
 

În vreme ce România și Bulgaria 
trimit aproximativ o cincime din piața 
lor de medicamente în alte țări ale 
Uniunii  Europene, în state precum 
Danemarca intrările de pe alte piețe 
pun o presiune asupra prețului în 
sensul scăderii acestuia.

• România exportă în Uniunea Euro-
peană o cincime din totalul pieței 
sale de medicamente, în valoare 
totală de 2,7 miliarde de euro. Expor-
turile paralele denumesc o formă de 
comerț intracomunitar favorizată de 
piața liberă a Uniunii Europene.
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INFOGRAFIC: Comerțul cu medicamente între 
țările din Uniunea Europeană în cifre

• Pondere ridicată a exporturilor 
paralele în piața medicamentelor are 
și Bulgaria, reprezentând 18% dintr-o 
valoare totală de 0,85 miliarde euro.   
m m m m m m m m m
• Printre marii beneficiari se numără 
Danemarca și Suedia, țări în care 
24,1%, respectiv 21,3% din piață 
provine din alte piețe (cum ar fi 
România sau Bulgaria). Medicamen-
tele inovative (originale) intră cu preț 
mai mic în aceste țări, în baza 
comerțului liber între state, cu 
excepția reglementărilor naționale 
specifice.mmmmmmmmmmmmmm
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În piața de 2,7 miliarde 
euro a medicamentelor, 
o cincime din bani 
provin din exporturi 
paralele
Prețurile mici la medicamente pe 
care autoritățile române le-au impus 
producătorilor încurajează firmele 
care practică „exporturi paralele” – 
un comerț desfășurat perfect legal în 
spațiul european, deși considerat 
lipsit de etică de o parte a pieței.

 Pe de altă parte, România 
deține și un alt record în domeniu: o listă 
de substanțe blocate la export, astfel 
încât piața să nu se confrunte cu o nouă 
criză a medicamentelor, similară cu cea a 
citostaticelor de acum câțiva ani. Prinse 
între oportunitate și piedică, exporturile 
paralele au reprezentat anul trecut 
aproximativ o cincime din piață – circa 
600 de milioane de euro au obținut 
companiile românești cu această activi-
tate din revânzarea medicamentelor pe 
piețe precum Danemarca, Polonia sau 
Germania. Totalul vânzărilor de              
medicamente pe plan local a fost de 
aproape 2,7 miliarde de euro în 2014, iar 
România este, de mai multă vreme, un 
importator net – majoritatea produselor 
sunt aduse din afară, în timp ce producția 
autohtonă de medicamente a ajuns să 
reprezinte sub o treime din vânzări. Prin 
urmare, companiile de export paralel 
sunt cele care preiau medicamente de 
import, care vin în România cu cel mai 
mic preț din 12 state europene, și le 
redirecționează către alte state în care 
există cerere, obținând profit.
 „Am avut un produs al cărui preț 
în România era puțin peste 2 euro cutia și 
care era revândut în afară cu 24 de euro”, 
spune managerul unei companii farma-
ceutice ale cărei produse s-au regăsit pe 
listele exportatorilor. Cele mai multe 
cereri au fost, anul trecut, pentru 
medicamente destinate afecțiunilor 
cardio-vasculare, pentru sistemul nervos 
central și pentru cel respirator, dar și 
anticoncepționale, conform datelor 
Agenției Naționale a Medicamentului. 
Potrivit companiilor care practică acest 
tip de comerț, sunt în total circa 200 de 

respins o solicitare de blocare a exporturilor 
paralele de medicamente, considerând că o 
astfel de măsură ar contraveni principiilor 
tratamentului egal al jucătorilor din piață. 
Instanța a apreciat că este neclar ce 
înseamnă „insuficiență” și „lipsă temporară 
de stoc” de medicamente, termeni           
similari celor folosiți și în România în 
justificările pentru prelungirile repetate    
ale suspendării. Acestora li se adaugă 
argumentul că Agenția Națională a Medica-
mentului și a Dispozitivelor Medicale 
(ANMDM) consideră că distribuția medica-
mentelor în afara României reprezintă „un 
fenomen de amploare”.    
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produse interesante pentru export, iar 
aproape toate sunt medicamente inovative 
– așa-numitele „originale”. Ele ar putea fi 
însă și mai multe dacă autoritățile nu ar 
prelungi în mod repetat lista  medicamen-
telor care nu pot fi distribuite în afara 
României – 41 de medicamente oncologice, 
antidiabetice, pentru tratamentul hepatitei 
cronice etc. Ministerul Sănătății a introdus 
suspendarea temporară a acestora în 2013, 
iar de atunci a extins această prevedere în 
mai multe rânduri. Reprezentanții firmelor 
din domeniu susțin că suntem singura țară 
din Uniunea Europeană în care se aplică 
această restricție. La începutul acestui an, 
Curtea Constituționalămdin Bulgaria a 

• Piața românească farmaceutică are prețuri mici la medicamentele inovative 
(originale), comerțul intracomunitar reprezintă o cincime, de aici temerea cu 
privire la „fuga” medicamentelor către alte piețe. 

• Ce este exportul paralel: comerţ desfăşurat în spaţiul UE (de aici denumirea de 
comerț intracomunitar), medicamentele au tendința să fie comercializate din 
piețele unde prețul este mic către piețe unde medicamentele sunt mai scumpe. 

• Pentru acestea din urmă, efectul pentru consumatori este unul benefic, 
întrucât pune presiune pe prețul producătorilor, în sensul scăderii acestuia (fapt 
care i-ar avantaja pe consumatori). 

• În Parlamentul European, europarlamentarul Mara Bizzotto a cerut Comisiei să 
inițieze o anchetă pentru a evalua efectele pe care le au exporturile paralele în 
țările europene și a solicitat, de asemenea, Comisiei Europene să asigure dreptul 
la sănătate și accesul la medicamente pentru toți cetățenii europeni, fără 
discriminare și fără ca aceștia să trebuiască să se confrunte cu fenomene specu-
lative.

• Există și cazuri când producătorii nici nu mai pun respectivul medicament 
inovativ pe piața românească întrucât marja lor este prea mică, în special la 
medicamentele extrem de nișate. A vorbi de nișă, când la mijloc este viața cuiva, 
este meschin, dar nu mai puțin real. 

• Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 456/2013 a suspendat comercializarea pe alte 
piețe de către distribuitori din România pentru 41 de medicamente oncologice, 
antidiabetice, pentru tratamentul hepatitei cronice etc.

•Ordinul Ministerului Sănătății nr. 811/2015, precum și Ordinul nr. 1575 din 22 
decembrie 2014 au prelungit perioada stabilită inițial prin Ordinul Ministrului 
Sănătăţii nr. 456/2013. 
    

Elemente cheie cu privire la comerțul intra-comunitar cu medicamente
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Cum să previi în loc să 
tratezi criza de medica-
mente: mecanism trans-
parent de raportare

Despre un medicament lipsă se află, 
adesea, când criza deja s-a produs, pe 
canale informale, de la pacient la 
pacient. Un mecanism transparent 
de raportare a lipsurilor de medica-
mente din spitale și farmacii ar 
însemna să previi în loc să tratezi.

 Sistemul sanitar din România 
are multe probleme.  Una dintre cele mai 
importante este lipsa unor medicamente 
esențiale din spitale și farmacii. m 

În cazul unor afecțiuni precum cancerul 
(în diverse forme), lipsa medicamentelor 
poate compromite sau întârzia proceduri 
medicale. Dincolo de urmările în planul 
sănătății, nici cele financiare nu sunt 
deloc de ignorat când pacienții trebuie să 
cumpere din străinătate. mmmmmmmm
 Motivele lipsei unor medica-
mente sunt multe: dificultatea de a 
procura materie primă, probleme la 
producție, deficiențe de reglementare, 
decizii de afaceri sau de aprovizionare. 
România a fost lovită, chiar recent, 
extrem de puternic din cauza lipsei unor 
medicamente vitale pentru pacienți. 
Trebuie doar să ne amintim de criza 
citostaticelor. Iar lipsurile nu sunt numai 

în domeniul oncologiei. România ar 
beneficia enorm de pe urma introducerii 
unui mecanism transparent și accesibil 
de raportare a lipsurilor de medicamente 
din spitale și farmacii. În prezent, despre 
un medicament lipsă se află, cel mai 
adesea, pe canale informale de la pacient 
la pacient. ...............mmmmmmmmmm. 
 O politică publică de corectare a 
acestor lipsuri nu se poate însă baza 
decât pe informații precise și actualizate. 
Un sistem de raportare ar fi un pas 
binevenit către o atitudine responsabilă 
a autorităților române față de pacienți.

* Un film video-animat pe acest subiect 
poate fi accesat la următorul link: 
http://goo.gl/kxAG4h. mmmmmmmmm 

„Caut de zile în șir un 
medicament” - Criza de 
medicamente și o lege 
care nu se aplică

Criza de medicamente, absența 
totală, în anumite momente, a unui 
produs farmaceutic echivalează cu un 
moment de derută și o atât de mare 
disperare pentru pacient, încât aces-
tuia nu îi rămâne decât sentimentul 
că și-ar dori să dărâme tot sistemul.

 29 octombrie 2015: „Caut de 
câteva zile un medicament pentru tata. 
Digoxin, pentru inimă. De ani de zile ia 
acest medicament, zilnic. Acum nu se 
mai găsește. În farmacii, pe net, peste tot 
găsesc doar răspunsul: e prea ieftin, 
producătorul nu-și acoperă costurile, 
nu-l mai livrează.”  mmmmmmmmmmm
 18 noiembrie 2015, răspuns de 
la Agenția Medicamentului: „Am contac-
tat în această dimineață [distribuitorul – 
nota red.] și ni s-a comunicat că se 
asteaptă de la Ministerul Sănătății 
aprobarea prețului, toate celelalte 
formalități de punere pe piață fiind 

finalizate. Se apreciază ca într-o zi, 
maximum două, procedura se va încheia 
și distribuitorul va fi în măsură să 
răspundă comenzilor farmaciilor de 
circuit deschis.”mmmmmmmmmmmm
 4 decembrie 2015: „În sfârșit, 
am găsit Digoxin în farmacie. În sfârșit.”
 Am ales aceste mesaje postate 
pe Facebook de un client disperat, la un 
anumit moment, al pieței medicamen-
telor. O lună pentru a procura medica-
mentul pentru tata, un medicament 
esențial – pentru inimă. mmmmmmmm 
 Cum să îi ceri unui pacient, aflat 
sub tratament, într-o schemă care presu-
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pune continuitate, să aibă răbdare și să 
înțeleagă întreaga complexitate a sistemu-
lui, când el știe un singur lucru:  are nevoie 
de medicament, repede, urgent, mai ales 
că, cel mai probabil, a plătit pentru el în 
avans, prin taxele suportate lună de lună. 
Cum să îi spui unui astfel de pacient, că 
există o lege, care îl protejează, dar care, 
deocamdată, nu se aplică?
 Cauzele crizei de medicamente 
sunt complexe și depind de contexte sau 
momente. Legea prevede ca producătorii 
și distribuitorii angro să asigure stocuri 
adecvate, în baza obligației de serviciu 
public. 

Prevederile cheie din lege, existente doar 
la nivel teoretic 
 Legea 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii stabilește obligaţia 
producătorilor și distributorilor de a asigu-
ra, în limitele responsabilităţilor lor, 
“stocuri adecvate şi continue din acel 
medicament către farmacii şi persoanele 
autorizate să furnizeze medicamente, 
astfel încât nevoile pacienţilor din  
România să fie acoperite, în condiţiile 
stabilite prin ordin al ministrului sănătăţi - 
art. 792, alin. (2), respectiv art. 695 (17). 
Aplicarea legii a fost ignorată mult timp, 
întrucât aceasta trebuia urmată de un 

                     

Decembrie 2015 |

AGERPRES

Ordin care să o detalieze (ce înseamnă 
stocuri adecvate și cum vor fi aplicate 
prevederile de actorii din piață).
 Un proiect semnat de fostul 
ministru, Nicolae Bănicioiu, a fost publicat 
spre consultare, pe site-ul Ministerului 
Sănătății, în data de 19 martie 2015, însă 
nu a mai fost adoptatîn mandatul său. 
 Proiectul ordinului obliga atât 
producătorii, cât și distribuitorii angro să 
constituie un stoc care să acopere nevoile 
pe o perioadă de cel puțin trei luni,astfel 
încât distribuitorii să poată răspunde 
oricărei comenzi solicitate de către 
unitățile sanitare cu paturi sau de către 
unitățile care eliberează medicamente.
 Camera de Comerț Americană 
(AmCham) a reacționat în numele        
membrilor săi, susținând că stocurile 
suplimentare estimate vor fi de peste 800 
milioane euro la nivelul întregii piețe 
(distribuitori și producători). AmCham 
invoca și costuri suplimentare importante 
pentru extinderea capacității de stocare și 
administrare, precum și riscul ca 
produsele să își piardă valabilitatea sau 
patentul, dacă sunt depozitate timp 
îndelungat.
 AmCham atrăgea de asemenea 
atenția că lipsesc informații publice care să 
reflecte nivelul real al consumului la 
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nivelul pieței, ceea ce face dificilă             
evaluarea nevoilor pe o perioadă de cel 
puțin trei luni, astfel încât cerea definirea 
precisă a termenilor. 
 Date fiind criticile sau din motive 
mai puțin cunoscute, proiectul a fost 
blocat. Singurul element prin care fostele 
guverne au încercat să prevină crizele de 
medicamente au fost direcționate către 
măsuri protecționiste, de blocare a ieșirii 
unei liste anume de medicamente din 
piață.
  Crizele apar fie la medicamen-
tele generice, fie la inovative. În privința 
acestora din urmă, în 2013, Ministerul 
Sănătăţii a dispus suspendarea temporară 
a    distribuirii în afara teritoriului României 
a 41 de medicamente oncologice, antidia-
betice, pentru tratamentul hepatitei 
cronice și a altor tipuri de medicamente, 
iar în luna decembrie 2014 durata acestei 
prevederi a fost extinsă. Supendarea 
expiră la finalul anului 2015. 
 În tot acest timp, la Bruxelles, 
organizațiile susținătoare ale pieței libere 
flutură argumente și caută căi juridice de a 
ataca interdicțiile impuse la nivel național.
Derogarea pentru comerțul intracomuni-
tar (exportul paralel de medicamente) 
este permisă la nivelul Uniunii Europene 
doar temporar și nu poate fi prelungită la 
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infinit, susțin aceste organizații. Crizele care apar în 
ciuda acestei interdicții demonstrează complexitatea 
mecanismelor pieței, dificultatea de a explica blocajele 
prin identificarea unei singure cauze, cu atât mai mult 
este necesară detalierea legii care obligă doar teoretic 
producătorii și distributiorii să asigure stocuri 
adecvate.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Ordinul cu privire la stocurile adecvate este în 
elaborare. Vechiul proiect nu a fost adoptat mmmm 
m m m m m m m m m m m m
EurActiv.ro a întrebat Ministerul Sănătății ce se întâm-
plă cu punerea în aplicare a principiilor prezentate mai 
sus. Răspunsul, trimis de minister pe 21 decembrie 
2015, precizează că acest ordin este în curs de 
elaborare. mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
 “Proiectul de Ordin pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a prevederilor art. 695 pct.17 și 
art. 792 alin.2 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătății - devenit proiectul de ordin pentru 
aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 
699 pct. 19 și art. 804 alin. 2 din Legea nr. 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătății ca urmare a 
republicarii Legii nr.96/2006 -  este în curs de elabora-
re.  Dupa finalizare, acesta va fi supus aprobării minis-
trului sănătății și apoi publicat în Monitorul Oficial 

Agerpres

partea I." – a transmis Ministerul Sănătății. mmmmmmmmmmmmmmmmm  
 Analiza felului în care normele de aplicare a legii vor asigura cu 
adevărat stocuri adecvate în piață nu reprezintă o analiză ușoară, cu atât mai 
mult cât amânarea adoptării unei soluții a fost calea aleasă până acum. 

Suplimentul "Distribuția produselor farmaceutice în România și Uniunea 
Europeană" a fost realizat cu susținerea The European Association of 
Euro-Pharmaceutical Companies (EAEPC). 


