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Ordonanţa de urgenţă 
35/2012

A fost publicată recent Ordonanţa de urgenţă nr. 35/2012 pentru m
completarea unor acte normative în domeniul sanitar
Modificările principale vizează dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privin
domeniul sănătăţii („Legea sănătăţii”) în ceea ce priveşte 
calitate şi siguranţă referitoare la organele umane destinate tran
(ii) farmacovigilenţa, prin care se introduc următoarele

1. Obligaţia Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de a
administra Platforma informatică din asigurările de

2. Definiţii pentru următoarele concepte:
siguranţă post-autorizare.

3. Noi noţiuni în sfera farmacovigilenţei:  
a) sistem de management al riscului,
b) plan de management al riscului,
c) sistem de farmacovigilenţă,  
d) dosar standard al sistemului de farmacovigilenţ

4. Dreptul Agenţiei Naţionale a Medicamentul
Medicale („ANMDM”) ca, după acordarea autorizaţiei d
piaţă, să impună deţinătorului autorizaţiei de punere pe
efectueze un studiu de siguranţă post
efectueze un studiu de eficacitate post

5. Sistemul de farmacovigilenţă de care dispune 
autorizaţiei de punere pe piaţă, precum şi 
acestuia (de exemplu, să opereze un sistem de manageme
pentru fiecare medicament, să monitorizeze rezultatele m
reducere la minimum a riscului).

6. Dreptul ANMDM de a percepe tarife
finanţarea activităţilor legate de farmacovigilenţă, operarea
comunicare şi supraveghere a pieţelor. 

7. Obligaţia ANMDM de a crea şi gestio
portal web naţional privind medicamentele
electronică cu portalul web european privind medicamen
cuprinde, printre altele, rapoarte publice de
medicamentelor, rezumatele caracteristicilor prod
prospectelor, modalităţi de raportare către ANMDM 
adverse suspectate de pacienţi sau profesionişti din domen
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8. Obligaţia deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă de a transmite, în format electronic,
către baza de date europeană EudraVigilance, anumite informaţii privind reacţiile adverse 
suspectate grave care au loc atât în Uniunea Europeană, cât şi în ţări terţe. 

9. Obligaţia ANMDM de a înregistra toate reacţiile adverse suspectate de pe teritoriul 
României şi de a le transmite prin intermediul portalului web naţional sau prin alte 
mijloace.

10. Obligaţia deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă de a prezenta Agenţiei Europene a 
Medicamentului rapoarte periodice actualizate privind siguranţa medicamentelor.

11. Procedura de urgenţă la nivelul Uniunii Europene cu privire la siguranţa 
medicamentelor, precum şi cazurile pentru care se aplică o astfel de procedură.

12. Prevederi cu privire la supravegherea studiilor de siguranţă post-autorizare.

Ordonanţa intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. 

[Sursa: Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434/30.06.2012]

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să-i contactaţi pe: Sorin David, Dan Dascălu sau Anda Rojanschi. 


