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Sistemul UE de reglementare  
pentru medicamente

Sistemul european de reglementare pentru medicamen-
te este unic pentru că se bazează pe o rețea formată 
din aproximativ 50 de autorități de reglementare din 

31 de țări din SEE (28 de state membre ale UE plus Islanda, 
Liechtenstein și Norvegia), Comisia Europeană și EMA. Rețeaua 
reunește mii de experți proveniți din întreaga Europă, ceea ce îi 
permite să facă apel la cea mai valoroasă expertiză științifică 
pentru reglementarea în domeniul medicamentelor în UE și să 
ofere consiliere științifică de cea mai înaltă calitate.

EMA și statele membre colaborează 
strâns în evaluarea noilor medi-
camente și analizarea celor mai 
recente informații privind sigu-
ranța lor. De asemenea, EMA 
și statele membre se bazează 
unele pe celelalte pentru 
schimbul de informații în ceea 
ce privește, de exemplu, rapor-
tarea reacțiilor adverse ale medi-
camentelor, supravegherea studiilor 
clinice, efectuarea inspecțiilor în cadrul 
producătorilor de medicamente sau conformitatea cu bunele 
practici clinice (BPC), cu bunele practici de fabricație (BPF), 
cu bunele practici de distribuție (BPD) și cu bunele practici de 
farmacovigilență. Acest lucru este posibil datorită legislației UE 
care impune ca toate statele membre să acționeze în confor-
mitate cu aceleași norme și cerințe referitoare la autorizarea 
și monitorizarea medicamentelor.

Sistemele informatice care pun 
în legătură membrii rețelei faci-
litează schimbul de informații 
privind, de exemplu, monitoriza-
rea siguranței medicamentelor, 
autorizarea și supravegherea 
studiilor clinice sau conformitatea 
cu bunele practici de fabricație și de 
distribuție.

Autorizațiile de punere pe piață

Pentru a proteja sănătatea publică și a asigura disponi-
bilitatea unor medicamente eficace, sigure și de înaltă 
calitate pentru cetățenii europeni, toate medicamentele 

trebuie să fie autorizate înainte de a putea fi introduse pe piața 
UE. Sistemul european oferă rute diferite pentru obținerea  
acestei autorizații.

 
Această broșură explică modul de funcționare a sistemului european de reglementare pentru 
medicamente. Documentul descrie modalitățile de autorizare și de monitorizare a medica-
mentelor1 în Uniunea Europeană (UE) și activitatea desfășurată de rețeaua europeană de  
reglementare în domeniul medicamentelor – un parteneriat între Comisia Europeană, autori-

tățile de reglementare a medicamentelor din statele membre ale UE și din Spațiul Economic European 
(SEE) și Agenția Europeană pentru Medicamente (EMA) – pentru a asigura accesul pacienților din UE la 
medicamente sigure, eficace și de calitate.

Procedura centralizată permite comercializarea unui me-
dicament pe baza unei singure evaluări la nivelul UE și a unei 
singure autorizații de introducere pe piață, valabile pe întregul 
teritoriu al Uniunii Europene. Companiile farmaceutice depun 
o singură cerere de autorizare la EMA. Ulterior, Comitetul  
pentru medicamente de uz uman (CHMP) sau Comitetul pentru 
medicamente de uz veterinar (CVMP) al agenției va desfășura 
evaluarea științifică a cererii și va emite o recomandare pentru 
Comisia Europeană referitoare la acordarea sau neacordarea 
autorizației de punere pe piață a medicamentului. Din momentul 
în care Comisia Europeană emite autorizația centralizată de  
punere pe piață, aceasta este valabilă în toate statele membre 
ale UE. Procedura autorizației la nivel central este obligatorie 
pentru majoritatea medicamentelor inovatoare, inclusiv pentru 
medicamentele destinate bolilor rare.

Majoritatea medicamentelor autorizate 
în UE nu intră sub incidența procedurii 
centralizate, ci sunt autorizate de auto-
ritățile naționale competente (ANC) din 
statele membre.

Atunci când o companie dorește 
să obțină autorizația pentru un medica-
ment în mai multe state membre, aceasta 
poate utiliza una dintre procedurile următoare:

• procedura descentralizată, prin care companiile pot depune 
cereri pentru autorizarea simultană a unui medicament în mai 
multe state membre ale UE, dacă medicamentul nu a fost 
autorizat încă în nicio țară din Uniunea Europeană și nu intră 
sub incidența procedurii centralizate;

• procedura de recunoaștere reciprocă, prin care companiile 
care au un medicament autorizat în unul dintre statele 
membre ale UE pot solicita recunoașterea acestei autorizații 
în alte țări ale Uniunii Europene. Acest proces le permite 
statelor membre să se bazeze pe evaluări științifice reciproce.

Normele și cerințele aplicabile medicamentelor în UE sunt aceleași, 
indiferent de modalitatea de autorizare utilizată pentru un medi-
cament. 

Transparența cu privire la modul de lucru și cel în care se iau 
deciziile reprezintă o caracteristică importantă a sistemului  
de reglementare pentru medicamente din UE. 

Pentru fiecare medicament de uz uman sau  
veterinar căruia i-a fost acordată sau refuzată 
autorizația de punere pe piață în urma unei 
evaluări efectuate de EMA, se publică un  
raport european public de evaluare (EPAR). 
Detaliile privind evaluarea unui medicament 
autorizat de un stat membru sunt disponibile tot 
în cadrul unui EPAR.

1. Reglementarea dispozitivelor medicale nu intră sub incidența sistemului european de reglementare pentru medicamente.

Diversitatea 
experților implicați 
în reglementarea 

medicamentelor în UE 
încurajează schimbul de 

expertiză, idei și bune practici 
între oamenii de știință care 

aspiră la cele mai înalte 
standarde în această 

activitate.

Printr-o 
colaborare 

strânsă, statele 
membre reduc 

duplicarea eforturilor, 
împart volumul de muncă 
și asigură reglementarea 

eficientă și efectivă 
a medicamentelor pe 

tot teritoriul UE.

Modalități 
de autorizare 

diferite: 
un singur set 

de norme 
comune.

EMA face  
posibilă o  singură 
cerere, o singură 

evaluare, o singură 
autorizație de  punere 

pe piață pentru 
 întreaga Uniune 

Europeană.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000109.jsp&mid=WC0b01ac0580028a47
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Stabilirea prețurilor și rambursarea

După ce se emite o autorizație de punere pe piață,  
deciziile privind prețurile și rambursările se iau la  
nivelul fiecărui stat membru, ținându-se cont de rolul 

și modul de folosire a medicamentului în sistemul de sănătate 
național al țării respective.

Rolul Comisiei Europene

Comisia Europeană joacă un rol important în reglemen-
tarea medicamentelor în UE. Pe baza evaluării științifice 
efectuate de EMA, Comisia Europeană acordă sau refuză, 

modifică sau suspendă autorizațiile de introducere pe piață pentru 
medicamentele pentru care s-a solicitat procedura centralizată. 
De asemenea, Comisia Europeană poate să ia măsuri la nivelul  
întregii UE atunci când se constată o problemă de siguranță  
pentru un produs autorizat la nivel național și atunci când, 
în urma evaluării efectuate de Comitetul pentru evaluarea riscu-
rilor în materie de farmacovigilență (PRAC) al EMA, se consideră 
că sunt necesare măsuri de reglementare armonizate în toate 
statele membre. Comisia Europeană poate lua măsuri și cu privire 
la alte aspecte ale reglementării în domeniul medicamentelor:

• Dreptul la inițiativă – poate propune acte legislative noi 
sau modificări ale acestora pentru sectorul farmaceutic;

• Punerea în aplicare – poate să adopte măsuri de punere 
în aplicare și să supravegheze aplicarea corectă a legislației 
UE privind medicamentele;

• Acțiunea globală – asigură colaborarea cu parteneri 
internaționali relevanți și promovează sistemul UE de 
reglementare la nivel mondial.

Rolul EMA

Agenția răspunde de evaluarea științifică, în principal 
a medicamentelor inovatoare și de înaltă tehnologie 
dezvoltate de companiile farmaceutice pentru a fi  

folosite în UE. EMA a fost înființată în 1995 pentru a asigura cea 
mai bună utilizare a resurselor științifice din întreaga Europă 
în vederea evaluării, supravegherii și asigurării farmacovigilenței 
în domeniul medicamentelor. 

Experții participă la activitatea agenției ca membri în comitetele 
științifice, grupurile de lucru, grupurile consultative științifice 
și alte grupuri consultative ad-hoc sau ca membri ai echipelor 
naționale care evaluează medicamentele. Experții sunt selectați 
pe baza expertizei științifice pe care o dețin, iar cei mai mulți 
dintre ei sunt nominalizați pentru EMA de către autoritățile  
naționale competente din statele membre. Pacienții și profesioniș-
tii în domeniul sănătății sunt și ei implicați din ce în ce mai mult 
în activitatea agenției, inclusiv în evaluarea medicamentelor.

Orientările și consilierea științifică

EMA elaborează orientări științifice în colaborare cu  
experți din cadrul comitetelor științifice și al grupurilor sale 
de lucru. Orientările reflectă cele mai recente luări de pozi-

ție privind evoluția din domeniul științelor biomedicale. Acestea sunt 
puse la dispoziția tuturor dezvoltatorilor de medicamente la nivel 
mondial care doresc să depună o cerere de autorizație de punere 

pe piață în UE, pentru a-i ghida în programele lor de dezvoltare 
și pentru a asigura că medicamentele sunt dezvoltate în mod  
constant și la standardele cele mai înalte.

De asemenea, EMA oferă companiilor consiliere științifică bazată 
pe produs, un instrument important care facilitează dezvoltarea 
și disponibilitatea pentru pacienți a unor medicamente sigure, 
eficace și de înaltă calitate. Autoritățile naționale competente pot 
oferi și ele consiliere științifică.

Autorizarea și supravegherea 
producătorilor

Producătorii, importatorii și distribuitorii de medicamente 
din UE trebuie să fie autorizați înainte de a putea des-
fășura activitățile respective. Autoritățile de reglemen-

tare din fiecare stat membru au responsabilitatea de a acorda 
licențe pentru activitățile de acest tip care se desfășoară pe te-
ritoriul lor. Toate licențele de fabricație și de import se introduc 
în EudraGMDP, baza de date europeană publică operată de EMA.

Producătorii incluși în dosarul de cerere pentru punerea unui 
medicament pe piața UE sunt inspectați de o autoritate com-
petentă a Uniunii Europene, inclusiv cei care au sediul în afara 
UE, cu excepția cazului în care este în vigoare un acord de recu-
noaștere reciprocă între Uniunea Europeană și țara de fabricație. 
Concluziile inspecției pot fi accesate de toate statele membre 

Comitetele științifice ale EMA
EMA are șapte comitete științifice care realizează 
evaluările științifice:

• Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP)

• Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie 
de farmacovigilență (PRAC)

• Comitetul pentru medicamente de uz veterinar (CVMP)

• Comitetul pentru medicamente orfane (COMP)

• Comitetul pentru medicamente pe bază de plante (HMPC)

• Comitetul pentru terapii avansate (CAT)

• Comitetul pediatric (PDCO) 

Autoritățile naționale competente
Autoritățile naționale competente (ANC) care răspund de re-
glementarea medicamentelor de uz uman și veterinar în UE 
își coordonează activitatea în cadrul unui forum numit direc-
torii agențiilor pentru medicamente (Heads of Medici-
nes Agencies – HMA). Directorii autorităților naționale com-
petente lucrează strâns cu EMA și Comisia Europeană pentru 
a asigura buna funcționare a rețelei europene de reglementare 
în domeniul medicamentelor și o cooperare eficientă și efectivă 
în cadrul acesteia. HMA se reunește de patru ori pe an pentru 
a discuta principalele teme strategice pentru rețea, cum ar fi 
schimbul de informații, evoluțiile în domeniul informatic și îm-
părtășirea bunelor practici, precum și pentru a simplifica proce-
dura de recunoaștere reciprocă și procedurile descentralizate.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000043.jsp&mid=WC0b01ac05800240cb
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și sunt puse la dispoziția publicului din întreaga Uniune Europea-
nă prin intermediul EudraGMDP.

Echivalența între inspectoratele statelor membre se asigură și se 
menține în diferite moduri, de exemplu prin legislație comună, 
bune practici de fabricație comune, proceduri comune pentru 
inspectorate, asistență tehnică, reuniuni, sesiuni de instruire 
și audituri interne și externe.

Pentru a fi importate în UE, ingredientele farmaceutice active 
trebuie să fie însoțite de o confirmare scrisă eliberată de autori-
tatea competentă din țara în care sunt produse, care să confir-
me faptul că bunele practici de fabricație (BPF) aplicate sunt cel 
puțin echivalente standardelor BPF recunoscute în UE. Se aplică 
o derogare pentru unele țări care au solicitat evaluarea de  
către UE a sistemelor lor de reglementare pentru supravegherea 
producătorilor de ingrediente farmaceutice active, iar sistemele 
respective au fost considerate echivalente celor din UE.

Înainte de a fi pus pe piață în UE, fiecare lot de medicamente 
trebuie să fie certificat ca fiind produs și testat în concordan-
ță cu BPF și în conformitate cu autorizația de punere pe piață. 
Dacă produsul este fabricat în afara UE și a fost importat, acesta 
trebuie să treacă printr-un proces complet de testare analitică 
în UE, cu excepția cazului în care un acord de recunoaștere  
reciprocă între UE și țara exportatoare este în vigoare. 

Monitorizarea siguranței medicamentelor

Sistemul european de reglementare pentru medicamente 
monitorizează siguranța tuturor medicamentelor care 
sunt disponibile pe piața europeană, pe întreaga durată 

de viață a acestora.

Există un comitet al EMA dedicat siguranței medicamentelor  
pentru uz uman – Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie 
de farmacovigilență (PRAC). În cazul în care există o problemă 
de siguranță în legătură cu un medicament autorizat în mai multe 
state membre, se ia aceeași măsură de reglementare în întreaga 
Uniune Europeană, iar pacienții și profesioniștii în domeniul  
sănătății din toate statele membre primesc aceleași recomandări.

Toate reacțiile adverse suspectate și semnalate de pacienți și ca-
drele medicale trebuie să fie introduse în EudraVigilance, sistemul 
online al Uniunii Europene gestionat de EMA și în care sunt colec-
tate, gestionate și analizate rapoarte ale acestor reacții adverse. 
Aceste date sunt monitorizate în permanență de EMA și de statele 
membre pentru a depista orice informație nouă privind siguranța 
medicamentelor.

EMA acordă acces public la rapoartele reacțiilor adverse suspecta-
te la medicamentele autorizate la nivel central din baza de date 
europeană. Acest site permite utilizatorilor să vizualizeze toate 
rapoartele privind reacțiile adverse suspectate care au fost intro-
duse în EudraVigilance. 

PRAC are o largă sferă de competențe ce cuprinde toate as-
pectele legate de farmacovigilență. Pe lângă rolul pe care îl are 
în ceea ce privește evaluarea riscurilor, comitetul oferă consiliere 
și recomandări rețelei europene de reglementare în domeniul 
medicamentelor cu privire la planificarea gestionării riscurilor 
și evaluarea raportului beneficiu-risc ulterioară punerii pe piață 
a medicamentelor.

Studiile clinice

Autorizarea și supravegherea unui studiu clinic constituie 
responsabilitatea statului membru în care studiul are loc. 
Baza de date europeană a studiilor clinice (EudraCT) 

identifică acele studii autorizate în UE și este utilizată de autori-
tățile naționale competente și de sponsorii studiilor clinice pentru 
introducerea rezultatelor și a protocoalelor de informare. O parte 
dintre aceste informații sunt puse la dispoziția publicului general 
de EMA prin registrul studiilor clinice.

Cooperarea internațională

Comisia Europeană și EMA, în strânsă legătură cu statele 
membre, lucrează împreună pentru stabilirea unor  
legături solide cu organizații partenere din întreaga lume. 

Aceste activități urmăresc un schimb prompt de expertiză în  
domeniul științific, precum și consolidarea reglementării și  
dezvoltarea de bune practici în întreaga lume.

Comisia Europeană și EMA colaborează cu Organizația Mondială 
a Sănătății (OMS) pe o serie de teme, printre care medicamentele 
destinate piețelor din afara UE (medicamentele evaluate în cadrul 
așa-numitei „proceduri prevăzute de articolul 58” a EMA), calitatea 
medicamentelor și elaborarea denumirilor comune internaționale. 

Pentru UE, unul dintre forurile principale de cooperare internați-
onală multilaterală este Consiliul internațional pentru armoniza-
rea cerințelor tehnice pentru produsele farmaceutice de uz uman 
(ICH), care reunește autoritățile de reglementare în domeniul 
medicamentelor, precum și industria farmaceutică din Europa, 
Japonia și Statele Unite. ICH vizează armonizarea privind sigu-
ranța, calitatea și eficacitatea medicamentelor, care reprezintă 
principalele criterii pentru aprobarea și autorizarea acestora. 
Conferința internațională pentru armonizarea în domeniul  
veterinar (VICH) este forumul echivalent pentru medicamentele 
destinate utilizării în animale.

EMA și numeroase autorități naționale competente sunt implicate 
în Convenția privind inspecțiile din domeniul farmaceutic, precum 
și în Schema de cooperare în domeniul inspecțiilor farmaceutice 
(denumite împreună PIC/S), o inițiativă de cooperare strânsă 
în privința BPF între autoritățile de inspecție farmaceutică.

Cooperarea în domeniul reglementării și schimbul de informații 
cu autoritățile de reglementare internaționale sunt asigurate 
și prin intermediul Forumului internațional al autorităților de  
reglementare din sectorul farmaceutic. 

Audierile publice 
Legislația UE privind farmacovigilența permite ca PRAC 
să desfășoare audieri publice pe parcursul evaluărilor sigu-
ranței medicamentelor, dacă acest lucru este considerat util. 
Ședințele publice au rolul de a sprijini deciziile comitetului prin 
prezentarea unor perspective, cunoștințe și idei reprezentative 
asupra modului în care sunt folosite medicamentele în practica 
clinică. 

http://www.adrreports.eu/
https://eudract.ema.europa.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/general/general_content_000491.jsp&mid=WC0b01ac058058f32d
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_001432.jsp&mid=WC0b01ac0580a221a4
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Recent a fost instituit un forum strategic la nivelul agențiilor 
globale – Coaliția internațională a autorităților de reglementare 
în domeniul medicamentelor (International Coalition of Medici-
nes Regulatory Authorities – ICMRA). ICMRA este o entitate  
executivă, bazată pe voluntariat, ce reunește autoritățile de  
reglementare în domeniul medicamentelor din întreaga lume 
și care oferă servicii de coordonare strategică, advocacy și  
leadership.

De asemenea, o serie de acorduri bilaterale de cooperare  
au fost puse în vigoare pentru a facilita schimbul de informații 
esențiale referitoare la medicamente între autoritățile de  
reglementare din Uniunea Europeană și din afara acesteia.

Spaţiul Economic European 
(SEE) include cele 28  

de state membre plus:

State membre UE: 28

Uniunea Europeană – date cheie

Luxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United KingdomLuxemburg

Austria Belgium Bulgaria Croatia Cyprus  Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Ireland

Italy Latvia Lithuania Malta Netherlands Poland Portugal Romania Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom Iceland Liechtenstein Norway

Sprijinirea reglementării bazate  
pe știință în afara UE – procedura  

prevăzută de articolul 58
Comitetul pentru medicamente de uz uman (CHMP) poate 
efectua evaluări științifice și emite opinii, în cooperare cu OMS, 
cu privire la medicamentele destinate în exclusivitate utilizării 
în afara UE. În cadrul evaluării acestor medicamente, CHMP 
aplică aceleași standarde riguroase ca în cazul medicamentelor 
destinate utilizării în UE. Medicamentele eligibile pentru această 
procedură, care provine din articolul 58 al regulamentului 
de înființare a agenției, sunt utilizate pentru prevenirea sau 
tratarea bolilor care afectează sănătatea publică la nivel 
mondial. Printre acestea se numără vaccinurile utilizate 
în programul extins de imunizare al OMS sau împotriva 
unor boli care reprezintă o prioritate din punctul de vedere 
a sănătății publice, precum și medicamentele destinate bolilor 
vizate de OMS, cum sunt HIV/SIDA, malaria sau tuberculoza.

Uniunea Europeană 
(UE) a creat o piață unică 

printr-un sistem standardizat 
de legi care se aplică tuturor 

statelor membre. Toate statele 
membre se supun acelorași norme 
și proceduri armonizate cu privire 

la autorizarea medicamentelor 
și la supravegherea siguranței 

medicamentelor.

Aderarea 
la UE reprezintă 
un angajament 

de a aplica „acquis-ul 
comunitar” (ansamblul 
legislației și orientărilor 

Uniunii Europene) pentru 
a asigura respectarea 
acelorași standarde 

de către toate statele 
membre ale UE. 

Populație:  
peste 500 de milioane

PIB: 
12,9 milioane EUR

Limbi oficiale: 
24

Autorități de reglementare în domeniul 
medicamentelor: 50+

Austria Belgia Bulgaria Croația Cipru Republica Danemarca Estonia Finlanda Franța Germania Grecia Ungaria Irlanda

Italia Letonia Lituania Luxemburg Malta Olanda Polonia Portugalia România Slovacia Slovenia Spania Suedia Marea Britanie Islanda Liechtenstein Norvegia

Cehă
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