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„Ne-am propus, încă de la înființarea 
asociației, să ne constituim ca o voce 
puternică, competentă și unitară a 
industriei pe care o reprezentăm. Cu 
fiecare zi, suntem mult mai aproape de 
îndeplinirea acestui deziderat, cu noi 
membri ce împărtășesc aceeași viziune 
și prin numeroase inițiative ce au ca 
scop final informarea corectă a 
consumatorilor români și promova-
rea îngrijirii personale responsabile. 
La doar un an de la înființare, suntem 
mândri să anunțăm că RASCI are o 
colaborare strânsă cu autoritățile și 
instituțiile abilitate din domeniu, dar și 
cu instituții și organizații profesionale 
europene, în vederea actualizării și 
îmbunătățirii normelor existente, 
precum și alinierii cadrului legislativ 
național curent la practicile europene.”

RASCI ÎN DIALOG CU AUTORITĂȚI ȘI ÎNSTITUȚII ALE STATULUI

RASCI continuă dialogul susținut și colaborarea cu toate instituțiile de interes 
oferindu-și totodată expertiza și disponibilitatea de a lucra ım̑preună cu autoritățile 
competente ın̑ a dezvolta cadrul legal optim în beneficiul consumatorilor români.

În acest sens, pe parcursul celui de-al treilea trimestru al anului 2017, RASCI a 
discutat deschis atât cu autoritățile de reglementare, cât și cu Comisiile de 
specialitate din cadrul Senatului și Camerei Deputaților cu privire la diverse 
problematici de impact pentru segmentul de piață reprezentat de asociație, precum 
proiectul de lege PLx 468/2012 privind suplimentele alimentare pentru care a adus 
noi amendamente sau propunerea de modificare a Legii nr. 95/2006 privind 
reforma ın̑ domeniul sănătății ın̑ vederea includerii unui cadru de reglementare a 
publicității dispozitivelor medicale, cazuri ın̑ care Asociația a fost invitată să facă 
parte din grupurile de lucru pentru pregătirea normelor de aplicare.

ETICĂ ȘI AUTOREGLEMENTARE

Identificând discordanțe între comunicarea comercială și instrucțiunile de utilizare 
ale produsului Zenella Med, RASCI a solicitat un punct de vedere din partea RAC, 
care a analizat situația și, după întrunirea Comitetului Etic, a emis o decizie care 
subliniază faptul că afirmațiile din cadrul spotului TV nu sunt conforme cu 
prospectul sau cu informațiile de pe ambalajul produsului, acestuia atribuindu-i-se 
o sferă de acțiune mult mai extinsă. RAC a recomandat astfel revizuirea comunicării 
comerciale și eliminarea deficiențelor constatate în termenul de 5 zile de la data 
comunicării deciziei. Deoarece acest aspect nu a fost respectat și principiile de 
informare corectă a publicului au fost ın̑ continuare ın̑călcate, RASCI a înaintat 
plângere către CNA, aceasta fiind analizată de Direcția de Monitorizare și Control.

IMPLICARE LA NIVEL COMUNITAR ȘI REGLEMENTĂRI EUROPENE

Elemente de siguranță pentru medicamentele de uz uman - Referitor la implementarea Directivei 2001/83/EU, 
respectiv a Regulamentului (EU) 2016/161, care detaliază regulile de siguranță pentru medicamentele de uz uman, 
Comisia Europeana a publicat în luna iunie o versiune actualizată a documentului de întrebări și răspunsuri. Noile reguli 
privind măsurile de siguranță se vor aplica începând cu data de 9 februarie 2019. Modificările aduse de cea de-a 7-a 
versiune a documentului pot fi regăsite aici.

Principiile de punere pe piață a bunurilor ȋn contextul BREXIT - În luna iunie, grupul de lucru din cadrul 
Comisiei Europene responsabil de negocierile cu Marea Britanie în urma declanșării Articolului 50 din Tratatul de la 
Lisabona a publicat un set de principii esențiale care vizează situația bunurilor de pe piața unică europeană până la 
momentul retragerii din UE. Conform principiilor enunțate, Acordul de Retragere ar trebui să asigure că evaluările 
riscurilor, procedurile de aprobare și autorizare a produselor biocide, a produselor fitosanitare și a medicamentelor 
(umane și veterinare) conduse de o autoritate din Regatul Unit care sunt în desfășurare la data retragerii sunt transferate, 
dacă este cazul, către autoritățile naționale competente. În cazuri excepționale, ar trebui să se prevadă posibilitatea de a 
solicita transferul documentelor deținute de Regatul Unit în legătură cu procedurile încheiate înainte de data retragerii.

Raportul PiSCE 2014-2017 (parte din Raportul PiSCE 2014-2020) – PiSCE este un proiect pilot de promovare a 
sistemelor de îngrijire personală ın̑ UE, prin intermediul căruia s-a creat o platformă de experți care încurajează 
stakeholderii să sprijine inițiativele de îngrijire personală în special ın̑ următoarele trei categorii:
 Implementare (stabilirea unui cadru care să ın̑curajeze schimbul de bune practici cu privire la îngrijirea personală, 

precum și asigurarea unei platforme care să susțină inițiativele de îngrijire personală la nivel național sau regional);
 Educație (includerea îngrijirii personale ın̑ cadrul curriculei școlare, precum și ca parte a programelor de educație și 

pregătire a profesioniștilor din domeniul sănătății);
 Sănătate publică (integrarea unor noi tehnologii care să ın̑curajeze îngrijirea personală, precum și integrarea îngrijirii 

personale ın̑ inițiativele de alfabetizare ın̑ sănătate).
Raportul reprezintă la acest moment punctul oficial de referință al acestui proiect și este accesibil aici.



EVENIMENTE 

MEDIA

SEMINAR SAPS

Având în vedere realitatea economică actuală și modul de organizare și funcționare a 
pieței de suplimente alimentare, seminarul „Suplimente Alimentare și Produse ale 
Stupului” a reprezentat o ocazie excelentă pentru a dezbate acest subiect extrem de 
relevant, prilej cu care RASCI a subliniat necesitatea unei reglementări unitare, a 
unei comunicări comerciale etice și a unui mediu concurențial corect.
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ZF Health & Pharma Summit '17

Prezent pentru al doilea an consecutiv ca speaker ın̂ cadrul ZF Health&Pharma 
Summit '17, Răzvan Bosinceanu, președintele RASCI, a discutat despre impactul 
îngrijirii personale atât asupra consumatorilor, cât și a economiei, subliniind faptul că 
economiile anuale totale la nivelul Uniunii Europene, prin stimularea creșterii 
segmentului de îngrijire personală cu doar 5%, ar ajunge la 16 miliarde de euro.

Preluări media ale comunicatului de presă referitor

la piața OTC din România în Q2 2017

Preluări media ale comunicatului de presă referitor la extinderea

asociației și aniversarea unui an de la înființarea acesteia 


