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COMUNICAT DE PRESA 

Principalele initiative ale Ministerului Sanatatii si CNAS pentru acest 
an, anuntate la Forumul Industriei 
Farmaceutice, editia 2017 

Peste 100 de persoane au participat la cea de-a 
8-a editie a Forumului Industriei Farmaceutice, 
evenimentul reunind toti actorii implicati in 
industria pharma, de la reprezentanti ai 
Ministerului Sanatatii, ai CNAS, ai asociatiilor din 
industria farmaceutica, ai asociatiilor de 
pacienti, si pana la reprezentanti ai celor mai 
importante companii producatoare, 
importatoare si distribuitoare de medicamente. 

Evenimentul s-a bucurat si de prezenta 

Ministrului Sanatatii, Florian Bodog, care a dezbatut, alaturi de ceilalti 19 speakeri, cele mai 

importante probleme cu care se confrunta sistemul de sanatate din Romania si a comunicat 

audientei principalele directii ale strategiei avute in vedere de ministerul pe care il conduce. 

“Am venit astazi aici, la Forumul Industriei Farmaceutice, pentru ca sunt preocupat de politica 

de pret a medicamentelor si zona de comert din piata farmaceutica, si, in special, ma 

intereseaza accesul pacientilor la tratament. Pentru ca in centrul preocuparilor tuturor celor 

implicati in industria farmaceutica trebuie sa fie pacientul, iar pentru asta trebuie sa colaboram, 

sa lucram in echipa. De aceea, Minsterul Sanatatii a organizat foarte multe dezbateri publice si 

a comunicat toate initiativele propuse, astfel incat toate modificarile aparute sa aiba cat mai 

putine efecte negative asupra pacientului”, a declarat Florian Bodog, Ministrul Sanatatii, la 

Forumului Industriei Farmaceutice. 

De asemenea, Ministrul Sanatatii a abordat si alte subiecte importante, precum problema 

stocurilor si a taxei clawback, anuntand ca se intentioneaza modificarea acesteia incepand cu 

ultimul trimestru al anului. 

“Impreuna cu primul ministru, cu presedintele CNAS si cu Ministerul de Finante, lucram la o 

simulare si speram ca incepand cu ultimul trimestru al acestui an sa aducem o modificare si in 

ceea ce priveste taxa clawback, in asa fel incat sa nu fie o povara pentru dumneavoastra, toti 

cei care actionati in piata farmaceutica. In ceea ce priveste problema stocurilor, Ordinul 

stocurilor este din nou in discutie, pentru ca e perfectibil. Incercam sa il perfectam, pentru ca 

acest ordin face parte din politica de pret a medicamentului din Romania si vine sa asigure acea 

predictibilitate de care au nevoie producatorii, importatorii si distribuitorii de medicamente, 
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dar si pacientii. De asemenea, cred ca trebuie sa gandim o politica de “pedepsire” a actorilor 

din piata care nu-si fac treaba, fie ca suntem noi, reprezentanti ai institutiilor statului, fie ca 

sunt producatori sau furnizori care nu livreaza la timp. Trebuie sa fim cu totii responsabili”, a 

precizat Ministrul.  

In plus, ministrul a declarat ca sprijina intrarea pe piata romaneasca a medicamentelor noi, insa 

o conditie primordiala este asigurarea existentei pe piata a medicamentelor esentiale. 

“Eu fac tot posibilul pentru a asigura intrarea pe piata a medicamentelor noi, dar trebuie sa 

avem grija si ca toate medicamentele esentiale sa existe pe piata. De exemplu, in primele cinci 

luni ale acestui an am introdus un numar record de molecule noi pentru tratamentul 

pacientilor, repectiv 21 de molecule noi, si nu ne vom opri aici. Dar, in acelasi timp, ne lovim de 

faptul ca, din diferite motive, moleculele vechi, cu care medicii lucreaza, dispar de pe piata sau 

nu se pot aproviziona la timp. Iar daca am elabora o politica de preturi care sa asigure industriei 

o stabilitate, care sa asigure stabilitate tuturor jucatorilor, imi doresc ca aceasta politica de 

preturi sa asigure si accesul pacientilor la medicamente. Trebuie sa fim o echipa in toate 

demersurile”, a incheiat Ministrul Sanatatii. 

La randul sau, Marian Burcea, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, a vorbit 

despre principalele masuri adoptate de institutia pe care o reprezinta, una dintre cele mai 

importante fiind renuntarea la comisiile de experti din cadrul Casei Nationale sau a Caselor 

Judetene. 

“In ultima perioada au fost adoptate o serie 

de masuri, care inlesnesc accesul 

pacientilor la medicamentele compensate 

si scurteaza timpul dintre diagnostic si 

inceperea terapiei. Renuntarea la comisiile 

de experti din cadrul Caselor de Sanatate a 

dus la cresterea cu peste 24%, fata de anul 

trecut, a bugetului alocat echipamentelor 

utilizate in cadrul programelor nationale de 

sanatate gestionate de CNAS. De 

asemenea, de la 1 aprilie a.c., au fost 

extinse si unele din cele 14 programe de sanatate, astfel incat anul acesta vor beneficia de 

aceste terapii peste un milion de pacienti”, a declarat Marian Burcea la Forumul Industriei 

Farmaceutice.  

Presedintele CNAS a precizat ca anul acesta vor fi demarate negocieri pentru contracte cost-

volum si cost-volum-rezultat si pentru alte medicamente, in functie de fondurile disponibile, si a 
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anuntat ca a fost inaintata Primului Ministru, Ministrului Sanatatii si Ministerului de Finante o 

propunere privind modificarea taxei clawback. 

“Intentionam ca in acest an sa demaram negocieri pentru contracte cost-volum si cost-volum-

rezultat si pentru alte medicamente, in functie de fondurile disponibile, si ne propunem sa 

dezvoltam anumite programe de sanatate curative care tintesc afectiuni mintale si neurologice 

degenerative, in conditiile in care tulburarile psihice si de comportament sunt sub-diagnosticate 

in Romania. In ceea ce priveste taxa clawback, in contextul in care consumul de medicamente 

compensate a crescut spectaculos in ultimii ani, consideram ca taxa clawback este necesara 

pentru mentinerea sub control a consumului de medicamente, insa trebuie perfectata. In acest 

scop, am inaintat Primului Ministru, Ministrului Sanatatii si Ministerului de Finante un draft de 

propunere privind modificarea taxei claw back, care cuprinde: fara taxa clawback la spital, iar 

medicamentele mai ieftine de 15 lei fara clawback pana la incidenta de 2.000 de plafoane pe 

trimestru. Insa, Ministerul de Finante trebuie sa vina cu o majorare de fonduri. Sigur ca 

propunerea CNAS poate fi discutata si imbunatatita, dar pot sa spun este ca am facut o 

propunere pentru un clawback de 16,27%, diferentiat, pentru trimestrul trei si patru din acest 

an”, a declarat Presedintele CNAS. 

Din perspectiva asociatiilor producatorilor de medicamente, cea mai importanta problema a 

industriei farmaceutice din Romania ramane subfinantarea sistemului de sanatate, care 

continua sa afecteze major toti jucatorii din piata, si in special pacientii. 

“Trebuie sa fim realisti: pentru ca o economie sa functioneze, banii trebuie sa circule. Iar 

finantarea si stabilitatea sistemului sunt foarte importante, altfel nici piata nu se poate 

dezvolta, nici pacientul nu poate beneficia. Cred ca toata problema vine de la finantare. Daca un 

producator nu furnizeaza un medicament in piata, nu o face din rea vointa, o face din cauza 

anumitor presiuni. Stim ca in ultimii ani au disparut circa 2.000 de medicamente din piata. Si 

trebuie sa ne concentram pe principalele probleme, iar acestea sunt: pretul cel mai mic din 

Europa si taxa clawback de 20%. Acestea creeaza 80-90% din problemele pietei farmaceutice 

din Romania. Exista initiative bune, dar trebuie sa tinem cont ca avem un buget neschimbat de 

5 ani de zile”, a declarat Adrian Grecu, Presedinte, Asociatia Producatorilor de Medicamente 

Generice din Romania. 

Liviu Popescu, Director Relatii Externe Asociatia Romana a Producatorilor Internationali de 
Medicamente, a dat exemplul Italiei, care a decis ca taxa clawback trebuie platita in mod 
echitabil de toti producatorii de medicamente, pentru a fi folosita in procesul de cercetare si 
dezvoltare de noi terapii. 

„Rolul sistemului de sanatate din Romania este de a le asigura pacientilor acces la 
medicamentele de care au nevoie. Toate reglementarile impuse celor care fac parte din sistem 
trebuie analizate, inainte de toate, din perspectiva impactului pe care il pot avea asupra 
accesului pacientilor la tratament. Romania este pe locul 5 din Europa in ceea ce priveste 
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penetrarea medicamentelor generice, insa este printre ultimele tari la capitolul introducerii 
terapiilor inovatoare pe lista medicamentelor compensate. Iar accesul la medicamente de 
ultima generatie trebuie incurajat pentru ca acestea pot fi singura sansa la viata pentru unii 
pacienti”, a precizat Liviu Popescu.  

Cea de-a 8-a editie a Formului Industriei Farmaceutice a avut loc pe data de 8 iunie 2017 si a 
reunit toti actorii implicati in industria pharma. Dezbaterile din cadrul evenimentului s-au 
concentrat asupra principalelor provocari cu care se confrunta, de ani de zile, industria 
farmaceutica din Romania: lipsa unei politici publice a medicamentului, lipsa de predictibilitate,  
disparitia unui numar foarte mare de medicamente de pe piata, taxa claw back, molecule noi 
intrate pe piata de compensate, drepturile pacientilor si accesul acestora la tratamentul potrivit 
samd. 

Parteneri: Antibiotice, Janssen, A&D Pharma, QuintilesIMS, Nestor Nestor Diculescu Kingston 
Petersen Legal & Tax, ADEM – Asociatia Distribuitorilor Europeni de Medicamente, Nurvil, High-
Tech Systems & Software 

Parteneri media: eHealth Romania.com, PaginaMedicala.ro, Manager Express, 
medicalmanager.ro, Jurnalul de Afaceri, Saptamana Medicala, Medical Market, 9AMNews, 
ROMEDIC 

Despre Forumul Industriei Farmaceutice  

Evenimentul reuneste, in fiecare an, top-managementul principalelor companii de productie, import si distributie 

de medicamente din Romania, factori de decizie din Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, 

Consiliul Concurentei, reprezentanti ai Colegiului Farmacistilor, reprezentanti ai celor mai importante asociatii din 

industria farmaceutica, reprezentanti ai Asociatiilor de pacienti, experti in analiza de piata si specialisti din 

domeniul farmaco-economic si medical s.a.m.d.  

De 8 ani, Forumul Industriei Farmaceutice intermediaza relatia dintre autoritati si toti cei implicati in business-ul cu 

medicamente, devenind o traditie si un moment de referinta pentru industria pharma din Romania. 

Despre Pharma Business Services  

Pharma Business Services este o companie lider specializata in servicii de comunicare pentru domeniul medical si 

farmaceutic, oferind clientilor sai servicii de comunicare complet integrate si o abordare de succes, care combina 

canalele de comunicare traditionale cu cele alternative. 


