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PROBLEMA
Din 2013, OMS a primit 1500 de rapoarte privind cazurile
de produse substandard sau falsificate. Dintre acestea, 
antimalaricele și antibioticele sunt cele mai frecvent
raportate. Majoritatea rapoartelor (42%) provin din 
regiunea africană a OMS, 21% din regiunea OMS din 
America și 21% din regiunea europeană a OMS.

10%
Se estimează că 1 din 10 produse
medicale din țările cu venituri
mici și medii este sub standard 
sau falsificat.

27.6 MIL
medicamente
contrafacute recuperate de 
autoritatile Europene50%

Din cazuri, medicamentele sau
suplimentele achizitionate de pe 
website‐uri care nu au o adresa
fizica sunt contrafacute



PROBLEMA?

"Acești falsificatori sunt, de fapt, criminali ‐ provoacă
moartea", spune Jim Herrington, directorul executiv al Gillings
Global Gateway la Școala de Sănătate Publică a Universității
din Carolina de Nord din Carolina de Nord. "Impactul
medicamentelor frauduloase asupra pacienților este
semnificativ, ducând la: eșecul de a trata simptomele minore, 
eșecul de a trata bolile critice, rezistența la medicament 
cauzată de expunerea pe termen lung la ingrediente active 
reduse sau chiar moartea. În fiecare an, circa 1 milion de 
persoane mor din cauza drogurilor contrafăcute (Southwickz, 
Natalie, "Drogurile contrafăcute ucid 1Mn anual: Interpol", 
InSightCrime.org, 24 octombrie 2013).



SOLUTIA

Regulamentul delegat nr. 
161/2016 de completare a 
Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului prin stabilirea de 
norme detaliate pentru
elementele de siguranţă care 
apar pe ambalajul
medicamentelor de uz uman
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IU [Identificator Unic]

Elementele de Siguranță care vor fi prezente pe Ambalajele Medicamentelor

LEGISLATIA ROMANEASCA
Elementele incluse în identificatorul unic (IU) pentru piaţa din România

a) Codul de produs (PC): un șir format din 14 cifre, unic la nivel global, în care prima 
cifră este întotdeauna 0 (zero), iar următoarele 13 cifre reprezintă codul GTIN-13 
(Global Trade Item Number conform ISO/IEC 15459:2014), asociat produsului

b) Număr de lot (Lot sau Serie): o combinaţie caracteristică de cifre și/sau litere
care identifică în mod specific o serie de fabricaţie. Prin serie se înţelege o cantitate
definită dintr-un produs procesat într-un singur proces sau serie de procese, astfel
încât să poată fi considerată omogenă. Acest număr este format dintr-un câmp
alfanumeric variabil de maximum 20 de digiţi.

c) Data expirării (EXP sau Data expirării): data calendaristică până la care produsul
poate fi utilizat, formată dintr-un câmp numeric cu structură fixă, cu lungime de 6 
digiţi. Data se exprimă în format AA/LL/ZZ. ZZ reprezintă ultima zi a lunii de 
expirare a medicamentului și se poate completa și cu "00"

d) Număr de serie (SN): câmp alfanumeric variabil de maximum 20 de digiţi

MODEL DE REPREZENTARE a codului
de bare bidimensional Data Matrix 
ECC 200 și informații care apar în
format lizibil pentru om imprimate
pe un ambalaj de medicament

1
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Elementele de Siguranță care vor fi prezente pe Ambalajele Medicamentelor

Dispozitiv de Protecție împotriva Modificărilor Ilicite2

Elementul de siguranță care permite verificarea
faptului dacă ambalajul unui medicament a fost

modificat.
Nu există alte specificații obligatorii.



Pentru ce medicamente se aplica?
REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2016/161 AL COMISIEI

Articolul 2
Domeniu de aplicare
(1)   Prezentul regulament se aplică:
(a) medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală care au elemente de 
siguranță pe ambalajul lor în conformitate cu articolul 54a alineatul (1) din Directiva
2001/83/CE, cu excepția cazului în care sunt incluse în lista prevăzută în anexa I la 
prezentul regulament;

(b)medicamentelor eliberate fără prescripție medicală incluse în lista prevăzută în
anexa II la prezentul regulament;

omeprazol capsulă gastrorezistentă 20 mg
omeprazol capsulă gastrorezistentă 40 mg

(c) medicamentelor pentru care statele membre au extins domeniul de aplicare a 
identificatorului unic sau a dispozitivului de protecție împotriva modificărilor ilicite
în conformitate cu articolul 54a alineatul (5) din Directiva 2001/83/CE.

(2)   În sensul prezentului regulament, în cazul în care se face trimitere la ambalaj într‐o 
dispoziție din prezentul regulament, dispoziția se aplică ambalajului exterior sau
ambalajului direct în cazul în care medicamentul nu are ambalaj exterior.

Articolul 54
Pe ambalajul exterior al medicamentelor sau, în
cazul în care nu există ambalaj exterior, pe 
ambalajul direct trebuie să figureze informațiile
următoare:
(a) denumirea medicamentului urmată de 
concentrație și forma farmaceutică și, după caz, 
menționarea celor cărora le este destinat
(nounăscuți, copii sau adulți); în cazul în care 
medicamentul conține
până la trei substanțe active, este inclusă
denumirea comună internațională (DCI) sau, în
cazul în care nu există, denumirea comună



EMVO
Organizaţia Europeană de Verificare a Medicamentelor

Organizaţia Europeană de Verificare a 
Medicamentelor (EMVO) este o 
organizaţie belgiană non-profit care 
reprezintă părţile interesate unite în
protejarea lanţului legal de aprovizionare
de medicamente falsificate.

Definitia in legislatia romana:
persoană juridică fără scop patrimonial 
responsabilă de crearea și administrarea
Sistemului european de verificare a 
medicamentelor (EMVS);

European Medicines 
Verification 
Organisation (EMVO) 
garanteaza siguranta
pacientului in 
EUROPA. 

MISIUNEA
Deoarece sănătatea și siguranţa pacienţilor sunt 
extrem de importante pentru industria
farmaceutică, este necesară o strategie globală la 
nivel european. Prin urmare, a fost creată
Organizaţia Europeană de Verificare a 
Medicamentelor (EMVO) ca o iniţiativă comună a 
părţilor interesate din UE, reprezentând
producătorii (medicamente pentru Europa, EFPIA, 
EAEPC), angrosiști (GIRP) și farmaciști comunitari
(PGEU).

RESPONSABIL



LEGISLATIE

Regulamentul delegat nr. 
161/2016 de completare a 
Directivei 2001/83/CE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului prin stabilirea de 
norme detaliate pentru
elementele de siguranţă care 
apar pe ambalajul
medicamentelor de uz uman

IN ROMANIA

Ordinul nr. 1473/2018 
pentru crearea cadrului de 
aplicare a prevederilor
Regulamentului delegat (UE) 
2016/161 al Comisiei

Ordinul Ministerului Sănătăţii, 
publicat în Monitorul Oficial pe 
data de 5 decembrie 2018



FLUX OPERATIONAL
Cum functioneaza sistemul pe scurt

OSMR HUB EUROPEAN
(EMVO)SNVM

Sistemul european de verificare a 
medicamentelor (European 
Medicines Verification System ‐
EMVS/Hub european) ‐ router 
central de informații și de date, 
constituit conform art. 32 alin. 
(1) lit. (a) din Regulamentul
delegat, creat și gestionat de către
EMVO

INCLUDE SNVM + inca 31 de 
repertorii nationale + Hub 
European

Organizația de Serializare a 
Medicamentelor (OSMR) ‐
persoană juridică de drept
privat fără scop
patrimonial,  responsabilă cu 
crearea și gestionarea
repertoriului național, 
denumit Sistem național de 
verificare a medicamentelor
(SNVM)

(UF)
Farmacie
Depozit



FLUX OPERATIONAL
Cum functioneaza sistemul pe scurt

HUB EUROPEAN
(EMVO)SNVM

(UF)
Farmacie
Depozit

UF – Utilizator Final – Entitate
juridică ce are responsabilităţi cu 
privire la verificarea și/sau schimbarea
statutului unui medicament identificat
cu un Identificator Unic (IU) prin
intermediul SNVM, respectiv: 
distribuitor angro, farmacie
comunitară, oficină locală de 
distribuţie, farmacie cu circuit închis, 
drogherie, precum și orice altă
entitate autorizată de Ministerul
Sănătăţii pentru oferirea de asistenţă
medicală, cu sau fără farmacie de 
circuit închis, precum și persoanele
îndreptăţite să furnizeze
medicamente către populaţie în
România, potrivit legislaţiei în vigoare;

INTEROGARE
date: ex. Verificare, 
download produse

sau 
CERERE SCHIMBARE 

STATUS
(ex: decomisionare)



Ierarhie comunicare

LUF
Locatie Utilizator 
Final (LUF)

Intr-o locatie fizica se 
pot defini mai multe 
LUF

PTC
Punctele Tehnice de Conectare
La fiecare LUF se pot defini unul 
sau mai multe PTC‐uri (scannere 
2D)

UF
[Utilizator Final]

Sediu Social

SNVM

Locatie Utilizator Final (LUF)

Un LUF poate sa nu aiba definit PTC –
scanner-ul e legat direct la server si 
transmiterea datelor se face din LUF
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Statusuri care pot fi alocate IU la scoaterea sa din uz (enumerare neexhaustivă)

ELIBERAT PENTRU PACIENT ‐ dacă ambalajul este furnizat către populație;

EXPORTAT ‐ dacă ambalajul este exportat într‐o țară terță și a părăsit fizic teritoriul UE;

PĂRĂSIRE PIAȚĂ NAȚIONALĂ ‐ dacă ambalajul este distribuit paralel;

EȘANTION ‐ dacă produsul a fost prelevat de autorități;

MOSTRĂ GRATUITĂ ‐ dacă ambalajul este furnizat ca mostră gratuită;

BLOCAT ‐ dacă ambalajul nu poate fi furnizat către populație;

DISTRUS ‐ dacă ambalajul este destinat distrugerii;

FURAT ‐ dacă ambalajul a fost identificat ca fiind raportat furat.



Software pt
Distribuitori
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DAPP

Distribuitor
Paralel

Distrib. 
Angro Farmacie

Sistemul Național Blueprint
(SNVM Romania)

Hub‐ul European 
(EMVO)

Software pt
Farmacii

Verificare, 
decomisionare

Software 
pt Distrib.

Incărcare date
(produse, pachete
medicamente)

Modificari ale 
statusului pachetelor

Modificari ale statusului
pachetelor pt produse

destinate mai multor țări

Incărcare date
(produse, pachete
medicamente)

Funcţionarea Sistemului Naţional de Verificare a Medicamentelor

• Comunicarea cu serverul SNVM dureaza 0.3 secunde
• Se decomisioneaza la nivel de cutie



OBIECTIV

Verificarea 
autenticitatii
dintr‐un capat
in celalalt al 
lantului de 
distributie



Farmacii PacientDistribuitoriDAPPProducatori
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Atribuții ale Părților Interesate Implicate în Proces

 Să asigure producția pachetelor
serializate de medicamente;

 Dacă este cazul: Să se conecteze la 
Hub‐ul EU și să înceapă să urce date 
despre produse

 Să își adapteze sistemele IT pentru a 
putea gestiona produsele serializate;

 Să se conecteze la Hub‐ul EU și să înceapă
să urce date despre produse;

 Să se asigure că au asistență din partea furnizorilor de soluții 
software;

 Să upgradeze sistemul IT pentru a putea scana coduri Data 
Matrix (2D);

 Să își instruiască angajații;
 Să se înscrie ca Utilizatori Finali ai SNVM
 Să verifice și să decomisioneze medicamente către pacienți



19CERINŢE MINIMALE TEHNICE ȘI PROCEDURALE 
NECESARE PENTRU UTILIZATORII FINALI

Resurse umane necesare (nu necesită alocarea exclusivă pentru această
activitate)

– 1 Administrator al Utilizatorului Final/Utilizator Final
SPOC (Single Point of Contact) pt Utilizatorul Final în relația cu OSMR

– 1 Persoană Responsabilă/LUF [Locatie Utilizator Final]

– 1 Responsabil IT/LUF



20CERINŢE MINIMALE TEHNICE ȘI PROCEDURALE 
NECESARE PENTRU UTILIZATORII FINALI

Administrator al Utilizatorului Final/Utilizator Final
SPOC (Single Point of Contact) pt Utilizatorul Final în relația cu OSMR

Apelati la specialistul
SETRIO

‐ acces la documentația tehnică

‐ definire LUF‐PTC

‐ setare stare Gata de test per LUF

‐ download/upload documente al Utilizatorului Final

‐ Ulterior, acesta este pe deplin responsabil de 
administrarea utilizatorilor LUF ai respectivului 
Utilizator Final în mediile SNVM IQE 



21CERINŢE MINIMALE TEHNICE ȘI PROCEDURALE 
NECESARE PENTRU UTILIZATORII FINALI

Resurse materiale necesare

– Terminale IT cu software compatibil pe fiecare PTC – Punct Tehnic de Conectare, sau
orice alt tip de terminal, compatibile pentru accesare SNVM Web GUI (interfața grafică
web unde sunt instalate credențialele LUF)
Softurile SETRIO sunt pregatite pentru conectarea si comunicarea automata cu SNVM

– Scaner(e) cu capabilitate de citire de coduri de bară 2D – Data Matrix

– Conectivitate la internet (PTC sau direct server local)
SETRIO a dezvoltat un sistem prin care comunicarea cu SNVM se face direct din server‐
ul LUF, astfel pentru fiecare LUF este suficienta declararea (daca e cazul) unui singur PTC 
de tip server la care sunt alocate toate scanerele din locatie

– Coduri valide alocate conform schemei de codificare EAN Location Code (denumire
protejată: GLN – Global Location Number)
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Responsabilităţile farmaciilor și a altor puncte de eliberare a medicamentelor

• Farmaciile trebuie să decomisioneze medicamentele după identificatorul unic în momentul
eliberării către pacient

• Nu se acceptă nici o excepție în privința regulilor de decomisionare – scanare, schimbare 
status in SNVM, EMVS

• În cazul unor probleme tehnice de soft local, se poate introduce manual/cu scaner
Identificatorul Unic direct in site SNVM (interfata grafica), conform Art.35 alin (1)(i)(i) al 
Regulamentului Delegat

• În cazul unor probleme tehnice de conectare, se eliberează cu scanare și IU [Identificator Unic]
se stochează local și se verifică ulterior bulk (1 mesaj/mai multe IU)



GLN

MED/COD/ALOC

OSMR

SIMI

ART.8 OMS 1473
Obtineti codurile 
GLN de la orice 
entitate non‐profit 
autorizata si 
afiliata asociatiei 
internationale non‐
profit GS1 AISBL.

Inscrierea codurilor 
GLN in CODALOC 
(Sediu Social) si 
MEDALOC ( LUF si 
PTC).

Completati si semnati 
electronic formularul 
de inscriere OSMR‐
PSO‐0008/F1.
Il descarcati de aici 

Inregistrarea in 
Sistemul de 
Înregistrare și
Management de 
Incidente (SIMI) pe 
baza codului de acces
primit

Semnarea electronica 
a formularelor TC1 si
F2 (autoinstruire)  si
upload‐ul acestora in 
SIMI

ETAPA INSCRIERE
Pentru Utilizatorii Finali



GLN    |  LUF   |  PTC
Cum se impart codurile

GLN‐LUF
pentru locatiile fizice in care se trimit 
cereri catre SNVM, numite Locatie 
Utilizator Final (LUF)
Pentru o locatie fizica pot fi setate 
oricate LUF-uri cu drepturi functionale 
diferite
(ex: unele sa faca decomisionare, altele 
nu)

GLN‐PTC
pentru Punctele Tehnice de Conectare
OPTIONAL
(sistem dotat cu scanner ce poate citi cod 
de bare DataMatrix ECC200 si aflat in 
legatura cu SNVM doar prin credentialele 
LUF‐ului de care apartin)

GLN
Global Location Number

parte a sistemelor de standarde GS1. 
Este un instrument simplu folosit

pentru a identifica o locație și poate
identifica locațiile în mod unic, acolo

unde este necesar. Acest identificator
respectă norma ISO / IEC 6523.

GLN‐Sediu Social



GLN    |  LUF   |  PTC

FARMACIE + DEPOZIT
Doua serii de coduri GLN
Sunt necesare daca aveti farmacia si depozitul in 
aceeasi locatie fizica + doua cereri de acces la SNVM 
diferite, chiar daca sunt pe acelasi CUI, una ca tip de 
organizatie FARMACIE si una pe DISTRIBUITOR



Instalare certificate ADMIN
si definire useri LUF

Creare certificate LUF

Instalare certificate LUF

OSMR pune la dispozitia UF prin administrator un Manual de Conectare si 
Utilizare

Sunt necesare cunostinte tehnice avansate pentru implementare

ETAPA DE IMPLEMENTAREA CONEXIUNII

Configurare in softul de gestiune [ BizPHARMA ]

Apelati la 
specialistul

SETRIO



SETRIO s-a implicat activ in procesul pilot al OSMR 
in Romania pentru conectarea cu SNVM

MODULUL SOFTWARE 
DE COMUNICARE CU SNVM

• multiple sedinte de lucru ale grupului 
OSMR + producatorii de soft 

• discutii si intalniri cu GS1
• dezvoltare software a aplicatiei pt 

adaptare la cerintele de comunicare cu 
SNVM: 6 saptamani

• testare si pilotare a solutiei: 4 saptamani
• realizarea manualelor de utilizare a 

modulului



SETRIO pune la dispozitie cu titlu de gratuitate 
pentru utilizatorii BizPHARMA modulul de 
comunicare/raportare cu serverele SNVM.

MODULUL SOFTWARE 
DE COMUNICARE CU SNVM



Când trebuie finalizat?
9 FEBRUARIE 2019

(sau cand veti dori sa decomisionati prima cutie serializata)



INTREBARI SI RASPUNSURI
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Thank you!


