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FIȘĂ DE REFORME ȘI INVESTIȚII

Propunere pentru Planul Național de Redresare și Reziliență

Titlul intervenţiei ce urmează a fi inclusă în PNRR
Reforma: Accesul pacientului la servicii de sănătate de calitate și la medicamente de
ultimă generație.
Pilot de cercetare și transfer tehnologic pentru aplicarea tehnologiilor de fabricare a
1.
Problema
identificată
medicamentelor
sub formă de
soluții sterile injectabile.
1.1

Descrierea problemei sistemice care necesită o intervenţie
și situaţia la momentul curent

Se va descrie problema identificată. Se recomandă exemplificare prin date INS/Eurostat/OCDE și
comparaţii cu media europeană. Au existat politici publice în domeniu? Care a fost impactul lor?
Ce recomandări se pot face?

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, în prezent există peste 30.000 de boli
cunoscute și doar pentru 25% dintre acestea s-a descoperit un tratament eficient. Prin
urmare, pentru restul de 75% dintre afecțiunile cunoscute încă se caută un tratament.
Inovația în medicină, în general, și medicamentele de nouă generație, specific, aduc
beneficii majore sănătății populației, societății, bugetului de sănătate. Pacienții români, ca
toți ceilalți pacienți europeni, au dreptul de a avea acces la această inovație.
Prevenția este primul pas în efortul de a rămâne sănătos. Însă, atunci când este prea
târziu pentru a preveni, medicamentele sunt o soluție eficientă pentru îmbunătățirea stării
de sănătate.
Industria farmaceutică este principalul investitor la nivel mondial în cercetare și
dezvoltare și alocă mai multe resurse chiar decât industria de IT sau cea auto.
Conform Raportului OECD Health Policy Studies, Pharmaceutical Innovation and Access
to Medicines, obiectivul comun este de a încuraja dezvoltarea continuă a
medicamentelor inovatoare care aduc valoare sistemelor de sănătate și societății. Ca
element cheie al îngrijirilor preventive, curative și paliative, utilizarea adecvată a
medicamentelor poate preveni complicații costisitoare și ajută la evitarea costurilor de
asistență medicală din aval.
Conform statisticilor OCDE din 2019 în domeniul sănătății (datele se referă la anul 2017)
majoritatea cheltuielilor suportate de pacientul român sunt pentru produse farmaceutice
13,2%, în comparație cu media europeană de 5,5%.
România este pe ultimele locuri în Europa în ceea ce privește accesul pacienților la
medicamente inovatoare. Timpul mediu până la accesul unui nou medicament pe piața
din România, de la aprobarea Agenției Europene a Medicamentului, este de aproximativ
43 de luni, conform datelor ARPIM, în timp ce alți europeni au acces imediat sau în
câteva luni. Acest decalaj se datorează în primul rând faptului că în România capacitatea
de cercetare și producție a medicamentelor este scăzută în raport cu nevoile sistemului.
Astfel, conform datelor publicate de INS - Exportul, importul și soldul operațiunilor de
comerț internațional cu bunuri în anul 2019, pentru codul CAEN 2120 Fabricarea
produselor farmaceutice de bază: valoare export: 300.218.000 Euro, valoare import:
409.345.000 Euro, sold balanță comercială: -109.128.000 Euro.
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Nu au existat politici publice pentru a încuraja și sprijini cercetarea românească în

2.
2.1

Recomandările Uniunii Europene din cadrul Semestrului
European
Probleme menţionate în Raportul de ţară din 20201
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

Potrivit ultimului raport de țară întocmit de către Comisia Europeană, sistemul național de
sănătate continuă să se confrunte cu numeroase probleme legate de finanțarea
insuficientă acordată investițiilor în domeniul sănătății, accesul limitat la servicii medicale,
discrepanțe mari între zonele urbane și cele rurale, o acoperire redusă în cazul grupurilor
vulnerabile dar și existența deficitului de personal specializat, lipsa medicamentelor
esențiale.

2.2

Recomandările specifice de ţară din 2019 și/sau din 20202
Da

Nu

Detalii despre probleme identificate.

2019:
Să îmbunătățească accesul pacientul la asistență medicală
Eficiența sectorului sănătății din punct de vedere al costurilor
2020:
Consolidarea rezilienței sistemului de sănătate, inclusiv în ceea ce privește sistemul
medical și produsele medicale
Să îmbunătățească accesul la serviciile de sănătate
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2.3

Obiectivul de dezvoltare durabilă vizat

Accesul pacienților la servicii medicale s-ar îmbunătăți prin accesul la medicamente
Fără sărăcie
Inegalităţi reduse
generice, mult mai rapid și la costuri reduse (Preț medicament generic poate fi de maxim
✔
65% din inovator).
Foamete “zero”

Sănătate și bunăstare
Educaţie de calitate

Orașe și comunităţi durabile

Consum și producţie responsabile

✔

✔

Acţiune climatică

✔

Egalitate de gen

Viaţa acvatică

Apă curată și sanitaţie

Viaţa terestră

Energie curată și la preţuri accesibile

Pace, justiţie și instituţii eficiente

1 Raportul de țară din 2020 este disponibil aici: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020‐

european_semester_country‐report‐romania_ro.pdf
2 Recomandările specifice de țară din 2019 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8442-2020COR-1/ro/pdf iar cele din 2020 sunt disponibile aici: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐
8442‐2020‐COR‐1/ro/pdf
3 http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
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Muncă decentă și creștere economică
Industrie, inovaţie și infrastructură

3
3.1

Parteneriate pentru realizarea obiectivelor

✔

✔

Descrierea reformei și a investiţiilor aferente
Instituţia responsabilă de reformă

Instituția care va avea responsabilitatea realizării reformei, monitorizarea și raportarea
țintelor/obiectivelor de etapă. Se vor menționa și eventualii parteneri ai acestor entități.
Ministerul Sănătății
Parteneri: Producători naționali de medicamente

3.2

Beneficiarii finali ai intervenţiei

Entitățile publice și/sau private care vor fi beneficiarii finali ai proiectului. Se vor menționa
și eventualii parteneri ai acestor entități.
Beneficiari direcți:
Pacientul român
Ministerul Sănătății
CNAS
Spitale de stat și private
Farmacii
Parteneri:
Producători naționali
detotal
medicamente
Costul
al intervenţiei, perioada de implementare
3.3
Universitățile de Farmacie
/raportare și metodologia de estimare a costurilor
Organizații de cercetare

Costuri (euro)
2021

1,090,000.00

2022

6,150,000.00

2023

8,000,000.00

2024

4,240,000.00

2025

1,590,000.00

2026

1,930,000.00

TOTAL

23,000,000.00

Se va detalia și metodologia de estimare a costurilor.

-Experiența în cercetarea și aplicarea tehnologiilor de fabricare a medicamentelor sterile
injectabile;
-Experiența în investițiile de noi site-uri de cercetare și fabricație;
-Oferte de preț de la furnizori de echipamente și aparatură de cercetare.
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3.4

Descrierea intervenţiei în detaliu

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
Antibiotice S.A. își manifestă intenția de a investi într-un nou site de cercetare, dedicat
inovării în domeniul medicamentelor sterile injectabile. Investiția constituie baza
dezvoltării ulterioare a unui site extins de producție, care va permite fabricarea în țară a
unei game largi de medicamente injectabile destinate în principal spitalelor
(medicamente esențiale, medicamente destinate tratamentelor din programele de
sănătate, medicație de urgență).
În cadrul acestui site de cercetare se vor desfășura: activități de cercetare pentru
dezvoltarea portofoliului propriu, activități de cercetare-dezvoltare prin colaborări cu firme
reprezentative din domeniul medicinei inovative, cercetări sub contract și transfer de
tehnologii de la firme inovatoare.
Investiția urmează a fi realizată într-o clădire deja existentă, în suprafață de cca. 1,800
m2, beneficiind de utilitățile generale existente. Pentru cercetarea de nivel laborator se
va utiliza infrastructura deja existentă. Investiția este dedicată realizării pilotului de
cercetare, în lipsa căruia aplicarea rezultatelor cercetării de laborator nu este posibilă.
În situații extreme, cum este actuala pandemie, existența acestui pilot de cercetare ar
asigura și premisele transferării în țară a fabricației celor mai eficiente medicamente
sterile injectabile sub formă de soluții. Un exemplu reprezentativ este divizarea la nivel
pilot a unor seruri de vaccinuri, altele decât cele bazate pe vectori virali nereplicativi.
Portofoliul de produse soluții sterile injectabile care urmează a fi cercetat în primii ani
constă în produse corespunzătoare a 15 DCI din 7 clase farmaco-terapeutice:
antiinfecțioase, sistem cardiovascular, sistem nervos central, sistem musculo-scheletic,
tract digestiv și metabolism, sânge și organe hematopoetice, antidoturi (A,B,C,J,M,N,V).
Medicamentele, divizate în flacoane de sticlă de la 1 ml până la 100 ml, urmează a fi
realizate în 25 forme de prezentare (diverse concentrații și/sau volume).
În cadrul portofoliului selectat fac parte și medicamente utilizate în programele naționale
de sănătate: Programul Național de Oncologie - P3, Programul Național de Boli
Endocrine - P7, Programul Național de Boli Transmisibile - P1 A - Subprogramul de
tratament și monitorizare a persoanelor cu infecție HIV/SIDA și tratament postexpunere
și Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză.
De asemenea, din portofoliul care urmează a fi cercetat și aplicat la nivel pilot, fac parte
și medicamente esențiale și pentru medicația de urgență.
Principalele activități și rezultate pentru componenta de investiții:
• Realizare proiect tehnic: proiectarea spațiilor de clasă, poziționarea echipamentelor
tehnologice și de fabricare utilități.
• Amenajarea spațiului: realizarea spațiilor curate de clasă (C,D) și instalarea
HVAC-urilor care asigură filtrarea aerului.
• Achiziția și instalarea de aparatură, echipamente tehnologice și pentru fabricare utilități:
realizare URS-uri; - contractarea furnizorilor pentru achiziția de aparatură de cercetare și
echipamente; - achiziția și instalarea echipamentelor.
• Autorizarea GMP: inspectarea respectării regulilor de Bună practică de fabricație de
către autoritatea națională (ANMDM) și obținerea certificatului GMP.
• Cercetarea la nivel laborator-stabilirea formulelor de fabricație și a tehnologiilor pentru
11 DCI în 18 de forme de prezentare și respectiv verificarea formulelor medicamentelor
achiziționate prin licențe-4 DCI în 7 forme de prezentare.
• Pilotarea și fabricarea seriilor pentru autorizare și întocmirea documentațiilor pentru
obținerea APP-urilor: validarea tehnologiilor cercetate prin aplicare la scară pilot și
redactarea dosarelor de autorizare în conformitate cu legislația europeană.
Pilotarea constă în următoarele etape principale:
1. Prepararea soluțiilor vrac presupune:
- dizolvarea substanțelor active și a excipienților în apa pentru injecții;
- corectarea pH-ului;
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- filtrarea soluțiilor (aseptic sau nu) și depozitarea
soluțiilor vrac;

3.5

Detalii despre maturitatea intervenţiei și modul în care se
asigură implementarea integrală până în 2026

Se va include o descriere detaliată a intervenției și obiectivele urmărite
Calendarul implementării investiției.
Etape principale:
-Elaborare Studiu de prefezabilitate: în lucru, estimat a se finaliza în martie 2021
-Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic: septembrie 2021
-Realizare infrastructură de cercetare & pilotare: decembrie 2024.
-Autorizare GMP: martie 2025
-Pilotare serii pentru autorizare și finalizare documentații pentru obținerea APP: august
2026.
Activități: termene finalizare/fonduri alocate (euro):
-Proiectare: septembrie 2021/ 500,000
-Amenajare spații de clasa&HVAC: martie 2024/2,800,000
-Achizitii&instalare echipamente tehnologice si de fabricare utilitati: decembrie
2024/12,000,000
-Autorizare GMP: martie 2025/20,000
-Cercetare de laborator: martie 2025/520,000
-Achiziții licențe: decembrie 2022/480,000
-Achiziții aparatură cercetare și control: decembrie 2024/1,800,000
-Pilotare serii autorizare&întocmire documentații APP: august 2026/4,380,000
-Activități suport: consultanță, audituri materii prime, achiziții surse documentare (articole,
brevete), instruire personal: iunie 2026/500,000
Total 23,000,000 euro
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3.6

Modul în care intervenţia va sprijini îmbunătăţirea
cadrului de implicare a partenerilor sociali și economici

Reforma propusă va stimula investițiile menite să promoveze competitivitatea economiei
prin sprijinirea activităților de CD și a integrării în lanțurile valorice strategice ale UE.
Investiția propusă va sprijini îmbunătățirea cadrului de implicare a partenerilor sociali și
economici prin diverse forme de colaborare și consorții cu rolul de a accelera și multiplica
efectele scontate, respectiv accesul la medicamente într-un termen cât mai scurt, la
prețuri reduse.

3.7

Contribuţia la una/mai multe dintre iniţiativele emblematice
descrise de UE4
DA

NU

Accelerarea
Renovarea
Reîncărcarea și realimentarea
Conectarea
Modernizarea
Dezvoltarea
Recalificarea și
perfecţionarea

3.8

Contribuţia la componenta verde a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta verde și codurile exacte
aferente intervențiilor menționate în Anexa IIA la Regulament5
Codul tipului de intervenţie:
0%

3.9

40%

100%

Contribuţia la componenta digitală a PNRR

Se va menționa dacă contribuie cu 0%, 40% sau 100% la componenta digitală și codurile exacte
aferente intervențiilor menționate în Anexa III la Regulament
Codul tipului de intervenţie:
0%

3.10
Fără implicaţii

40%

100%

Implicaţiile din punct de vedere al ajutorului de stat
Acoperit de
Regulamentul de
exceptare (GBER)

Schemă actuală
aprobată

Notificare către
Comisia Europeană
necesară

4 Cele șapte inițiative (‘Flagships’) sunt descrise în Comunicarea Comisiei: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0575&from=en
5 Forma intermediară a Regulamentului Facilitatea de Redresare și Reziliență este disponibilă aici:
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‐14310‐2020‐INIT/en/pdf urmând ca forma finală să fie publicată în perioada
următoare
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3.11

Modul de respectare al principiului "Do No Significant Harm"
în cadrul intervenţiei propuse

Se va menționa cum sunt respectate regulile acestui principiu, în baza Regulamentului UE
852/2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile6

Implementarea reformei propuse nu va avea ca efect prejudicierea în mod semnificativ a
obiectivelor de mediu prin evitarea activităților descrise în cadrul Regulamentului UE
852/2020, articolul 17.
Proiectele de investiții ce vor susține implementarea reformei propuse vor contribui, în
mod indirect, la realizarea obiectivelor de mediu așa cum sunt ele menționate în cadrul
Regulamentului UE 852/2020, articolul 9 prin sprijinirea utilizării soluțiilor digitale și a
surselor de energie regenerabilă.
În cadrul investiției se vor instala panouri fotovoltaice, corpuri de iluminat - LED și se vor
implementa soluții de automatizare a procesului de producție.

3.12

Ținte (Targets) - indicatori cantitativi)

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor7

Indicatori cantitativi legați de cercetarea și aplicarea tehnologică a medicamentelor sub
formă de soluții sterile injectabile:
-număr de medicamente noi, dezvoltate prin cercetare: 25
-număr de documentații finalizate pentru obținerea APP-urilor pentru cele 25
medicamente: 15
-număr de certificate de calitate a seriilor pilot (conform farmacopeii europene): 3 x 25=75
-număr certificate GMP corespunzătoare autorizării site-ului de cercetare: 1
-număr de persoane nou angajate în activitatea de cercetare: 18
-număr de persoane nou angajate în aplicarea tehnologiilor la nivel pilot: 42 (inclusiv
perioada de durabilitate a proiectului).
Fiind vorba de un site de cercetare și transfer tehnologic pentru o nouă formă
farmaceutică la nivelul companiei Antibiotice, indicatorii cantitativi pleacă de la nivelul
zero.
Metodologia de selecție a indicatorilor cantitativi are la bază:
-experiența în cercetare, legată de timpul necesar cercetării de noi medicamente și a
legislației în domeniul autorizării medicamentelor în România și Uniunea Europeană;
-experiența în ceea ce privește necesarul de personal pentru cercetarea și
implementarea tehnologiilor într-un site de tip pilot;
-cerințele și legislația necesare pentru publicarea de lucrări științifice/know-how.

6 Acest Regulament este disponibil aici: https://eur‐lex.europa.eu/legal‐
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN
7 Un ‘target’ reprezintă o realizare cantitativă a unui indicator agreat (numărul de kilometri de cale ferată construiți, numărul de metri
pătrați ai clădirii renovate, numărul de beneficiari ai unui anumit sistem de investiții etc.). Alegerea acestor indicatori ar trebui să
reflecte implementarea reformelor și investițiilor și, prin urmare, să fie operaționali.
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3.13

Obiective de etapă (Milestones) - indicatori calitativi

Se vor detalia și punctul de plecare, metodologia și modul de selecție a indicatorilor8

Fiind vorba de un site de cercetare și transfer tehnologic pentru o nouă formă
farmaceutică la nivelul companiei Antibiotice, indicatorii calitativi legați de această
investiție pleacă de la nivelul zero.
Metodologia de selecție a indicatorilor are la bază legislația EMA în domeniul cercetării,
dezvoltării și autorizării medicamentelor în Uniunea Europeană.
Mod de selecție indicatori:
-Dezvoltarea farmaceutică a medicamentelor condiționate sub formă de soluții sterile
divizate în flacoane: formule farmaceutice stabile certificate conform Farmacopeii
Europene;
-Punerea în funcțiune a echipamentelor și aparaturii: certificate de conformitate pentru
validări&calificări în conformitate cu Specificațiile tehnice și Procedurile standard de
operare autorizate de Asigurarea Calității;
-Certificarea de Bună practică de fabricație a site-ului (Autorizarea GMP);
-Pilotare serii de autorizare: produse transpuse la scara pilot de calitate, conform
Farmacopeii Europene;
-Angajare personal: atestate de instruire, în conformitate cu legislația GMP.

3.14

Contribuţia la alte documente programatice ale UE

- Rezoluția din 02.03.2017 a Consiliului Europei privind consolidarea echilibrului dintre
sistemele farmaceutice ale EU și celelalte regiuni ale lumii
- Strategia Farmaceutică lansată de CE pe 16 iunie 2020 privind aprovizionarea Europei
cu medicamente sigure și la prețuri accesibile pentru a răspunde nevoilor pacienților și
pentru a ajuta industria farmaceutică europeană să își păstreze poziția de inovator și lider
mondial;
- Raportul ENVI al parlamentului European din 14 iulie 2020 privind independența
sistemului european de sănătate, prin întărirea producției locale de medicamente și
coordonarea la nivelul Uniunii Europene a Strategiilor Naționale de Securitate;
- Pactul verde european;
- Strategic Plan for Horizon Europe.
/E^d/dhf/ͬKZ'E/f/ͬWZ^KE

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România)

8 Un obiectiv de etapă (milestone) nu reflectă cantități, ci mai degrabă o realizare calitativă verificabilă în mod obiectiv (legislație
adoptată,operaționalizare completă a sistemelor IT etc.) și detaliază conținutul și caracteristicile dorite.
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