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SISTEMULUI NAȚIONAL DE VERIFICARE A MEDICAMENTELOR (SNVM) –
4 ANI DE SISTEM OPERAȚIONAL 

2019-2023 -> 
asigurarea unui

sistem
funcțional și

securizat

Pe parcursul celor 4 ani de la implementarea SNVM, au fost
întreprinse acțiuni de îmbunătățire continuă a sistemului,
susținute de o colaborare eficientă cu părțile interesate

09.02.2019 – SNVM devine 
operațional în România

07.07.2022 – semnarea
Acordului de Cooperare
între OSMR și ANMDMR

Octombrie 2020 – atingerea 
obiectivul țărilor în care este 

implementat SEVM* - de a ajunge 
la o rată a alertelor din totalul de 

tranzacții mai mică de 0,05%

August - Decembrie 2022 –
participare în etapa Pilot a 
proiectului Sistemul de 
Management al Alertelor (Alert 
Management System - AMS)
desfășurat la nivel european

Iunie 2020 – înscrierea
Utilizatorilor Finali

(farmacii, spitale, 
distribuitori angro) în 

SNVM în proporție de 100%

*SEVM – Sistemul European de Verificare a Medicamentelor



BENEFICII ALE SISTEMULUI NAȚIONAL DE VERIFICARE A MEDICAMENTELOR (SNVM)
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ACCESUL 
AUTORITĂȚILOR la 
rapoarte privind

funcționarea SNVM și
investigarea alertelor, 

farmacovigilență și
farmacoepidemiologie
și rambursare, unde e 

cazul (Art 39 RD)

SIGURANȚA PACIENTULUI prin

asigurarea accesului la medicamente
autentice

Un Sistem Național de 
Verificare a 

Medicamentelor
FUNCȚIONAL ȘI 

SECURIZAT, conectat la 
nivel european, parte a 
Sistemului European de 

Verificare a 
Medicamentelor
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IMAGINE DE ANSAMBLU A ÎNROLĂRII UTILIZATORILOR FINALI ÎN SEVM*

Distribuitori

Farmacii

Instituții de Sănătate

Alte canale de decom.

Doctori care decom.

Ianuarie 2023

Distribuitori Farmacii Instituții de Sănătate Doctori care decom. Alte canale de 
decom.

*SEVM – Sistemul European de Verificare a Medicamentelor
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IMAGINE DE ANSAMBLU A ÎNROLĂRII UTILIZATORILOR FINALI ÎN SNVM

Ianuarie 2023

Distribuitori

Farmacii

Instituții de Sănătate

Instituții de SănătateFarmaciiDistribuitori



6

IMAGINE DE ANSAMBLU A VOLUMUI DE DATE DIN SNVM

6.136 – Produse în SNVM

101.615 – Loturi în SNVM

2,019 – Miliarde de Cutii în SNVM

Disponibilitate SNVM – 99,91%
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RATA ALERTELOR ÎN SEVM

Obiectivul țărilor în care este implementat SEVM este de a 
ajunge la o rata a alertelor mai mică de 0,05%
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NUMĂR TOTAL DE ALERTE RAPORTAT LA NUMĂRUL TOTAL DE SCANĂRI

2022 Săptămâna 50

2022 Săptămâna 52

0.0363% - UF din RO, 
0.0120% - OBP/DP/IMT

0.0274% - UF din RO, 
0.0192% - OBP/DP/IMT



EVOLUȚIE TRANZACȚII ȘI DECOMISIONĂRI ÎN SNVM - 2022

47,622,592
49,886,597

65,348,531

51,356,331
54,088,859

61,214,299

53,714,282
51,995,547

65,347,292
62,718,121

64,684,912

73,982,147

19,571,728
19,665,530

25,002,398

19,561,515
20,275,610

22,971,043
20,254,63719,747,558

25,380,290
22,091,221

22,147,521

25,927,369

5,000,000

15,000,000

25,000,000

35,000,000

45,000,000

55,000,000

65,000,000

75,000,000

85,000,000

Total Tranzacții (Decomisionări, Verificări) Decomisionări



EVOLUȚIE DECOMISIONĂRI ÎN SNVM - 2022



EVOLUȚIE ALERTE ÎN SNVM – IANUARIE 2022 – IANUARIE 2023



GESTIONAREA ALERTELOR DIN SNVM: COMUNICARE CU PĂRȚILE INTERESATE
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Art 37 Regulament Delegat 2016/161: Investigarea
imediată a alertelor – numai de către OSMR care 

solicită informații utilizatorilor

alerte.dapp@osmr.ro (pentru DAPP/OBP) și

alerte.eu@osmr.ro (pentru UF)  

OSMR cu colaborarea utilizatorilor sistemului de 
verificare și a ANMDMR ține sub control numărul de 

alerte utilizând o aplicație proprie pentru investigarea
acestora.

Comunicarea activă cu părțile interesate este esențială 
în cadrul acestui proces.

mailto:alerte.dapp@osmr.ro
mailto:alerte.eu@osmr.ro
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SEVM – POSIBILE ALTE UTILIZĂRI

• Conform Regulamentului (UE) 2022/123, Agenția Europeană a Medicamentului (AEM)
primește atribuții în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul
medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionării acestora:

Începând cu 02.02.2023, ca parte a mandatului său extins, AEM va avea ca sarcină
adițională:
- monitorizarea evenimentelor, incluzând lipsa de medicamente care ar putea duce la o

situație de criză, precum și raportarea lipsei de medicamentelor critice în timpul unei crize.
- coordonarea răspunsurilor țărilor UE cu privire la lipsa de dispozitive medicale critice și de
diagnosticare in vitro care apar în situații de criză, după o perioadă inițială de tranziție.

• EMVO se află într-un dialog deschis cu Comisia Europeana si Agenția Europeană a 
Medicamentului pentru a stabili în ce măsură se pot folosi datele din SEVM pentru a gestiona

lipsa de medicamente de pe piața europeană.
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SEVM – POSIBILE ALTE UTILIZĂRI

POZIȚIE EFPIA

EFPIA solicită ca toate sursele relevate de informații să fie utilizate pentru a oferi
informații suplimentare despre cauzele de bază ale lipsei de medicamente și
recomandă ca datele stocate în SEVM să fie folosite pentru monitorizarea lipsei
respective.
Datele stocate în SEVM ar putea oferi informații utile cu privire la numărul de pachete
(în scopul FMD) furnizate de producători pe diferitele piețe ale UE, numărul de pachete
eliberate în farmaciile naționale, numărul de pachete exportate (și/sau importate),
precum și asupra nivelului stocurilor prezente în lanțul de aprovizionare la nivel de țară.

NATHALIE MOLL, DIRECTOR 
GENERAL EFPIA

“Dincolo de rolul său principal, SEVM adună, de asemenea, o cantitate impresionantă
de informații cu privire la fluxul de medicamente prin lanțul de aprovizionare al UE,
informații care ar putea fi utilizate pentru beneficii suplimentare, cum ar fi evitarea
lipsei de medicamente. Cu toate acestea, pentru ca datele să fie relevante și utile,
trebuie realizată implementarea completă a sistemului. “

Sursa: Bouvy F and Rotaru M (2021) Medicine Shortages: From Assumption to Evidence to Action - A Proposal for
Using the FMD Data Repositories for Shortages Monitoring. Front. Med. 8:579822. doi: 10.3389/fmed.2021.579822
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VERSIUNE NOUĂ: SNVM CORE 2.0 – ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ A SISTEMULUI

SNVM CORE 2.0 
– Aprilie 2023

În luna aprilie 2023 va fi implementată în mediul
de Producție (PROD) noua versiune a SNVM
Core – 2.0 care aduce în plus corectarea
defectelor identificate în versiunile anterioare
SNVM 2.0, crescând astfel nivelul de calitate al
întregului sistem.

Un element esențial al asigurării unui sistem
funcțional și securizat este colaborarea eficientă
atât la nivel local cu furnizorii de software, cât și
la nivel european în grupurile tehnice de lucru,
și bineînțeles, un rol important îl are
comunicarea deschisă cu Arvato Systems,
furnizorul soluției SNVM.



MULȚUMESC!

contact@osmr.ro
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