
IMPACTUL INDUSTRIEI 
PRODUCĂTOARE DE 

MEDICAMENTE INOVATOARE 
ÎN ROMÂNIA

COMPANIILE PRODUCĂTOARE DE MEDICAMENTE INOVATOARE

Au susținut peste 110 de programe cu impact 
social, campanii de prevenție, testare/screening, 
informare, monitorizare a anumitor afecțiuni,  în 

beneficiul a peste 200.000 persoane

S-au implicat în aproximativ 70 programe de 
responsabilitate socială care au vizat furnizarea de 
servicii de sănătate pentru comunitate în beneficiul 
a peste 30.000 persoane

Toate aceste investiții și contribuții sunt o sursă viabilă de reducere a 
costurilor pentru sistemul subfinanțat de sănătate publică

BENEFICIILE 
STUDIILOR 

CLINICE

  accesul pacienților la medicamente de ultimă generație
  compania organizatoare suportă integral cheltuielile analizelor şi tratării pacientului
  acces la informație de ultimă generație pentru medicii implicați în organizarea studiului
  dotarea laboratoarelor și a centrelor de cercetare clinică cu aparatură de ultimă generație

91% 

din bugetul investit în 
cercetare şi dezvoltare a mers 
în dezvoltarea studiilor clinice

1  Sursa: Estimare PwC a impactului direct și indirect în anul 2014 pe baza datelor colectate de la membrii APRIM, EMIS, BMI European Pharmaceuticals and 
Healthcare Report Q1 2016, Cegedim, INS – tabel simetric intrări-ieșiri România 2013

2  Sursa: Estimare PwC a contribuției directe în anul 2014 pe baza datelor colectate de la membrii ARPIM, BMI European Pharmaceuticals and Healthcare Report 
Q1 2016

3,4,5,6,7 Idem

911 M
IL

. €

 
contribuție la PIB-ul 

României1

313 M
IL

. €

contribuție la 
bugetul de stat

240 M
IL

. €

din suprataxa 
clawback2

77 M
IL

. €

investiție directă în România3 

33,9 M
IL

. €

în programe de cercetare 
şi dezvoltare4

37,5 M
IL

. €

în programe de educație 
medicală continuă şi 

campanii de informare 
şi prevenție în beneficiul 
comunității medicale şi a 
comunităților de pacienți5

5,7 M
IL

. €

în mijloacele fixe utilizate 
 achiziții de software şi 

hardware IT6

Ariile terapeutice 
principale vizate de 
studii clinice

40% Hematologie 

27% Oncologie

20% Cardiologie 

20% Boli infecțioase 



73% DATORATĂ ACCESULUI LA MEDICAMENTE DE ULTIMĂ GENERAȚIE12 

pentru 
unele dintre 
medicamente

8  Sursa: Eurostat
9  Sursa: BMI European Pharmaceuticals and Healthcare Report Q1 2016, OECD Health Statistics 2015, analiză PwC
10  Sursa: EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator Report 2011
11  Sursa: Ministerul Sănătății
12  Sursa: EFPIA - Pharma Industry’s Contribution to Health and Wealth Report 2015

ÎN 2013

ÎN 2014

România pe ultimele locuri din Europa la actualizarea listei de medicamente compensate

România a alocat  
4,1 % DIN PIB 

sănătății
Germania
9,2%

Marea Britanie 
7,3%

Marea Britanie 
85%

Marea Britanie 
118 zi

le

Ín România 
>2000 zi

le

Danemarca 
116 zi

le

Austria 10 
122 zi

le

Germania 
77%

Spania 
73%

Cehia 
62%9

Italia 
6,8%

Estonia 
6,3%8

În România 
cheltuielile publice 

pentru medicamente 
au fost de 43% 11%  

au contribuit producătorii prin 
plata suprataxei clawback

47%  
au fost colectați din  
fonduri private

În medie, din momentul autorizării de punere pe piată medicamentul ajunge la pacient în

2008 – 2014  
 

aproximativ 6 ani fără o actualizare concretă 
a listei de medicamente compensate

2014  
 

40 medicamente  
noi introduse

2015  
 

15 medicamente  
noi introduse11

Medicamentele de ultimă generație sunt esențiale pentru creşterea speranței de viață

2000
2009 

creștere a 
speranței de 
viață de 1,74 ani


