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Evoluția contextului pandemic 

Începând cu data de 8 martie, România a renunțat la prelungirea stării de alertă, precum și la 

măsurile de restricție aplicabile, menținându-se doar recomandarea pentru purtarea măștii la 

interior și în spații aglomerate. Conform declarațiilor Ministrului Sănătății, trendul infectărilor 

înregistrate este descendent și rata de pozitivare s-a stabilizat (în jurul valorii de 8-9%). Printre 

măsurile adoptate de autorităţi pentru gestionarea situației pandemice se numără: 

disponibilitatea medicației antivirale specifice, modificări instituționale la nivel CNCAV prin 

modificarea structurii de conducere (începând cu data de 2 martie, Andrei Baciu a preluat funcția 

de Președinte CNCAV), posibilitatea transferării campaniei de vaccinare la nivelul medicilor de 

familie începând cu data de 1 iulie 2022. 

Implicațiile conflictului din Ucraina asupra segmentului de self-care 

În contextul conflictului militar declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, RASCI s-a 

angajat să monitorizeze și să raporteze orice impact potențial asupra lanțurilor de aprovizionare 

cu produse din sfera îngrijirii personale și să raporteze autorităților competente relevante orice 

informații sau semnale cu privire la potențialele discontinuități în portofoliile membrilor săi. De 

asemenea, Asociația și-a manifestat deschiderea și disponibilitatea de a colabora în mod deschis 

cu autoritățile pentru a oferi sprijin în activitățile acestora de ajutorare a refugiaților din Ucraina. 

Evoluția cadrului legislativ la nivel local 

Schimbări în conducerea ANMDMR 

Începând cu 1 martie 2022, Răzvan Mihai Prisada este noul președinte al Agenției Naţionale a 

Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), în urma promovării 

concursului desfășurat de Ministerul Sănătăţii pentru ocuparea postului vacant de conducere, pe 

perioadă nedeterminată. Răzvan Mihai Prisada este farmacist, Doctor în farmacie și a deținut 

funcția de vicepreședinte al Colegiului Farmaciștilor din România din anul 2016. 

Evoluții la nivel legislativ 

În contextul situației din Ucraina, o nouă propunere legislativă, B108/2022, de modificare și 

completare a art. 803 din Legea nr.96/2005 privind reforma în domeniul sănătății a fost 

înregistrată la Senat pentru dezbatere. Propunerea vizează posibilitatea furnizării de 

medicamente autorităților și organizațiilor care acționează în domeniul asistenței umanitare, 

chiar dacă acestea nu dețin autorizații de distribuţie angro sau nu reprezintă unităţi farmaceutice. 

În data de 2 martie, Guvernul României a adoptat OUG nr. 16/2 martie 2022, pentru modificarea 

art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică. 

Potrivit acesteia, în mod obiectiv, procesul de adoptare a unor reglementări legale în situații 

excepționale nu poate fi supus cerințelor aplicabile procedurii obișnuite de asigurare a 

transparenței decizionale, realitățile impunând adoptarea urgentă a unor norme legale de a căror 

aplicare depinde stabilitatea și buna funcționare a instituțiilor fundamentale ale statului. 
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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


 

 

Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial al Uniunii Europene 

a Regulamentului (UE) 2022/63 al Comisiei din 14 ianuarie 

2022 cu privire la utilizarea aditivului alimentar dioxid de titan 

(E171), RASCI a solicitat public clarificări din partea Institutului 

Național de Sănătate Publică și a Institutului de Bioresurse 

Alimentare referitoare la perioada de tranziție pentru 

producerea și punerea pe piață a produselor ce includ acest 

aditiv în compoziție. Conform celor două instituții, în perioada 

de tranziție prevăzută de actul normativ, care se încheie la data 

de 7 august 2022, aditivul poate fi produs și utilizat în 

continuare în suplimentele alimentare comercializate pe 

teritoriul UE, iar produsele puse pe piață până la această dată 

vor putea fi comercializate până la data expirării acestora.  

În conformitate cu articolele 95-96 și 98-99 ale 

Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European şi 

al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, 

aplicabil începând cu data de 27 Mai 2021, certificatele emise 

de organismele notificate în conformitate cu Directiva 

93/42/EEC rămân în general valabile până la data indicată în 

certificat sau cel târziu până la 27 mai 2024. Pentru a elimina 

orice interpretări eronate ale reglementărilor în vigoare, 

RASCI a solicitat ANMDMR clarificări referitoare la 

posibilitatea de comercializare după data de 26 mai 2021 a 

produselor puse inițial pe piață în baza declarației de 

conformitate emisă în baza Directivei 93/42/EEC, dacă un 

nou lot a fost fabricat și pus pe piață ulterior acestei date. 

 
Legea Suplimentelor Alimentare, nr. 56/2021, promulgată în data de 31 martie 2021, precum și Ordonanța de Urgență nr. 46 

din 9 iunie 2021 privind dispozitivele medicale, așteaptă în continuare publicarea normelor de implementare pentru ca 

prevederile ce reglementează cele două categorii de produse ce se eliberează fără prescripție medicală să poată fi aplicate în 

beneficiul consumatorilor și al pacienţilor români. RASCI continuă să solicite factorilor de decizie urgentarea publicării acestora.  

 

Implicare la nivel comunitar și reglementări europene 

 
În luna ianuarie, EFSA a publicat proiectul de Ghid pentru 

stabilirea și aplicarea nivelurilor superioare tolerabile de aport 

de vitamine și minerale esențiale. Acest document constituie 

un proiect de ghid care va fi aplicat în evaluările EFSA pe 

parcursul unei etape pilot de 1 an și va fi revizuit și completat 

după caz. Înainte de publicarea formei finale, documentul va fi 

lansat în consultare publică.  

Pe baza avizului științific EFSA cu privire la utilizarea în 

siguranță în alimente și suplimente alimentare a 

monacolinelor din drojdia roșie de orez, Comisia Europeană 

a elaborat un proiect de Regulament ce prevede ca acestea 

să fie plasate în secțiunea B (restricție de utilizare) din anexa 

III la Regulamentul (CE) nr. 1925/2006, în condițiile unui 

consum zilnic mai mic de 3 mg, respectiv cerințe de 

etichetare care să vizeze doza zilnică recomandată, numărul 

de doze per produs și conținutul de monacoline per doză 

individuală. Alături de acestea, eticheta trebuie să includă și 

avertismente cu privire la contraindicații și posibile 

interacțiuni medicamentoase. În urma votului pozitiv al 

Comitetului Permanent pentru Plante, Animale, Alimente și 

Furaje (SCoPAFF), proiectul va fi supus unei proceduri de 

evaluare de 3 luni, ce se va încheia la 3 mai 2022. După 

această perioadă, dacă nu există opoziție din partea 

Parlamentului și a Consiliului European, proiectul de 

regulament va fi adoptat oficial de Comisia Europeană și 

publicat în Monitorul Oficial al Uniunii. 

 

În luna februarie, Grupul de coordonare pentru procedura de 

recunoaștere reciprocă și procedura descentralizată - 

Medicamente de uz uman (CMDh) din cadrul Agenției Europene 

a Medicamentului, a publicat în consultare publică Planul de 

lucru multianual până în 2025.  Acesta include următoarele 

cinci domenii prioritare: disponibilitatea medicamentelor 

esențiale și coordonarea în timpul crizei, optimizarea 

procedurilor, proiecte inovatoare, pregătirea pentru modificări 

legislative, optimizarea comunicării/ relației/ întâlnirilor cu 

părțile interesate. 

 
Strategia AESGP pentru 2022-2026 

 
 Strategia AESGP pentru perioada 2022-2026 urmărește să: 

• Configureze în mod proactiv cadrul legislativ, politic și 

economic la nivel european în care operează industria de 

self-care; 

• Promoveze valoarea și beneficiile individuale, societale și 

economice ale îngrijirii personale, cu un accent special pe 

produsele de self-care în Europa. 

În perioada 2022-2026, activitatea AESGP va urmări 5 

direcții strategice, ce includ: reglementarea segmentului de 

self-care, reducerea amprentei asupra mediului, 

transformarea digitală, recunoașterea valorii îngrijirii 

personale, aplicarea principilor de dezvoltare durabilă la 

nivelul conținutului și ambalajelor pentru produsele din sfera 

îngrijirii personale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R0063
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/240324
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/243191
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/e200102
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13025-Food-safety-restrictions-on-the-use-of-monacolins-from-red-yeast-rice-in-foods_en
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/About_CMDh/CMDh_Activities/Workplans/CMDh_Multi-annual_Workplan_to_2025.pdf
https://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Human_Medicines/CMD_h_/About_CMDh/CMDh_Activities/Workplans/CMDh_Multi-annual_Workplan_to_2025.pdf


 

 
Raport preliminar al Consiliului Concurenței  

La finalul lunii ianuarie, Consiliului Concurenței a publicat un 

raport preliminar privind studiul inițiat pentru cunoașterea 

piețelor de producție şi de comercializare a medicamentelor 

eliberate fără prescripție medicală şi a suplimentelor 

alimentare. RASCI a cooperat pe deplin cu autoritatea de 

concurență pe perioada desfășurării acestui studiu amplu și a 

depus observații și propuneri la informațiile incluse în raport. 

Acestea au vizat aspecte precum reglementarea expresă a 

expunerii la raft, a publicității prin rețelele de socializare și 

aplicații mobile sau clarificări privind comerțul electronic cu 

medicamentele care se eliberează fără prescripție medicală.  

 

 ISO PLUS se alătură membrilor RASCI  

Cu o experiență de mai bine de 30 de ani pe piața europeană 

de suplimente alimentare și lider pe piața elenă, ISO PLUS 

urmărește nu doar să ofere produse de cea mai înaltă 

calitate, ci și să contribuie activ la creșterea nivelului de 

informare și educare a consumatorilor cu privire la îngrijirea 

personală. 

 

Inițiative educaționale 

  
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 îngrijirea personală eficientă au fost puse la dispoziția 

publicului, cu regularitate, cu obiectivul de a contribui la 

creșterea nivelului de educație pentru sănătate.  

 

RASCI este partenerul campaniei naționale MedAccess, 

desfășurată de Federația Asociațiilor Studenților Farmaciști din 

România în perioada 14-27 martie. Scopul acesteia este să 

educe populația cu privire la informarea corectă și utilizarea 

responsabilă a suplimentelor alimentare și a medicamentelor 

OTC.  Activitățile din campanie vizează distribuirea pliantelor 

informative, prezentarea materialelor informative atât online, 

cât și fizic în licee, dar și conferințe sau activități sociale 

destinate studenților, specialiștilor din domeniul sănătății, și 

publicului larg. 

 

Evenimente și apariții media 

 

 

 

 

 

În cadrul unui interviu video pentru rubrica Specialiști în 

Sănătate realizată de publicația Wall-Street.ro, Diana Mereu, 

Director Executiv RASCI, a atins multiple subiecte de interes 

pentru industria de self-care din România. Interviul complet 

poate fi urmărit aici. În plus, RASCI a participat la cea de-a 

cincea ediție a Conferinței Future Healthcare by Wall-Street, 

cu tema „Sănătatea, între prevenție și digitalizare”. 

Înregistrarea video a evenimentului este disponibilă aici. 

În cadrul conferinței PRIA Medicine, Supplements and Medical 

Devices Publicity,  din 21 februarie 2022, Diana Mereu, Director 

Executiv RASCI, a abordat subiecte extrem de relevante pentru 

industria reprezentată, precum nevoia de urgentare a publicării 

normelor de implementare aferente noii legislații din domeniul 

suplimentelor alimentare și al dispozitivelor medicale, precum și 

despre importanța informării, educării și responsabilizării 

consumatorilor. Evenimentului poate fi urmărit aici.  

 

 

http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2022/01/Raport-preliminar-OTC-si-suplim-alim.pdf
https://www.isoplus.gr/el?fbclid=IwAR3WTI0p2kW4jR_eQlnAMFlHXIJvdUUhRL2E80LVQ9pltRvDrvamzT3mq4w
http://aleginformat.ro/
https://www.facebook.com/aleginformat
https://www.instagram.com/consumator.informat/?hl=en
https://www.facebook.com/fasfr/
https://www.facebook.com/fasfr/
https://www.facebook.com/watch/?v=257265746582750
https://www.facebook.com/WallStreetRo/videos/488736502970203
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=357901789518533


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. 

 

  

 

Noul Consiliu Director RASCI 

 

RASCI și-a ales noua echipă de conducere a Asociației în cadrul ultimei Adunări Generale, din data 

de 29 martie 2022.  Membrii Consiliului Director RASCI sunt aleși pentru un mandat de 2 ani.  

Astfel, funcția de președinte va fi ocupată în noul mandat de Iulia Roșian, General Manager în 

cadrul Sanofi Consumer Health Care România-Moldova, în timp ce noul vicepreședinte va fi Costin 

Ioan Vasilescu, Head of Regulatory and Medical Affairs – SEE în cadrul Reckitt Benckiser.  

 

Din echipa de conducere, în rol de membri ai Consiliului Director, 

fac parte și Ana-Diana Buru, Cluster Regulatory Affairs Lead 

România, Moldova, Ucraina și Ungaria în cadrul GlaxoSmithKline 

Consumer Healthcare, Ramona Brumă, Head of Regulatory 

Affairs for CEE Subcluster (Romania & Bulgaria & Rep. Moldova) în 

cadrul Bayer Consumer Health  și George Pachițanu, Senior  

Business Development Manager România în cadrul Johnson & 

Johnson Consumer Health. 

 
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 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). 

 

Iulia Roșian 

Președinte RASCI 

Costin Vasilescu 

Vicepreședinte RASCI 

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

