
 

 

 

 

 

Industria farmaceutică are o nouă asociație, reprezentativă pentru segmentul de medicamente fără 

prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală 

 

București, 26 iulie 2016 - Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, 

suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI), cea mai nouă asociație din cadrul industriei 

farmaceutice din România, își propune să genereze un demers comun la nivelul principalelor entități din 

industrie, atât pentru a crește gradul de conștientizare al publicului prin informarea specifică cu privire la 

aceste categorii de produse, dar și pentru a atrage atenția autorităților asupra nevoii de implicare și dialog 

în dezvoltarea, adoptarea și implementarea cadrului legislativ favorabil de care sa beneficieze în primul 

rând sănătatea și bunăstarea cetățenilor români. 

 

Principalul obiectiv al asociației este acela de a promova deschis si informat medicamentele fără 

prescripție, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru îngrijire personală drept o soluție 

eficientă, cu impact pozitiv asupra sănătății românilor, educând  publicul cu privire la importanța 

acțiunilor preventive, precum și a administrării responsabile a acestora. 

  

„Prin intermediul acestei asociații  vom oferi  o voce puternică, competentă și unitară  acestui segment de 

bază al industriei farmaceutice, element pe care îl considerăm esențial în succesul demersului nostru în  

educarea pacientului și consumatorului  român in legatură cu  starea generală de sănătate, necesitatea 

abordării unei atitudini profilactice, precum și cu îngrijirea personală responsabilă și corect informată. De 

aceea, ne propunem ca, în colaborare cu autorități, instituții și alte organizații din industrie, fie publice sau 

private, să dezvoltăm campanii de informare prin care să contribuim la îmbunătățirea continuă a educației 

pentru sănătate și creșterea nivelului de responsabilitate în prevenirea si tratarea afecțiunilor cu produse 

din categoria medicamentelor fără prescripție, suplimentelor alimentare și dispozitivelor medicale pentru 

îngrijire personală”, a declarat Răzvan Bosinceanu, Președinte RASCI. 

 

Încurajarea prevenției și a utilizării responsabile de medicamentele fără prescripție, suplimentele 

alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală are potențialul de a contribui pe lângă 

ameliorarea stării generale de sănătate a românilor pe termen lung, și la diminuarea presiunii exercitate 

asupra sistemului de sănătate de tratamentele medicamentoase din această categorie. Aici sunt incluse: 

medicamente care nu necesită prescripție medicală, ci doar recomandarea unui medic sau farmacist, 

suplimente alimentare și dispozitive medicale care nu necesită recomandare și care pot fi utilizate corect 

și eficient in condițiile unei informări coerente a populației din România. 

 

Membri fondatori ai asociației sunt producători și distribuitori de medicamente fără prescripție (OTC), 

suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală, activi pe piața din România: 

Bayer, GlaxoSmithKline Consumer Healthcare, Johnson & Johnson, Sanofi, Reckitt Benckiser, Pfizer, 

Prisum International Trading.  

 

Consiliul Director al asociației este format din 5 membri: 

• Președinte (Răzvan Bosinceanu, Johnson & Johnson); 

• Vice- Președinte (Iulia Roșian, Sanofi); 

• 3 reprezentanți dintre Membri RASCI (Emilio Bellantoni, Bayer; Ana-Diana Buru, 

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare; Ioan-Costin Vasilescu, Reckitt Benckiser). 

 

Conducerea activităţii curente a asociației şi punerea în aplicare a tuturor deciziilor Consiliului Director 

este asigurată de Directorul Executiv, Diana Mereu. 

 

Pentru mai multe informaţii, puteţi vizita: www.rasci.ro. 

http://www.rasci.ro/

