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Conferință RASCI în parteneriat cu Nicholas Hall 

  „Health Literacy – Driving Self-Care 

Forward”, eveniment de referință pentru 
industria de îngrijire personală din România, 
este organizat de RASCI, în parteneriat cu The 

Consumer Healthcare Training Academy și 
Nicholas Hall.  

Evenimentul se va desfășura pe parcursul a 
două zile: 

• o zi dedicată unui workshop, susținut de 

reprezentanții The Consumer Healthcare 
Training Academy, ce va pune la dispoziția  
participanților instrumentele și tehnicile 
adecvate pentru ca aceștia să le aplice în 
comunicarea de brand; 

• o zi de conferință, facilitată de RASCI și 
Nicholas Hall, ce va reuni reprezentanți ai 

autorităților relevante și ai companiilor din 
industria de self-care din România, precum 
și ai asociațiilor profesionale reprezentative 
la nivel local și european. 

ZIUA 1 – WORKSHOP 

Despre îngrijirea personală și beneficiile 

acesteia  

Studiu de caz  -  Categoria răceală și gripă - 

prezentări și discuții  

Educația în domeniul sănătății 

Exercițiu de grup - Audit privind educația în 

domeniul sănătății - prezentări și discuții 

Aderența în domeniul sănătății  

Exercițiu de grup - Îmbunătățirea educației în 

domeniul sănătății prin intermediul informațiilor 

din prospect sau de pe ambalaj 

Îmbunătățirea educației în domeniul 

îngrijirii personale 

Prezentări, discuții, oportunități de colaborare 

pentru producători  
 

ZIUA 2 – CONFERINȚĂ                                                     

Publicitatea medicamentelor OTC pe 

rețele sociale/ aplicații mobile 

Educația pentru sănătate în era digitalizării 

Auto-selecția în farmacii a produselor de 

îngrijire personală  

Expunerea la raft a medicamentelor OTC - 

oportunitate de educare a consumatorului  

ePharmacy – perspective și oportunități 

Industria de îngrijire și comerțul online în plan 

local și global 

Sustenabilitate în industria de self-care 

Minimizarea impactului asupra mediului, fără a 

compromite sănătatea și accesul 

consumatorilor sau siguranța produselor  

  Înregistrările la eveniment se fac pe adresa de e-mail elizabeth.bernos@nicholashall.com  

Mai multe detalii referitoare la speakeri și agenda finală a conferinței vor fi anunțate 
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Implicare la nivel comunitar și reglementări europene 

 
Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a solicitat 

deținătorilor de autorizații de introducere pe piață (DAPP) să își 

înregistreze punctul de contact unic al industriei (i-SPOC), care 

să informeze EMA cu privire la furnizarea și disponibilitatea 

medicamentelor critice identificate în contextul unei „urgențe 

de sănătate publică” sau al unui „eveniment major”. Toate 

companiile farmaceutice cu un medicament autorizat la nivel 

central sau național în UE sunt obligate să înregistreze un 

singur punct de contact până la data de 2 septembrie 2022.  

„Ghidul albastru” din 2022 referitor la punerea în aplicare a 

normelor UE privind produsele a fost publicat în Monitorul 

Oficial al Uniunii Europene.  Această nouă versiune, care 

înlocuiește versiunea anterioară a Ghidului, din 2016, 

reflectă modificările recente ale legislației – în special în ceea 

ce privește dispozitivele medicale,  ca urmare a adoptării 

MDR și IVDR – și în special, adoptarea Regulamentului (UE) 

2019/1020 privind supravegherea pieței și relația acesteia 

cu cadrele legislative sectoriale. 

 
Grupul de lucru pe probleme de calitate (QWP) din cadrul 

Agenției Europene a Medicamentului a publicat în cursul lunii 

iulie un document de Întrebări și Răspunsuri pentru a oferi 

îndrumări tehnice și procedurale producătorilor din industria 

farmaceuticǎ pentru înlocuirea, respectiv eliminarea dioxidului 

de titan (TiO2) din compoziția medicamentelor. 

Comisia Europeană a publicat un proiect de regulament de 

modificare a anexei XVII la Regulamentul REACH privind 

restricția microplasticelor polimerice sintetice. Potrivit 

termenelor anticipate pentru următorii pași ai procesului de 

adoptare ar urma ca noul regulament să intre în vigoare în 

primul trimestru al anului 2023.  

 
Ziua Internațională a Îngrijirii Personale 2022 

 
 În fiecare an, în data de 24 iulie, RASCI marchează Ziua 

Internațională a Îngrijirii Personale, pentru a atrage atenția 

asupra rolului pe care îngrijirea personală îl are în 

menținerea unei stări de sănătate optime, dar și a multiplelor 

beneficii ale acesteia pentru indivizi și societate, pentru 

profesioniștii din domeniul sănătății și pentru sistemul de 

sănătate. Începând cu 2019, Organizația Mondială a 

sănătății a introdus „Luna Îngrijirii Personale”, care începe în 

data de 24 iunie și se încheie cu Ziua Internațională a 

Îngrijirii Personale, pentru a susține inițiative regionale și 

naționale menite să încurajeze implementarea de practici 

coerente și intervenții extinse de îngrijire personală. 

 
Inițiative și campanii 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.  

 

Raport final al Consiliului Concurenței  

 
Consiliul Concurenței a publicat în 6 septembrie 2022 raportul final privind studiul inițiat pentru cunoașterea piețelor de 

producție şi de comercializare a medicamentelor eliberate fără prescripție medicală şi a suplimentelor alimentare. Recomandările 

autorității preiau o serie de propuneri din partea industriei, inclusiv RASCI, printre care aspecte precum:  

• stabilirea unor cerințe în cazul publicității outdoor pentru medicamente OTC; 

• modificarea legislației privind comerțul online la medicamente OTC pentru a include si platformele de intermediere; 

• modificarea legislației prin introducerea unor prevederi exprese privind posibilitatea (nu obligativitatea) expunerii 

medicamentelor OTC la raft; 

• aprobarea și publicarea normelor tehnice corespunzătoare Legii Suplimentelor Alimentare și/sau modificarea legislației 

subsecvente. 

https://www.ema.europa.eu/en/news/call-companies-register-their-industry-single-point-contact-i-spoc-supply-availability
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52022XC0629(04)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=IT
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/scientific-guidelines/qa-quality/quality-medicines-questions-answers-part-2#replacement/removal-of-titanium-dioxide-(tio2)-in-medicines.-technical-and-procedural-guidance.-new-july-2022-section
https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/083921/1/consult?lang=en
https://rasci.ro/ingrijirea-personala-aduce-economii-de-34-de-miliarde-de-euro-pe-an-pentru-sistemele-de-sanatate-europene/
https://rasci.ro/ingrijirea-personala-aduce-economii-de-34-de-miliarde-de-euro-pe-an-pentru-sistemele-de-sanatate-europene/
http://aleginformat.ro/
https://www.facebook.com/aleginformat
https://www.instagram.com/consumator.informat/?hl=en
http://www.consiliulconcurentei.ro/wp-content/uploads/2022/09/RaportFinalOTC.pdf


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 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). 

 

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

