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Pe fondul răspândirii tulpinii Omicron, Guvernul României a prelungit starea de alertă pe întreg
teritoriul național, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 9 decembrie 2021 prin
Hotărârea nr. 1.242 din 8 decembrie 2021. Aceeași hotărâre prevede însă și relaxarea în perioada
sărbătorilor a unor restricții. La baza actului normativ sunt măsurile adoptate prin Hotărârea
Comitetului Naţional pentru Situații de Urgență nr. 112/2021.
Începând cu luna octombrie, în cadrul campaniei naționale de vaccinare s-a început
administrarea celei de-a treia doze (booster). Cu toate acestea, se menține un ritm lent de
vaccinare, pe fondul interesului scăzut din partea populației, puțin peste 39% din totalul
populației având schema de vaccinare completă (2 doze).

Evoluția cadrului legislativ la nivel local
Evoluţia mediului politic

Noutăți AESGP
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Evoluția contextului pandemic

Apariții media

De ce să devii
membru RASCI

Finalul anului 2021 a reprezentat și sfârșitul tulburărilor politice generate în urma destrămării
coaliției de guvernare PNL-USR PLUS, rezultând un Guvern pe deplin investit, sub conducerea
premierului liberal Nicolae Ciucă. Totodată, în timpul negocierilor s-a format o nouă coaliție de
guvernare, formată din partidele PNL și PSD.
Portofoliul de sănătate a fost alocat social-democraților, fiind acum coordonat de Prof. Univ. Dr.
Alexandru Rafila. Sectorul asistenței medicale va funcționa sub prioritatea imediată menționată
în programul de guvernare, „revenirea la normal”. Astfel, măsurile de combatere a efectelor
pandemiei COVID-19 vor fi punctul central al noii echipe de management al asistenței medicale.
În prezent, structurile Guvernului sunt în curs de definitivare. Echipa noului ministru este, de
asemenea, în curs de formare, în timp ce responsabilitățile pentru domenii-cheie sunt decise
între secretarii de stat. Instituțiile-cheie din domeniul sănătății funcționează, în prezent, sub
conducere interimară:
•
•

ANMDMR - Ioana Țene – Președinte interimar (Șef Departament Dispozitive Medicale)
CNAS - Adela Cojan – Președinte interimar (Vicepreședinte)

Evoluții la nivel legislativ
În data de 18 octombrie 2021, Ministerul Sănătății a organizat, în sistem de videoconferință, o
ședință publică de dezbatere a proiectului de Ordin privind aprobarea cuantumului tarifelor
pentru activităţile desfășurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale
din România. La dezbatere au participat atât reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Agenției
Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România, cât și reprezentanți ai
industriei farmaceutice și a dispozitivelor medicale. RASCI a participat activ le dezbatere, cu
propuneri de modificare și îmbunătățire a proiectului de ordin.
Ca urmare a dezbaterii, autoritățile vor face o analiză a proiectului și vor reveni cu un nou proiect
sau o versiune revizuită.

Implicare la nivel comunitar și reglementări europene
Dioxidul de titan (E171), interzis ca aditiv alimentar în
Uniunea Europeană începând din 2022
Statele membre au aprobat în data de 8 octombrie 2021
propunerea Comisiei Europene de a interzice utilizarea
dioxidului de titan (E171) ca aditiv alimentar începând din
2022. Prevederea va intra în vigoare la începutul anului 2022,
cu excepția cazului în care Consiliul sau Parlamentul European
vor adopta o obiecție până la sfârşitul acestui an. Va începe
apoi o perioadă de eliminare treptată de 6 luni, după care se
va aplica o interdicție totală de utilizare în produsele
alimentare. Dioxidul de titan (E171) are rol de colorant în mai
multe produse precum guma de mestecat, diverse produse de
patiserie, suplimente alimentare, supe și bulionuri.

Noutăți AESGP
Valoarea economică și socială a îngrijirii personale
Pentru a identifica contribuția actuală a produselor din sfera
îngrijirii personale la sistemele europene de sănătate,
precum și potențialul acestora, AESGP a inițiat un demers
amplu de cercetare: studiul „Îngrijirea

personală în Europa:
impactul economic și social asupra indivizilor și societății”.
Potrivit acestuia, în Europa, 1,2 miliarde de probleme minore
de sănătate sunt autogestionate în fiecare an cu ajutorul
produselor de îngrijire personală, generând economii de 34
de miliarde EUR pe an pentru sistemele de sănătate și
bugetele naționale. Rezultatele studiului AESGP vin să ateste
importanța îngrijirii personale și reprezintă un argument solid
în dezvoltarea unor politici publice care să sprijine
promovarea îngrijirii personale, atât la nivel european, cât și
pe plan național.

Săptămâna Îngrijirii Personale
Alături de alte organizații active în domeniu la nivel
internațional, RASCI a marcat Săptămâna Îngrijirii Personale în
perioada 15-21 noiembrie, printr-un demers care să sublinieze
importanța informării corecte și a responsabilizării oamenilor
cu privire la gestionarea propriei stări de sănătate. RASCI s-a
angajat, încă de la înființarea asociației, să contribuie la
asigurarea sustenabilității sistemului de sănătate, prin
promovarea îngrijirii personale ca soluție eficientă pentru
sănătate.

Încurajarea consumului responsabil de antibiotice
RASCI a marcat Ziua Europeană de Informare despre
Antibiotice (18 noiembrie) și Săptămâna Mondială de
Conștientizare asupra Rezistenței la Antibiotice (18-24
noiembrie). Cu această ocazie, Asociația a atras atenția
asupra nevoii de consum informat și responsabil al
antibioticelor, pentru a contribui la combaterea rezistenței
antimicrobiene, o amenințare urgentă la adresa sănătății
publice.

Campania „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.

Inițiative interne RASCI
RASCI Awards

Conducere nouă pentru grupurile de lucru RASCI

RASCI recunoaște excelența, implicarea și proactivitatea
membrilor prin intermediul RASCI Awards.

Conform metodologiei interne a Asociației, conducerea
grupurilor de lucru din cadrul RASCI se stabilește prin vot în
fiecare an. Pentru 2022, aceasta este următoarea:

Pentru contribuția la dezvoltarea RASCI prin expertiza
aprofundată, implicarea constantă în proiectele Asociației și
activitatea intensă în cadrul grupurilor de lucru, RASCI a oferit
o recunoaștere onorifică a eforturilor și implicării profesionale
a reprezentanților propuși și votați de membrii RASCI pe
parcursul lunii noiembrie.
Astfel, premiile RASCI pentru 2021 au fost oferite Dianei Buru,
reprezentant GSK Consumer Healthcare și Monei Cioară,
reprezentant Opella Healthcare.

•
•
•

Medicamente fără prescripție medicală (OTC) &
Dispozitive medicale (DM) – Diana Buru, GSK Consumer
Healthcare
Suplimente alimentare (SA) – Mona Cioara, Opella
Healthcare
Etică & Conformitate – Mihaela Ene, Bayer Consumer
Health
Poziția pentru grupul de lucru de Comunicare & PR & PA
este deocamdată liberă.

Apariții media
8 din 10 persoane acceptă că este responsabilitatea lor
să-și gestioneze propria sănătate

Despre prevenție și importanța îngrijirii personale la
Radio România Antena Satelor

80% dintre europeni acceptă că este responsabilitatea lor să-și
gestioneze propria sănătate și sunt dispuși să facă acest lucru,
potrivit unui studiu efectuat la nivelul anului 2020 în 10 țări
europene. Cu ocazia Săptămânii Îngrijirii Personale, RASCI a
atras atenția asupra importanței acesteia: „Am dori să
valorificăm această conștientizare sporită făcând mai mult
pentru a îmbunătăți cunoștințele în domeniul sănătății și pentru
a le da oamenilor puterea să-și gestioneze sănătatea zi de zi cu
încredere”. Mai multe detalii, aici.

Accesul la servicii medicale, mai ales în anumite zone ale
țării, este unul dificil. Iar, în această perioadă, pe fundalul
pandemiei COVID-19, acesta a fost și mai mult îngreunat. De
aceea, este cu atât mai importantă îngrijirea personală,
încurajarea comportamentelor preventive și creșterea
nivelului de educație pentru sănătate. Despre acestea a
vorbit la Radio Antena Satelor Diana Mereu, Director Executiv
RASCI. Mai multe informații pot fi accesate în materialul radio
aici (min. 17-25).

Urgentarea publicării normelor de aplicare a legislației
suplimentelor alimentare și dispozitivelor medicale

Utilizarea responsabilă a suplimentelor alimentare,
informații în direct la Radio România Antena Satelor

În contextul nevoii crescute a consumatorului de a-și menține
sănătatea într-o stare bună cu ajutorul produselor ce se
eliberează fără prescripție medicală dar și a dorinței de a fi
informat din surse credibile, RASCI a reiterat nevoia de
urgentare a publicării normelor de aplicare pentru legislația
existentă în domeniul publicității pentru suplimentele
alimentare și dispozitivele medicale. La acest moment este
necesar să asigurăm implementarea cadrului legal prin
legislație secundară pentru a asigura mai mult control și
monitorizare. Astfel putem combate fenomenul de <<fake
news>> și alte derapaje. Mai multe detalii, aici.

Eforturile RASCI de a contribui la îmbunătățirea educației
pentru sănătate vizează informarea corectă a cât mai multor
publicuri asupra celor trei categorii de produse reprezentate
de Asociație. Astfel, într-o intervenție în direct la Radio
România Antena Satelor, în cadrul emisiunii „Viața la țară”,
Diana Mereu, Director Executiv RASCI, a vorbit despre ce
sunt și ce nu sunt suplimentele alimentare, ce rol au acestea
în menținerea sănătății, dar și de unde ar trebui să se
informeze oamenii despre acestea și ce ar trebui să facă
înainte de a le consuma. Mai multe detalii puteți afla din
intervenția în întregime (min. 24-34).

DE CE SĂ DEVII MEMBRU RASCI
Datorită perseverenței intense
și a cunoștințelor extinse ale
angajaților,

membrilor

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

și

• configurarea cadrului de reglementare;

colaboratorilor noștri, RASCI a

• crearea unui mediu concurențial corect;

reușit să își consolideze poziția
în industria de self-care ca

• îmbunătățirea educației pentru sănătate;

partener de încredere pentru

• creșterea nivelului de relaționare cu stakeholderii;

autoritățile
promotor
educația

relevante,
puternic

un

pentru

consumatorilor

și

pacienților la nivel național și

• 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.

un reper relevant al unui mediu
competitiv,
corect.

transparent

și
Sperăm să vă alăturați RASCI în 2022 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).

