
Colaborarea cu ANMDM - RASCI continuă dialogul cu Agenția Națională a 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, contribuind atât la dezvoltarea 
unui chestionar cu ajutorul căruia instituția să verifice înțelegerea 
consumatorilor asupra segmentului de îngrijire personală, cât și la pregătirea 
unui checklist cu privire la criteriile ce trebuie respectate de companii în 
momentul submiterii unui material publicitar spre evaluare. Mai mult, RASCI a 
solicitat reprezentanților ANMDM clarificări în legătură cu operațiunile de 
facturare aferente comercializării medicamentelor, precum și modificarea 
proiectului privind evaluarea și aprobarea denumirilor comerciale de tip 
"umbrelă" ale medicamentelor de uz uman, oferindu-și totodată expertiza și 
disponibilitatea de a lucra împreună cu autoritățile competente în a dezvolta 
cadrul legal optim în beneficiul consumatorilor români.

Proiectul de lege privind suplimentele alimentare - În primul semestru 
al acestui an, discuțiile pe marginea proiectului de lege PLx 468/2012 privind 
suplimentele alimentare au fost reluate în cadrul Comisiei pentru Sănătate și 
Familie din Camera Deputaților. Reprezentanții RASCI au participat la 
ședințele Comisiei, alături de reprezentanți ai Ministerului Sănătății, 
Ministerului Agriculturii, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Bioresurse Alimentare, Colegiului Medicilor din România, Agenției Naționale a 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, precum și ai asociațiilor 
reprezentative pentru industrie. RASCI salută demersul autorităților de a crea o 
reglementare unitară a sectorului suplimentelor alimentare, precum și 
disponibilitatea legislativului de a dialoga în mod transparent cu reprezentanții 
industriei și cu toate părțile interesate. De asemenea, RASCI și-a exprimat 
angajamentul de a susține autoritățile competente în eforturile de 
implementare a unei legislații în domeniul suplimentelor alimentare care să 
asigure predictibilitate pentru toți actorii implicați, în conformitate cu 
prevederile legislative și standardele aplicabile la nivelul Uniunii Europene.

Aplicabilitatea Legii nr. 150/2016 - Ca urmare a demersului RASCI cu 
privire la sfera de aplicare a prevederilor Legii nr. 321/2009 astfel cum a fost 
aceasta modificată și completată prin Legea nr. 150/2016 (poziția comună 
RASCI – ARPIM – ADRFR – CFR depusă în atenția Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale, precum și în atenția comisiilor de specialitate din cadrul 
Senatului, respectiv Camerei Deputaților ale Parlamentului României), 
răspunsul Comisiei pentru Agricultură, Silvicultură și Dezvoltare Rurală din 
cadrul Senatului menționează că dispozițiile Legii nr. 321/2009 cu modificările 
și completările ulterioare nu fac referire la „suplimente alimentare”.

Grupurile de lucru ale IBA - RASCI participă activ, prin intermediul 
membrilor săi, la întâlnirile celor 4 grupuri de lucru (Plante medicinale și 
aromatice autohtone, Plante medicinale și aromatice provenind din Asia, Plante 
medicinale și aromatice provenind din America, Zeoliți) din cadrul Institutului 
Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare, constituite în 
vederea facilitării alinierii operatorilor români la noile prevederi cuprinse în 
Regulamentul (UE) 2015/2283 cu privire la produsele de tip Novel Food, 
aplicabil începând cu 1 ianuarie 2018.

„Îmi face mare plăcere să vă 

anunț că RASCI împlinește 1 an de 

activitate și doresc să mulțumesc, 

pe această cale, tuturor celor care 

ne-au fost alături și ne-au sprijinit 

în acest demers.

La numai un an de la înființare, 

cu noi membri ce împărtășesc 

aceeași vizune și prin numeroase 

inițiative ce au ca scop final 

informarea corectă a consuma-

torilor români și promovarea 

îngrijirii personale responsabile, 

suntem mândri de realizările 

noastre, despre care vă invit să 

aflați mai multe și în acest 

newsletter.”
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NOI MEMBRI RASCI

Începând cu 1 iulie 2017, Antibiotice, Berlin-Chemie și WÖRWAG Pharma vor deveni membri cu drepturi depline ai 
asociației. Le urăm, așadar, bun venit în rândul membrilor noștri și suntem convinși că vom avea o colaborare fructuoasă, 
care, pe termen lung, va avea un impact pozitiv asupra stării generale de sănătate a consumatorilor români.

ETICĂ ȘI AUTOREGLEMENTARE

Grupul de lucru pentru etică și complianță din cadrul RASCI a elaborat Codul Etic al Asociației, căruia i se va Anexa și un 
“Ghid de bune practici în comunicările comerciale aferente suplimentelor alimentare”, document cu putere de auto-
reglementare în această zonă, la care companiile ce fac parte din asociație vor adera și ale cărui principii și le vor însuși. 
Obiectivul RASCI este ca acest Ghid să fie adoptat benevol, pe termen lung, de cât mai mulți jucători din industrie, 
contribuind astfel la crearea unui mediu concurențial corect.

IMPLICARE LA NIVEL COMUNITAR ȘI REGLEMENTĂRI EUROPENE

AESGP Med Data Bank - În cadrul parteneriatului cu AESGP, RASCI a contribuit la actualizarea bazei de date a 
asociației europene pentru a se asigura că datele reprezentative pentru România sunt cuprinzătoare și corecte. Lansată în 
anul 2014, această bază de date a devenit un real punct de referință pentru sectorul de îngrijire personală și include 
informații despre medicamentele fără prescripție medicală. Din anul 2015, lista a fost extinsă pentru a cuprinde și 
dispozitivele medicale pentru îngrijire personală.

Studiu european privind suplimentele alimentare - Ca parte a demersului inițiat de Comisia Europeană, și anume 
evaluarea modului de implementare a Regulamentului (CE) nr. 1924/2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate 
înscrise pe produsele alimentare,  pentru care RASCI a transmis poziția membrilor Asociației la inceputul acestui an, pe 
langa chestionarea operatorilor, Comisia Europeană a propus și cetățenilor un chestionar pentru a afla cât de bine este 
informată populația în legătură cu acest subiect. La finele acestui proces, se va vedea gradul de implementare a 
regulamentului.

Noi reglementări europene pentru dispozitivele medicale - Două noi reglementări privind dispozitivele medicale 
au fost publicate pe 5 mai 2017 în jurnalul oficial al Uniunii Europene, Regulamentul 2017/745 ("Regulamentul privind 
dispozitivele medicale", aplicabil de la 26 mai 2020), respectiv Regulamentul 2017/746 ("Regulamentul privind 
dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro", aplicabil de la 26 mai 2022). Potrivit Comisiei Europene, aceste 
regulamente au fost adoptate cu scopul de a actualiza cadrul legislativ actual și pentru a asigura o mai buna protecție a 
sănătății publice și a siguranței pacienților și sunt destinate să ofere mai multă transparență și certitudine juridică 
producătorilor și importatorilor și să contribuie la consolidarea competitivității și inovației la nivel internațional în acest 
sector strategic.

Reclasificarea produselor pe bază de merișor - Conform unei decizii luate de Comitetul de Reglementare a 
Dispozitivelor Medicale din cadrul Comisiei Europene, produsele care conțin proantocianidine prezente în merișor 
(Vaccinium Macrocarpon), al căror scop principal este de a  preveni sau trata cistita, nu cad în categoria dispozitivelor 
medicale. Rămâne la latitudinea fiecărui stat membru să stabilească dacă acestea vor fi clasificate ca suplimente alimentare 
sau ca medicamente. Adoptarea acestei decizii și implementarea ei sunt prevăzute pentru vara lui 2017.
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EVENIMENTE 

Forumul Industriei Farmaceutice

RASCI a participat în calitate de speaker 
la cea de-a 8-a ediție a Forumului 
Industriei Farmaceutice, un eveniment 
care a adus în prezidiu cele mai 
importante voci din industria farma-
ceutică, reprezentanți ai autorităților și 
ai asociațiilor de pacienți din România.

Nutraceutica

RASCI a participat la cea de-a doua 
ediție a evenimentului Nutraceutica, cel 
mai amplu eveniment dedicat supli-
mentelor alimentare și alimentației 
sănătoase, atât în calitate de speaker, 
cât și de expozant pe parcursul celor 3 
zile de eveniment.

CNSF

În ediția 2017 a Congresului Național al 
Studenților Farmaciști, am dezbătut 
împreună cu viitorii profesioniști din 
domeniul sănătății despre rolul și 
provocările farmacistului în industria 
de îngrijire personală, din perspectiva 
promovării prevenției și automedicației 
responsabile.

MEDIA
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Interviu MedFarm

Diana Mereu
Director Executiv RASCI 

Preluări media ale
comunicatului de presă

referitor la piața OTC
din România în Q1 2017

 

 
 

  
 

Interviu
Săptămâna Financiară

Diana Mereu
Director Executiv RASCI

 

 

Anuar de Fitoterapie 
și Suplimente

Alimentare


