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Evoluția contextului pandemic 

Campania de vaccinare a arătat o încetinire dramatică, în ciuda faptului că experții avertizează că 

perspectiva unui nou val de îmbolnăviri, în special în sezonul rece, este cât se poate de clară, 

tulpina indiană (delta) având toate caracteristicile să devină varianta dominantă. Mai mult, 

România a cerut amânarea livrărilor de doze de vaccin anti-COVID care trebuiau aduse în țară în 

luna iunie. Solicitarea oficialilor români a fost făcută din cauza stocurilor mari și a scăderii 

numărului de vaccinări, pe fondul relaxării restricțiilor începând cu data de 15 mai. În plus, 

reprezentanții CNCAV au anunțat că mai multe centre de vaccinare vor fi închise, în timp ce altele 

vor avea programul redus.  

Vaccinarea copiilor cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani a fost inițiată imediat după aprobarea de 

către EMA a vaccinului Pfizer pentru această categorie de vârstă, în total, fiind imunizați peste 

13.000 de copii. Puțin peste 4,5 milioane de persoane au primit cel puțin o doză de doze de vaccin 

de la începerea campaniei de vaccinare în decembrie 2020, ceea ce înseamnă că este foarte puțin 

probabil ca România să poată atinge imunitatea de grup anul acesta (60%). Guvernul a prelungit 

starea de alertă cu alte 30 de zile, începând cu 12 iunie. 

Evoluția cadrului legislativ la nivel local 

Pe data de 2 iunie, Guvernul a publicat pe site-ul Ministerului Investițiilor şi Proiectelor Europene 

(MIPE) Planul Naţional de Redresare şi Reziliență (PNRR), un document de 1.200 de pagini cu mai 

multe anexe, care prevede alocarea celor 29,6 mld. euro pentru dezvoltarea României în următorii 

6 ani. Documentele au fost publicate la o zi după trimiterea lor la Comisia Europeană şi conțin 

proiecte de investiţii, dar şi angajamente asumate sub formă de reforme în sistemul de pensii, 

administrația publică, companii de stat, etc. Aceste reforme şi proiecte de investiţii publice trebuie 

puse în aplicare până în 2026. 

Schimbări în conducerea Ministerului Sănătății 

Ioana Mihăilă a fost numită Ministru al Sănătăţii în 22 aprilie. Aceasta a fost propunerea înaintată 

de USR-PLUS, la o săptămână după ce fostul Ministru al Sănătății, Vlad Voiculescu, a fost demis 

de către premierul PNL Florin Cîţu, generând prima criză majoră a guvernului și coaliției aflate la 

putere. 

Ioana Mihăilă a ocupat începând din ianuarie 2021 funcția de Secretar de Stat în Ministerul 

Sănătății condus de Vlad Voiculescu, ocupându-se de gestionarea investițiilor în sistemul medical 

din fonduri externe şi de elaborarea componentei de sănătate din Planul Naţional de Redresare şi 

Reziliență. 

Aceasta este medic primar endocrinolog, fiind absolventă a Facultății de Medicină din cadrul 

Universității de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. 

Prioritățile Ioanei Mihăilă ca Ministru al Sănătății sunt: 

▪ Atragerea și utilizarea de fonduri europene pentru reforme și investiții; 

▪ Creșterea accesului la servicii medicale de bază; 

▪ Reforma managementului spitalelor. 
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http://www.ms.ro/wp-content/uploads/2021/04/Ioana-Mihaila-aprilie-2021-anonimizat.pdf
https://www.facebook.com/rasci.ro
https://www.linkedin.com/company/romanian-association-of-the-self-care-industry-rasci-/
https://www.youtube.com/channel/UCa7EbIR0-Q7LTwhhBcXyEcQ


 

 
Legea Suplimentelor Alimentare (56/2021) 

Proiectul de lege privind reglementarea suplimentelor alimentare (PL-x 468/2012), promulgat în luna martie de Președintele 

Klaus Iohannis, a fost publicat în Monitorul Oficial, devenind Legea nr. 56 din 31 martie 2021 privind suplimentele alimentare. 

Legea stabileşte cadrul legal referitor la suplimentele alimentare, comercializate ca produse alimentare şi prezentate ca atare. 

În această perioadă, Ministerul Sănătății lucrează la normele de implementare ale legii, acestea urmând a fi publicate în scurt 

timp în transparență decizională. 

 
Ordonanță de urgență privind asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 

Guvernul României a aprobat în ședința din 9 iunie 2021, Ordonanța de urgență a Guvernului privind stabilirea cadrului 

instituțional, precum și măsurile necesare pentru asigurarea aplicării directe a prevederilor Regulamentului (UE) 2017/745 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale. Regulamentului (UE) 2017/745 are ca 

scop armonizarea normelor pentru introducere pe piață și punere în funcțiune a dispozitivelor medicale și a accesoriilor pentru 

acestea pe piața Uniunii, permițându-le astfel să beneficieze de principiul liberei circulații a mărfurilor. Proiectul de OUG 

introduce, de asemenea, și o serie de reglementări privind publicitatea dispozitivelor medicale. Ordonanța de urgență a fost 

publicata în Monitorul Oficial, normele de implementare urmând a fi aprobate prin ordin al Ministrului Sănătății, la propunerea 

ANMDMR, în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare. De asemenea, Ordonanța de urgență a fost înregistrată în Parlament 

pentru legea de aprobare. 

 

 Implicare la nivel comunitar și reglementări europene 

 
Regulamentul (UE) 2021/468 privind speciile botanice 

care conțin derivați de hidroxiantracen 

A fost adoptat Regulamentului (UE) 2021/468 al Comisiei, de 

modificare a anexei III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006 în 

ceea ce privește speciile botanice care conțin derivați de 

hidroxiantracen. Conform regulamentului, începând cu data de 7 

aprilie 2021, suplimentele alimentare care conțin ca ingredient 

Aloe barbadensis, Aloe ferox și hibrizi, precum și/ sau alte specii 

de Aloe nu mai pot fi comercializate. 

Recomandare EFSA cu privire la siguranța aditivului 

alimentar dioxid de titan (E 171) 

EFSA și-a actualizat evaluarea siguranței aditivului alimentar 

dioxid de titan (E 171), în urma unei cereri a Comisiei 

Europene din martie 2020. Potrivit acesteia,  dioxidul de titan 

nu mai poate fi considerat sigur ca aditiv alimentar. Deși 

după ingestia orală absorbția particulelor de dioxid de titan 

este redusă, acestea se pot acumula totuși în organism, 

determinând probleme de genotoxicitate.  

 
Noutăți AESGP 

 
Raportul de activitate 2020 și Conferința Anuală 2021  

Atât Raportul de activitate, cât și Conferința Anuală AESGP 

pentru anul care a trecut au abordat tema îngrijirii personale 

în timpul și după pandemie. Ambele inițiative au vizat 

realizarea unei analize detaliate a unui an extrem de dificil, 

cu numeroase provocări de natură medicală, socială și 

economică. Acestea au evidențiat atât vulnerabilitățile 

industriei reprezentate, cât și punctele forte și oportunitățile 

identificate, aducând, totodată și propuneri pentru o „nouă 

normalitate” sustenabilă.  

 

 
 Îngrijirea personală pe perioada pandemiei COVID-19 

Pentru a cartografia și evidenția dovezile existente despre 

importanța îngrijirii personale în această perioadă, AESGP a 

publicat raportul său faptic „Îngrijirea personală în timpul și 

după pandemia COVID-19: privire de ansamblu la distanță 

de 1 an”. Raportul subliniază că, în acest context, îngrijirea 

personală a contribuit semnificativ la prevenirea răspândirii 

infecțiilor și la asigurarea resurselor medicale de bază pentru 

cei mai nevoiași, permițând oricui să-și asume un rol mai 

activ în gestionarea propriei sănătăți.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=56&an=2021
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?nr=56&an=2021
http://www.ms.ro/2021/06/09/ordonanta-de-urgenta-a-guvernului-privind-stabilirea-cadrului-institutional-precum-si-masurile-necesare-pentru-asigurarea-aplicarii-directe-a-prevederilor-regulamentului-ue-2017-745-al-parlamentulu/
https://bioresurse.ro/pages/institutul-na%C8%9Bional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-bioresurse-alimentare-iba-bucuresti?_pos=1&_sid=65e5296d9&_ss=r
https://bioresurse.ro/pages/institutul-na%C8%9Bional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-bioresurse-alimentare-iba-bucuresti?_pos=1&_sid=65e5296d9&_ss=r
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://www.efsa.europa.eu/en/news/titanium-dioxide-e171-no-longer-considered-safe-when-used-food-additive
https://aesgp.eu/content/uploads/2021/06/AESGP-Activity-Report-2020.pdf
https://aesgp.eu/events/57th-aesgp-annual-meeting
https://rasci.ro/ingrijirea-personala-pe-perioada-pandemiei-covid-19/


 

 

Desfășurarea campaniei „Despre sănătate, cu responsabilitate” 

  

 

 

 

 

 

RASCI a continuat să comunice în cadrul campaniei 

educaționale „Despre sănătate, cu responsabilitate”, 

actualizând constant informațiile destinate publicului larg, 

atât pe website-ul, cât și pe pagina de Facebook ale 

campaniei, dar și pe contul de Instagram. Noi informații 

despre gestionarea diferitelor afecțiuni minore au fost puse 

la dispoziția publicului, cu regularitate, cu obiectivul de a 

contribui la creșterea nivelului de educație pentru sănătate.  

MedAccess – promovarea consumului responsabil de suplimente alimentare 

Principalele 3 motive pentru care oamenii consumă suplimente 

alimentare sunt îmbunătățirea imunității, menținerea stării 

generale de sănătate și îmbunătățirea memoriei. Totodată, 

70,8% dintre consumatorii sau pacienţii intervievați consideră 

că suplimentele alimentare nu pot înlocui un medicament. 

Acestea sunt doar câteva dintre rezultatele chestionarului 

aplicat în cadrul campaniei MedAccess cu privire la utilizarea 

informată și responsabilă a suplimentelor alimentare, 

organizată de Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din 

România în perioada 15-28 martie 2021. Mai multe detalii, aici. 

 

 

 

 

 

 

 

Evenimente și apariții media 

 

Conferința Națională de Fitoterapie Practică 2021 

Diana Mereu, Director Executiv RASCI, a participat ca lector 

la Conferința Naţională de Fitoterapie Practică, desfășurată 

în perioada 3-4 iunie. Aceasta a abordat subiecte de maximă 

actualitate și de interes pentru industrie, precum “Percepția 

și comportamentul românilor cu privire la consumul de 

suplimente alimentare” sau “Legea 56/2021: Cadrul 

legislativ aferent suplimentelor alimentare”. 

Publicarea Legii Suplimentelor Alimentare 

RASCI a salutat implicarea și disponibilitatea autorităților de a 

dialoga în mod transparent cu reprezentanții industriei pe 

parcursul procesului legislativ.  În cadrul unui material realizat 

de PRO TV pe tema publicării Legii 56/2021, Diana Mereu, 

Director Executiv RASCI, a subliniat că “este interzisă atribuirea 

proprietăților de prevenire, tratare sau vindecare a unor boli 

umane sau referirea la asemenea proprietăți” în comunicarea 

acestor produse. De asemenea, aceasta a subliniat pentru 

postul local NOVA TV importanța existenței unui cadru 

legislativ unitar, transparent și predictibil pentru acest segment 

de piață, care să contribuie la informarea corectă a 

consumatorilor și pacienților români pentru ca aceștia să își 

poată gestiona eficient sănătatea. 

 

 

 

http://aleginformat.ro/
https://www.facebook.com/aleginformat
https://www.instagram.com/consumator.informat/?hl=en
http://www.fasf.ro/?p=2789&fbclid=IwAR1p0faTGbxVe3q4-YxmOLY27Q5KR8P1TKj6QcIXgUwKNLqZltST6cKwgRM
https://salus.com.ro/event/cnfp2021/?fbclid=IwAR1vd2VFARP64wjJsb-0pEVvHohMvoiFw8w9qCK9FD9b1bUJcJrmn9vreOo
https://rasci.ro/publicarea-legii-suplimentelor-alimentare-un-pas-necesar-in-asigurarea-sigurantei-si-sanatatii-consumatorilor-si-pacientilor-romani/
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/legea-suplimentelor-alimentare-a-fost-promulgata-inselaciunile-descoperite-de-anpc.html?fbclid=IwAR0DncBjVkVSeKTPez341rXbr7uynWTGus24thSTwvO2JbN2pLv99TQaTT8
https://www.novapress.ro/video/stirile-nova/jurnal-5-aprilie-202104079325.html


Datorită perseverenței intense 

și a cunoștințelor extinse ale 

angajaților, membrilor și 

colaboratorilor noștri, RASCI a 

reușit să își consolideze poziția 

în industria de self-care ca 

partener de încredere pentru 

autoritățile relevante, un 

promotor puternic pentru 

educația consumatorilor și 

pacienților la nivel național și 

un reper relevant al unui mediu 

competitiv, transparent și 

corect.  

 

  

   

DE CE SĂ DEVII MEMBRU RASCI 

  

În cadrul Asociației, vom continua să dezvoltăm activități care se axează pe cei 5 piloni 

strategici: 

• configurarea cadrului de reglementare;  

• crearea unui mediu concurențial corect; 

• îmbunătățirea educației pentru sănătate; 

• creșterea nivelului de relaționare cu stakeholderii; 

• consolidarea poziției RASCI. 

Credem că îngrijirea personală reprezintă viitorul sănătății și sperăm că vă veți alătura 

eforturilor noastre de a promova la nivel național această opțiune eficientă pentru 

sănătate.  

 

 
 Sperăm să vă alăturați RASCI în 2021 și, în acest sens, vă prezentăm care sunt principalele 

beneficii ale membrilor noștri: 

• voce reprezentativă pentru industrie (cu privire la reglementări și legislație); 

• recunoaștere între parteneri (reputație de înaltă clasă și încredere dovedită);  

• combinație armonizată de companii membre (locale și multinaționale);  

• standarde etice înalte (dezvoltarea de bune practici ale industriei);  

• evenimente, abonamente și certificări (acces privilegiat); 

• networking (alături de profesioniști cu viziuni similare); 

• promotori ai inovației (rămâneți la curent cu tendințele); 

• expunerea la un cadru european (membru AESGP); 

• responsabilitate socială (campanii educaționale); 

• economii (expertiză și resurse interne). 

 

https://rasci.ro/formular-de-inscriere/

