
actualizat 02.11.2020

Nr. crt. Unitatea sanctionata Motivul sanctionarii

Data 

aplicarii 

sanctiunii Sanctiuni complementare

1 Farmacia Avalux-Star SRL, com. 

Albeşti, Jud. Vaslui

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 29.10.2020

2

Farmacia Farmatris S.R.L., Şimleul 

Silvaniei, Jud. Sălaj

Nerespectarea art. 8 alin. (3) din Legea Farmaciei nr. 

266/2008,  republicată (farmacia nu a respectat Regulile de 

Bună Practică Farmaceutică, au fost identificate în stocul 

vandabil medicamente cu termen de valabilitate depăşit) 10.09.2020

3

Farmacia Profarm S.R.L., Pericei, 

Jud. Sălaj

Nerespectarea art. 8 alin. (3) din Legea Farmaciei nr. 

266/2008,  republicată (farmacia nu a respectat Regulile de 

Bună Practică Farmaceutică, au fost identificate în stocul 

vandabil medicamente cu termen de valabilitate depăşit) 10.09.2020

4 Farmacia Vest Farm S.R.L., Oradea, 

Jud. Bihor

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată (farmacia a desfăşurat activitate de distribuţie 

angro) 14.08.2020

5 Farmacia Farmedcris SRL, com. 

Bălcăuţi, Jud. Suceava

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 13.08.2020

6 Farmacia Plantofarm SRL, com. 

Botoşana, Jud. Suceava

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 03.08.2020

Tabel cu unitațile sancționate contravențional de ANMDMR (fabricanți, distribuitori angro/en detail, deținători de autorizații de punere pe piață - 

medicamente de uz uman) 



7 Farmacia C.G.V. Pharma S.R.L., 

punct de lucru Cheresig, Jud. Bihor

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată (farmacia a desfăşurat activitate de distribuţie 

angro) 08.07.2020

8 Farmacia Mercur Farm, com. 

Arbore, Jud. Suceava

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 07.07.2020

9

Geonet SRL

Nerespectarea art. 803 lit. k) din Legea 95/2006 republicată 

si a OMS 502/2013, respectiv distribuitorul angro a transmis 

la ANMDMR raportările lunii aprilie 2020 incomplete 23.06.2020

10

MB Distribution Med SRL 

Nerespectarea art. 803 lit. k) din Legea 95/2006 republicată 

si a OMS 502/2013, respectiv distribuitorul angro nu a 

transmis la ANMDMR nicio raportare lunară privind 

operaţiile comerciale derulate după data autorizării 

(februarie 2019) 16.06.2020

11

Alliance Healthcare România SRL 

(fosta Farmexpert DCI)

Nerespectarea art. 699 pct. 19, art. 804 alin. (2) din Legea 

95/2006 republicată si a art. 5 din OMS 269/2017, respectiv 

distribuitorul angro nu şi-a îndeplinit corespunzător 

obligaţia de serviciu public referitor la livrările 

intracomunitare din anul 2019 15.06.2020

12 Farmacia Silva 1, Belceşti, Jud. Iaşi 

(în structura SC Silva Med SRL)

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 10.06.2020

13 Farmacia Taurus Farm SRL com. 

Dumeşti, jud. Iaşi

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei 266/2008, 

republicată (la data inspecţiei, farmacia îşi desfăşura 

activitatea în absenţa unui farmacist) 03.06.2020

14

Farmacia Simina Farm Center SRL, 

Mioveni, jud. Argeş

Nerespectarea art. 8 alin. (3) din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată (farmacia nu a respectat Regulile de 

Bună Practică Farmaceutică, respectiv nu a respectat decizia 

ANMDMR privind blocarea la vânzare a unui medicament) 12.02.2020

Blocarea la vânzare a întregii 

cantităţi existente în stoc din 

medicamentul pentru care 

ANMDMR a emis decizie de 

blocare



15 Farmacie neautorizata in structura 

SC Happy Shinypharm SRL, Sat 

Brădiceşti, Com. Dolheşti, Jud. Iaşi 

Nerespectarea art. 2 alin. (1), lit. a), b) din Legea Farmaciei 

nr. 266/2008, republicată (farmacia iși desfășura activitatea 

fară autorizație emisă de Ministerul Sănatății)

02.12.2019

16 Farmaceutica Remedia 

Distribution&Logistics S.R.L.

Nerespectarea art. 803 lit. f) din Legea 95/2006, republicată 

și a art. 21 din OMS 131/2016, cu privire la  distribuția de 

medicamente 10.12.2019

17
Plantmed SRL, punct de lucru jud. 

Cluj

Nerespectarea art. 803 lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la  distribuția de medicamente

                                                           

27.11.2019

18
Fildas Trading SRL, punct de lucru 

Tg. Mureş

Nerespectarea art. 803 lit. i) din Legea 95/2006, republicată, 

cu privire la  distribuția de medicamente

                                                           

06.11.2019

19 Medident Exim SRL
Nerespectarea art. 800 alin. (1) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la  distribuția de medicamente

04.10.2019

Blocarea la comercializare a 

stocului de medicamente 

declarat la data întocmirii P-V, 

încetarea activității de distribuție 

angro de medicamente 

(autorizație retrasă)

20
Drogheria ABC în structura SC 

Osiris White Farm SRL, Vicovu de 

Sus, Jud. Suceava

Nerespectarea art. 2 alin. (8) din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată (drogheria deținea în stoc  și elibera 

medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie 

medicală) 18.09.2019

21

Farmacia Helios SRL, Slatina, jud. 

Olt

Nerespectarea art. 8 alin. (3) din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată (farmacia nu a respectat Regulile de 

Buna Practică Farmaceutică, au fost identificate în stocul 

vandabil medicamente cu termen de valabilitate depășit) 18.07.2019

Distrugerea medicamentelor cu 

termen de valabilitate depășit 

identificate în stocul farmaciei



22

Farmacia Farmavit SRL, Slatina, 

jud. Olt

Nerespectarea art. 25 alin. (1), lit. a) din OMS 444/2019 

pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea 

și funcționarea unităților farmaceutice  (farmacia deținea în 

stoc medicamente fară documente de proveniență)
11.07.2019

Distrugerea medicamentelor fără 

documete de proveniență 

identificate în stocul farmaciei

23

Farmacia Nicofarm SRL, Balș, jud. 

Olt

Nerespectarea art. 25 alin. (1), lit. a) din OMS 444/2019 

pentru aprobarea Normelor privind înființarea, organizarea 

și funcționarea unităților farmaceutice  (farmacia deținea în 

stoc medicamente fară documente de proveniență)
28.05.2019

Distrugerea medicamentelor fără 

documete de proveniență 

identificate în stocul farmaciei

24

 Drogheria Rosifarm SRL, Vaslui

Nerespectarea art. 4 din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată (drogheria deținea în stoc  și elibera 

medicamente care se eliberează pe bază de prescripţie 

medicală)
21.05.2019

Distrugerea medicamentelor care 

se eliberează pe bază de 

prescripţie medicală, existente în 

stocul drogheriei.

25

Elantis Farma SRL

Nerespectarea art. 803 lit. h) din Legea 95/2006, republicată 

, cu privire la  distribuția de medicamente
15.04.2019

26

Medplant Comimpex SRL

Nerespectarea art. 803 lit. h) din Legea 95/2006, republicată 

, cu privire la  distribuția de medicamente
07.03.2019

27

Farmacia Medica SRL, Balș, jud. Olt

Nerespectarea art. 8 alin. (3)  din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată, referitor la faptul că activitatea 

farmaciei comunitare nu se desfășoară conform Regulilor de 

Bună Practică Farmaceutică 19.03.2019

28

CN Unifarm SA

Nerespectarea art. 803 lit. b) din Legea 95/2006, republicată 

şi a art. 22 alin. (1), art. 36 alin. (2), art. 40 alin. (2) din OMS 

761/2015, cu privire la  distribuția de medicamente
20.03.2019

29
Farmacia HQ Farm SRL, sat 

Pielești, jud. Dolj

Nerespectarea art. 8 alin. (3)  din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată, referitor la faptul că activitatea 

farmaciei comunitare nu se deșfasoară conform Regulilor de 

Buna Practică Farmaceutică 12.03.2019



30

Farmacia Oel Prod SRL, Craiova

Nerespectarea art. 8 alin. (3)  din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată, referitor la faptul că activitatea 

farmaciei comunitare nu se desfașoară conform Regulilor de 

Bună Practică Farmaceutică 05.03.2019

31

Dr. Hart SRL

Nerespectarea art. 803 si 699 (19) din Legea 95/2006, 

republicată și a art. 3 alin. (1) și art. 23 alin. (1) lit. f) din 

OMS 761/2015 (unitatea nu a implementat corect sistemul 

de management al calității creat și nu a luat măsurile 

necesare în vederea îndeplinirii obligației de serviciu public) 27.02.2019

32

Novartis Pharma Services SRL

Nerespectarea art. 890 din Legea 95/2006, republicată 

(unitatea, în calitate de reprezentant al DAPP nu a respectat 

prețurile de producător aprobate de Ministerul Sănătăţii 

pentru medicamentele comercializate) 08.02.2019

33
Farmacia Acsademia SRL, 

Bucureşti

Nerespectarea art. 8 alin. (3)  din Legea Farmaciei nr. 

266/2008, republicată, referitor la faptul că activitatea 

farmaciei comunitare nu se desfășoară conform Regulilor de 

Buna Practica Farmaceutică 01.02.2019

34 Farmacia I.M.A.J. Trade SRL, com. 

Pietroșani, jud. Argeș

Nerespectarea art. 15 din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia funcționa în lipsa 

farmacistului 22.11.2018

35 Roche România SRL

Nerespectarea art. 803 lit. k din Legea 95/2006 republicată 

şi OMS 502/2013 cu privire la raportarea electronică 

eronată a operaţiunilor comerciale pentru produsele 

deţinute în portofoliu. 20.12.2018

36 Farmacia Viola SRL, Zărnești, Jud. 

Brașov

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfășurat 

activitate de distribuție angro 16.11.2018

Propunere pentru anularea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul  Sănătății

37 Farmacia Precizia SRL, Săcele, Jud. 

Brașov

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfășurat 

activitate de distribuție angro 15.11.2018

Propunere pentru anularea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății



38

Best Pharma Warehouse SRL

Nerespectarea art. 802 lit. a), b), c)și art. 803 lit. f), g), h), 

din Legea 95/2006, republicată, cu privire distribuția de 

medicamente 16.11.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

39

Centrul de Gastroenterologie "Dr. 

Goldiș" SRL, Timișoara

Nerespectarea art. art. 701¹ alin. (2) din Legea 95/2006, 

republicată (clinica nu a respectat ghidurile detaliate privind 

buna practică în studiu clinic pentru medicamente de uz 

uman pentru investigație clinică) 24.10.2018

Interzicerea desfașurării studiului 

clinic

40

Cardioclinic BLD 2007 SRL, 

Stefanești, Jud. Argeș

Nerespectarea art. art. 701¹ alin. (2) din Legea 95/2006, 

republicată (clinica nu a respectat ghidurile detaliate privind 

buna practică în studiu clinic pentru medicamente de uz 

uman pentru investigație clinică) 18.10.2018

Interzicerea desfașurării studiului 

clinic

41 Farmacia Andreas International 

SRL Azuga, Jud. Prahova

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfașurat 

activitate de distribuție angro 11.10.2018

Propunere pentru anularea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

42 Farmacia Farmacia Ana Maria SRL, 

punct de lucru Balotești, Jud. Ilfov

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfășurat 

activitate de distribuție angro 09.10.2018

Propunere pentru anularea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

43

Farmacia Ana Maria in structura 

S.C. Farmacia București Tehnoplus 

Farm SRL, Crevedia, Jud. 

Dâmbovița

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfașurat 

activitate de distribuție angro

25.09.2018

Propunere pentru anularea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

44 Fidelio Farm  SRL

Nerespectarea art. 890 din Legea 95/2006 republicată, 

(distribuitorul angro a distribuit un medicament, fară ca 

produsul sa aibă pret avizat de catre Ministerul Sănătății)
21.09.2018

45

Farmacia Farma Fontana Impex 

SRL, punct de lucru Sânmartin, 

Jud. Bihor

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfașurat 

activitate de distribuție angro 20.09.2018

Propunere pentru retragerea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății



46 Farmacia 2 M Pharma SRL, punct 

de lucru Săftica, Jud. Ilfov

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfășurat 

activitate de distribuție angro 19.09.2018

Propunere pentru retragerea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

47
Farmacia Afrofarm M.N.SRL, 

Racoașa, Jud. Vrancea

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată, referitor la faptul că farmacia a desfașurat 

activitate de distribuție angro 13.09.2018

Propunere pentru retragerea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

48
Farmacia Eucalipti Farm SRL, 

Suceava

Nerespectarea art. 2 (7) din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată referitor la faptul că farmacia a desfașurat 

activitate de distribuție angro 13.09.2018

Propunere pentru retragerea 

autorizației de funcționare de 

către Ministerul Sănătății

49 Evo Medical Warehouse SRL
Nerespectarea art. 800 alin. (1) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la distribuția de medicamente 07.09.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

50 Meditrade Project SRL 
Nerespectarea art. 803 lit. b, h,k din Legea 95/2006 

republicată,  cu privire la distribuția de medicamente
30.08.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

51 Torrent Pharma SRL

Nerespectarea art. 804 alin (2) din Legea 95/2006 

republicată, referitoare la obligația de a asigura stocuri 

adecvate și continue 09.08.2018

52
Merck Sharp&Dohme Romania 

SRL

Nerespectarea art. 804 alin (2) din Legea 95/2006 

republicată, referitoare la obligația de a asigura stocuri 

adecvate și continue 08.08.2018

53 FPC Depozit Nord SRL

Nerespectarea art. 803 lit. k din Legea 95/2006 republicată 

şi OMS 502/2013 cu privire la raportarea electronică 

eronată a operaţiunilor comerciale pentru produsele 

deţinute în portofoliu.

                                           

30.07.2018

54 L’Uniforme Mix SRL

Nerespectarea art. 704 alin. (1) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la comercializarea unor medicamente 

provenite din Marea Britanie fără ca acestea să deţină 

autorizaţie de punere pe piaţă în România emisă de 

ANMDM

                                          

28.08.2018

Încetarea comercializării 

medicamentelor care nu dețin 

APP, distrugerea 

medicamentelor care nu dețin 

APP, existente în stocul unității.



55
Koronia Farm SRL, Punct de lucru 

Ştei, Jud. Bihor

Nerespectarea art. 803 lit. b, h,k din Legea 95/2006 

republicată şi art. 9 alin. 5 lit. f, art. 20 alin.11, art. 21 alin. 1, 

art. 22 alin. 1, art. 24 alin. 1 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuția de medicamente

                                            

05.07.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

56 Drogheria Alegria Miralex SRL

Nerespectarea art. 4 din Legea Farmaciei nr. 266/2008, 

republicată (drogheria deține în stoc medicamente care se 

eliberează pe bază de prescripţie medicală și pentru care nu 

există documente de provenienţă)

                                           

05.07.2018

Distrugerea medicamentelor fără 

documente de provenienţă şi 

care se eliberează pe bază de 

prescripţie medicală, existente în 

stocul drogheriei.

57 Sanofi Romania SRL

Nerespectarea art. 890 din Legea 95/2006, republicată, 

(unitatea, în calitate de DAPP, nu respectă preţul de 

producător aprobat de Ministerul Sănătății pentru unele 

medicamente).

                                            

28.06.2018

58 Pharmafarm SA

Nerespectarea art. 800 alin. (1), art. 802 lit. a), b), c), art. 

803 lit. h) din Legea 95/2006, republicată şi art. 8, 13, 19, 

20, 21, 25, 40, 49 din OMS 761/2015, (nerespectarea 

ghidului de bună practică de distribuţie angro).

                                         

21.06.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

59 Berlin-Chemie A. Menarini SRL

Nerespectarea art. 823 alin. (1) lit. b) din Legea 95/2006, 

republicată, art. 29 alin (3) din OMS 194/2015, privind 

publicitatea la medicamente

                                           

19.02.2018

Retragerea materialelor 

publicitare

60 Europharm Solution Group SRL

Nerespectarea art. 699 pct. 19 si art. 804 alin. (2) din Legea 

95/2006 republicată şi a art. 5 din OMS 269/2017 în 

legatură la faptul că distribuitorul angro nu și-a îndeplinit 

obligația de serviciu public și nu a notificat ANMDM cu 

privire la livrările intracomunitare efectuate în perioada: 

03.2017-10.2017

                                          

18.01.2018

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro



61 Roche Romania SRL

Nerespectarea art. 818 alin. (1) din Legea 95/2006, 

republicata, art. 23 alin (1-2) și art. 33 alin. (1-4) din OMS 

194/2015, privind publicitatea la medicamente

                                          

16.01.2018

Retragerea materialului 

publicitar

62 Pharma Promotion SRL

Nerespectarea art. 803 lit. h)  și art. 800  alin. (7) din Legea 

95/2006, republicată, cu privire la distribuția de 

medicamente, în ceea ce priveşte activitatea de transport 

externalizată către terţi şi care nu a fost autorizată de 

ANMDM.

                                         

19.12.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

63 Plurifarm Dent SRL

Nerespectarea art. 803 lit. h)  si art. 800  alin. (7) din Legea 

95/2006, republicată, cu privire la distribuția de 

medicamente, deoarece la locul de depozitare/manipulare 

nu existau dovezi privind provenienţa produselor, 

transportul şi destinaţia produselor.

                                           

18.12.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

64 Gottlieb Pharmaceuticals SRL

Nerespectarea art. 803 lit. h) din Legea 95/2006, republicata 

şi a art. 19 alin. (10-12), art. 21 alin. (1) din OMS 761/2015 

cu privire la notificări livrări intracomunitare pentru 

medicamente care nu erau faptic în stoc la momentul 

transmiterii notificărilor către ANMDM.

                                           

12.12.2017

65 2 NA Farm SRL 

Nerespectarea Legii 95/2006, republicată (comercializarea 

de medicamente inscripţionate în limba germană, 

achiziţionate on-line, fără APP în România emis de ANMDM, 

fără documente de calitate şi înregistrări privind condițiile 

de transport).

                                            

10.11.2017

66 Mediplus Exim SRL, P.L. Iaşi
Nerespectarea art. 803 lit. h) din Legea 95/2006, republicată 

cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

09.11.2017

67 Sanofi Romania SRL
Nerespectarea Legii 95/2006, republicată (material 

publicitar cu viză expirată).

                                           

02.11.2017

Retragerea materialului 

publicitar

68 Dentotal Protect SRL

Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (materiale 

publicitare la medicamente care se eliberează cu prescripţie 

medicală).

                                           

16.10.2017

Oprirea difuzării materialelor 

publicitare neautorizate 



69 Pharco Impex 93’ SRL

Nerespectarea art. 803, lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată şi art. 40 alin (2), art. 41 alin (9) din OMS 

761/2015 cu privire la distribuţia de medicamente.

                                          

27.09.2017

70 Farmacia Alcor SRL (facturare)

Nerespectarea art. 803, lit. b) si lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată şi art. 22 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuția de medicamente (achiziții din farmacii).

                                           

20.09.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

71 Sicpharma Discovery SRL

Nerespectarea art. 803, lit. b) si lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată şi art. 22 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuţia de medicamente.

                                           

12.09.2017

72 Sonaco SRL

Nerespectarea art. 803, lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată şi art. 40 alin (1) din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuţia de medicamente.

                                            

12.09.2017

73 Mebra SRL

Nerespectarea art. 803, lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată şi art. 40 alin (2), art. 41 alin (9) din OMS 

761/2015 cu privire la distribuţia de medicamente.

                                            

11.09.2017

74 Med Plant Comimpex SRL

Nerespectarea art. 803, lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată și art. 23 alin (2), art. 28 și art. 40 alin (2) din 

OMS 761/2015 cu privire la distribuția de medicamente.

                                            

11.09.2017

75 Nobel Med SRL
Nerespectarea art. 803, lit. h) şi lit. k) din Legea 95/2006, 

republicată cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

31.08.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

76 Bionorica Romania SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (materiale 

publicitare fară viză de publicitate)

                                           

29.08.2017

Oprirea difuzării materialelor 

publicitare neautorizate 

77 Anedio Farm SRL

Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată  și art. 22 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuția de medicamente (achiziții din farmacii).

                                            

17.08.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro



78 Medplastik Tehnology SRL

Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată  și art. 22 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuția de medicamente (achiziții din farmacii).

                                           

17.08.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

79 Timex Far SRL

Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată  și art. 22 din OMS 761/2015 cu privire la 

distribuția de medicamente 

                                           

11.08.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

80 York Farm SRL
Nerespectarea art. 803, lit. k) din Legea 95/2006, 

republicată cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

01.08.2017

81 Aconiti Line Farm SRL
Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

01.08.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

82 Siad România SRL
Nerespectarea Legii 95/2006, republicată cu privire la 

fabricația de medicamente și la raportarea lunară 

                                           

07.07.2017

83 Boehringer Ingelheim
Nerespectarea Legii 95/2006, republicată (material 

publicitar)

                                          

14.06.2017

Retragerea materialului 

publicitar

84 Gedeon Richter Romania SA
Nerespectarea Legii 95/2006, republicată (material 

publicitar)

                                         

31.05.2017

Retragerea materialului 

publicitar

85 Reckitt Benckiser România SRL
Nerespectarea Legii 95/2006, republicată (material 

publicitar)

                                          

31.05.2017

Retragerea materialului 

publicitar

86 Farmacia Urgent Farm SRL

Nerespectarea art. 805 alin. (2), din Legea 95/2006, 

deoarece a distribuit medicamente fără documente care să 

ateste calitatea/provenienţa acestora

                                            

30.05.2017

87 Fiterman Pharma SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                            

30.05.2017

Retragerea materialului 

publicitar

88
Glaxosmithkline (GSK) Consumer 

Healthcare SRL

Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                            

29.05.2017

Retragerea materialului 

publicitar

89 Solaris Healthcare SRL
Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată cu privire la distribuția de medicamente.

                                            

12.05.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

90 General Transcom SRL
Nerespectarea art. 803, lit. b) şi lit. h) din Legea 95/2006, 

republicată cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

02.05.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro



91 Trimex Farma SRL

Nerespectarea art. 803, lit. b), lit. h) şi lit. k) din Legea 

95/2006, republicată cu privire la distribuția de 

medicamente.

                                           

03.04.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

92 Meet Life Pharma SRL

Nerespectarea art. 800, alin. (1), art. 803, lit. b), lit. h) şi lit. 

k) din Legea 95/2006, republicată cu privire la distribuția de 

medicamente.

                                         

27.03.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

93 Farmacia Familiei SRL
Nerespectarea art. 803, lit. h) şi lit. k) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

27.03.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

94 Brînduşa Farm SRL
Nerespectarea art. 803, lit. h) şi lit. k) din Legea 95/2006, 

republicată, cu privire la distribuția de medicamente.

                                           

22.03.2017

Suspendarea autorizației de 

distribuție angro

95 Pharco Impex‘ 93 SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

20.03.2017

Retragerea materialului 

publicitar

96 Alvogen România SRL

Nerespectarea art. 803, lit. c) din Legea 95/2006, 

republicată, prevederile art. 23 din OMS 761/2015, 

deoarece unitatea a furnizat medicamente către o unitate 

de fabricație 

                                            

14.03.2017

97 Labormed Pharma SA

Nerespectarea art. 800, alin. (1), (4) din Legea 95/2006, 

republicată, deoarece unitatea nu a respectat condițiile de 

autorizare

                                            

14.03.2017

98 Actavis România SRL
Nerespectarea art. 823, alin. (1), lit. a) din Legea 95/2006, 

republicată, (material publicitar)

                                            

08.03.2017

Retragerea materialului 

publicitar

99 Stada M&D SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

08.03.2017

Retragerea materialului 

publicitar

100 Boehringer Ingelheim
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

06.03.2017

Retragerea materialului 

publicitar

101 Terapia SA

Nerespectarea art. 800, alin. (1) şi pct. 17 al art. 699 din 

Legea 95/2006 Titlul XVIII- Medicamentul, republicată 

(nerespectarea prevederilor privind exportul de 

medicamente).

                                           

24.02.2017

102 Geonet SRL Bacău
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

17.02.2017



103 Farmexim SA -  punct de lucru Iaşi

Nerespectarea art. 800 alin. (1), din Legea 95/2006, 

republicată, deoarece s-a constatat funcționarea în spațiu 

extins neautorizat

                                           

16.02.2017

104 Farmacia Sensiblu SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                            

08.02.2017

Retragerea materialului 

publicitar

105 Krka România SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

03.02.2018

Retragerea materialului 

publicitar

106 Farmacia Koronia Satu Mare

Nerespectarea art. 805, alin. (2), din Legea 95/2006, 

deoarece a distribuit medicamente fără documente care să 

ateste calitatea/provenienţa acestora

                                           

01.02.2017

107 Romastru Trading SRL

Nerespectarea art. 802, lit. a) din Legea 95/2006, 

republicată deoarece a folosit punctele de lucru din ţară ca 

noduri de transport, activitate care nu este prevăzută în 

autorizaţia de distribuţie angro.

                                          

31.01.2017

108
Glaxosmithkline (GSK) Consumer 

Healthcare SRL

Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                         

31.01.2017

Retragerea materialului 

publicitar

109 Sandoz România SRL

Nerespectarea art. 818 alin.(2), alin.(3) din Legea nr. 

95/2006; art. 12 alin.(1) lit.(e), art. 29 alin.(2) lit.(g) din OMS 

194/2015 material publicitar distribuit profesioniştilor din 

domeniul sănătăţii care încalcă prevederile legale.

                                           

25.01.2017

Retragerea materialului 

publicitar

110 Krka România SRL
Nerespectarea Legii 95/2006 republicată (material 

publicitar)

                                           

12.01.2017

Retragerea materialului 

publicitar

111 Medical Point Distribution SRL

Nerespectarea art. 799, alin. (1) - (3), art. 800, alin. (1) din 

Legea 95/2006, republicată (a distribuit pe piaţă 

medicamente care nu deţin APP; a distribuit pe piaţă 

medicamente fără a deţine autorizaţie de distribuţie angro)

                                            

10.01.2017

Încetarea activităţii de distribuţie 

angro de medicamente


