
ANUNT IMPORTANT 

Opinia Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale in legatura cu 
mesajul emisiunii “In premiera” difuzata duminica 4 martie 2012, ora 21, pe postul 

Antena 3 

Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale (ANMDM) nu poate sa 
ramana indiferenta la multe din afirmatiile facute in cursul emisiunii “In premiera” din 4 
martie 2012.  

Contrafacerea medicamentelor este o problema internationala, reala, a carei descoperire si/sau 
incercare de solutionare nu se datoreaza reportajului Antenei 3.  

Reportajul “Otrava din capsule” penduleaza ametitor intre prezentarea riscului real al 
achizitionarii de medicamente si suplimente contrafacute de pe internet si crearea de confuzii 
grave atunci cand pune semnul egal intre medicamentul naturist si suplimentul alimentar, intre 
medicamentul generic si medicamentul contrafacut.  

Se afirma: “Statistic, 40% dintre medicamente si 60% dintre produsele naturiste sunt false, se 
fac in fabrici ilegale si contin orice, de la praf de ciment, la toner de imprimanta si vopsea.“ 

Cine a furnizat aceste date statistice? Companiille farmaceutice, politia, sunt statistici 
internationale, sau nationale? La ce se refera? La medicamentele vandute pe ce cai: legale sau 
ilegale?  

Sunt doar cifre carora nu li se precizeaza fundamentul stiintific. 

ANMDM duce o politica echidistanta fata de medicamentul original si cel generic. Pentru 
ANMDM, nu exista medicamente scumpe sau ieftine. Exista numai medicamente care sunt 
evaluate stiintific pentru emiterea autorizatiilor de punere pe piata , in deplina conformitate cu 
legislatia europeana transpusa in legislatia nationala. Explicatiile furnizate reporterului “In 
premiera” privind procedurile de autorizare (centralizata, de recunoastere mutuala, 
descentralizata, nationala) a medicamentelor, fie originale, fie generice, explicatiile privind 
semnificatia studiilor de bioechivalenta in evaluarea eficacitatii medicamentelor generice, a 
echivalentei terapeutice cu medicamentul original, au fost trunchiate sau au ramas fara ecou in 
emisiune, pentru a lasa suficient spatiu unor informatii false. Informatii false furnizate chiar 
de profesionisti romani din domeniu, un medic cadru universitar sau farmacisti din retea si 
industrie. Acesti asa-zisi specialisti au exprimat puncte de vedere contrare realitatii, legislatiei 
nationale si comunitare, cu  referire la “zeci de generice” care “este imposibil sa fie de 
calitate”, sau la “eficacitatea“ genericelor care ”difera si nu se stie daca asta se intampla 
pentru ca sunt contrafacute sau pentru ca producatorul de generice nu respecta compozitia”, 
sau cu referire la retragerea din farmacii a unor “medicamente care nu corespund in ceea ce 
priveste ambalajul inscriptional, deci este posibil sa nu fie aduse pe cai legale”.  

Dezinformare, dezinteres pentru informare, interes pentru a arunca o umbra asupra sectorului 
farmaceutic, asupra productiei, evaluarii si controlului medicamentului! 



Reportajul ia in deradere Directiva UE 2011/62 privind  prevenirea pătrunderii 
medicamentelor falsificate în lanţul legal de aprovizionare care va introduce la nivel 
european, incepand din ianuarie 2013, un set armonizat de masuri menite sa garanteze ca doar 
medicamentele sigure si de calitate sunt comercializate pe cai legale in Uniunea Europeana.  

Aceasta abordare nu poate decat sa adanceasca confuzia si neincrederea in legi, in eforturile 
depuse de autoritati la nivel global, european si national in ceea ce priveste combaterea 
flagelului contrafacerii medicamentelor, a evitarii patrunderii in lantul autorizat de 
aprovizionare, a medicamentelor falsificate in ceea ce priveste identitatea, sursa sau istoricul 
lor, a securizarii lanțurilor valorice din domeniul pharma. 

Purtatorul de cuvant al ANMDM a furnizat reporterului emisiunii „In premiera”, intr-un 
interviu generos ca timp alocat, date referitoare la implicarea agentiei in atentionarea 
populatiei privind pericolul achizitionarii de pe internet a unor medicamente contrafacute.  

I s-a vorbit despre postarea pe website-ul  institutiei a alertelor rapide primite din partea 
organismelor europene pe probleme de contrafacere, alerte care se refera atat la medicamente 
cat si la suplimente. I s-a vorbit despre incheierea, in martie 2010, a unui protocol de 
cooperare cu Inspectoratul General de Politie. Cele doua institutii urmaresc schimbul de 
informatii in domeniul contrafacerii medicamentelor, mediatizarea masurilor si actiunilor 
menite sa diminueze efectele acestei amenintari pe care o reprezinta comertul ilegal cu 
medicamente si piata medicamentelor contrafacute.  

Au fost doar informatii ramase in carnetul reporterului! 

ANMDM considera ca numai implementarea unui cadru legislativ nu este suficienta pentru a 
raspunde fenomenului contrafacerii medicamentelor. Cadrul legislativ trebuie consolidat prin 
crearea unui parteneriat cu societatea civila, cu mass-media, bazat pe comunicare si 
transparenta. 

Ori, un reportaj pe aceasta tema, in goana dupa senzational, a transformat ceea ce ar fi trebuit 
sa fie, credem noi, o campanie de informare si comunicare, liantul unui veritabil parteneriat, 
intr-o campanie de denigrare a autoritatilor competente comunitare si nationale in domeniul 
medicamentului, a industriei farmaceutice de medicamente generice, o campanie care a 
semanat multa confuzie si panica. 


