor angro desemnat” lasă loc la interpretări, GL6 

consideră că este necesară explicitarea noțiunii de „distribuitor angro desemnat”, deoarece 

impactul este major în ceea ce privește obligativitatea verificării autenticității medicamentelor, 

de către distribuitorii angro din lanțul de distribuție. 

 

A fost identificată o problemă în ceea ce privește schimburile de medicamente dintre farmaciile 

de circuit închis, din cadrul unor spitale de stat, realizate pentru medicamente din cadrul 

programelor naționale, schimburi menite să prevină expirarea medicamentelor în cadrul unor 

locații unde medicamentele nu sunt necesare într-o anumită perioadă de timp. 

Deoarece aceasta situație nu este definită legislativ farmaceutic, recomandarea GL6 este ca 

decomisionarea să se realizeze la momentul eliberării produselor pentru utilizarea pentru 

tratamentul pacienților. 

 

A fost identificată și analizată situația în care o farmacie de circuit deschis trebuie să returneze 

una sau mai multe cutii de medicamente, din unul sau mai multe loturi care fac obiectul unei 

retrageri de pe piață. Produsul nu a fost decomisionat. Din punct de vedere operațional, farmacia 

nu poate să identifice de la care distribuitor a primit cutia deoarece a avut achiziții pe lotul 

respectiv de la mai mulți distribuitori angro. 

Recomandarea GL6 este să se stabilească norme clare de lucru pentru astfel de situații. 

Reprezentanții GL6 pot să contribuie la stabilirea normelor de lucru. 

De asemenea, recomandarea GL6 este ca farmacia să returneze cutia / cutiile la distribuitorul 

angro de la care a avut ultima achiziție. 

Situația descrisă și recomandările sunt valabile și pentru returnarea pe lanțul de distribuție de 

la farmacie de circuit închis la distribuitor angro. 

 

A fost identificată și analizată situația în care o farmacie de circuit deschis declanșează o alertă 

de falsificare, la momentul decomisionării. Din punct de vedere operațional, farmacia nu poate 

să identifice de la care distribuitor a primit cutia deoarece a avut achiziții pe lotul respectiv de 

la mai mulți distribuitori angro. 

Recomandarea GL6 este să se stabilească norme clare de lucru pentru astfel de situații. 

Reprezentanții GL6 pot să contribuie la stabilirea normelor de lucru. 

De asemenea, recomandarea GL6 este ca farmacia să returneze cutia, care a declanșat alerta de 

falsificare, la distribuitorul angro de la care a avut ultima achiziție și să informeze A.N.M.D.M.. 

Este de preferat ca informarea A.N.M.D.M. să se poată realiza cât mai ușor și eficient, prin 

accesarea unui portal web. 

Situația descrisă și recomandările sunt valabile și pentru lanțul de distribuție de la distribuitor 

angro la farmacie de circuit închis. 
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A fost analizată situația eliberării fracționate a medicamentelor, în farmaciile de circuit deschis. 

Concluzia este că, pentru a avea un control eficient în ceea ce privește prevenirea pătrunderii în 

lanțul de distribuție a medicamentelor falsificate, decomisionarea este eficientă doar în măsura 

eliberării din farmacie doar a cutiilor întregi. 

Recomandarea GL6 este să se stabilească norme clare de lucru pentru astfel de situații. 

Reprezentanții GL6 pot să contribuie la stabilirea normelor de lucru. 

 

 

A fost analizată și situația eliberării fracționate a medicamentelor, în farmaciile de circuit închis. 

Concluzia este că, având în vedere modul de lucru din cadrul farmaciilor de circuit închis, la 

momentul decomisionării și implicit al eliberării pentru tratamentul pacienților, există 

posibilitatea să rezulte fracții de produs. 

Recomandarea GL6 este să se stabilească norme clare de lucru pentru astfel de situații. 

Reprezentanții GL6 pot să contribuie la stabilirea normelor de lucru. 

 

 

A fost identificată o problemă privind cunoașterea pe tot lanțul de distribuție a prevederilor 

legislative privind serializarea. 

Recomandarea GL6 este ca distribuitorii angro, reprezentanțele Deținătorilor A.P.P., Ministerul 

Sănătății și Colegiul Farmaciștilor să transmită, după caz, către farmaciile de circuit deschis și 

farmaciile de circuit închis, o informare succintă privind cele mai importante aspecte ale 

serializării. 

Reprezentanții GL6 pot să realizeze un material care să fie difuzat către toate persoanele posibil 

interesate. 

 

 

 

Lider GL6 Supply Chain                      12.07.2018 

Farm. Gherghiceanu Mihăiță Cătălin 

 

        


