
 

 

București, 20.11.2017 

 

Către: Ministerul Sănătății 

În atenția: domnului Ministru Florian-Dorel Bodog 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

Prin prezenta adresă vă supunem atenției o situație excepțională care poate avea consecințe directe 
grave asupra pacienților români, bugetului de stat și mediului de afaceri. Ne referim la posibilitatea 
liberalizarii pieței farmaceutice prin desființarea criteriului demografic. 

Conform datelor publicate pe www.ms.ro în Romania functionează în prezent peste 8.960 de 

farmacii. Dacă ne raportăm la populația actuală a României (19,7 mil.) rezultă un număr de 45,5 

farmacii la fiecare 100,000 de locuitori. Statistica din 25 de țări membre ale OECD relevă că media 

este de doar 25.1 farmacii la 100,000 de locuitori conform OECDiLibrary (http://goo.gl/BX9ifB). 

În România există deci o piață a farmaciilor foarte competitivă, iar desființarea criteriului 

demografic ar avea consecinte economice și sociale negative fără nici un beneficiu pentru pacienți 

sau pentru bugetul de stat. 

 

Scăderea calității actului farmaceutic cu efecte negative asupra pacienților  

Farmacia are rolul de a sprijini comunitatea prin prestarea de servicii cu respectarea codului de 
etică și deontologie a farmacistului. Calitatea actului farmaceutic este pusă în pericol de deficitul de 
personal cu care deja se confruntă România. Ca o farmacie să aducă beneficii reale comunității ar 
trebui să funcționeze minim 11 ore pe zi. Cu doar 2,2 farmaciști pe farmacie și numărul mare de 
pacienți care se prezintă cu prescripții acest program nu poate fi asigurat.   

Uniunea Europeană în ansamblu se confruntă cu un deficit de farmaciști în creștere, ceea ce 
agravează situația Romaniei; în ultimii ani foarte multi tineri au ales să profeseze în alte țări. 
Informații relevante cu privire la preocupările de la nivelul Uniunii Europene se pot găsi pe site-ul 
Pharmaceutical Group of the European Union (www.pgeu.eu).  

Liberalizarea pieței farmaciilor ar avea ca și consecință directă înființarea unor farmacii noi și 
amplificarea critică a deficitului de personal deja existent. Efectul imediat va fi scăderea calității 
actului farmaceutic cu impact asupra sănătății pacienților. Studii internaționale relevă că în urma 
unei dereglementări, farmaciile noi sunt înființate cu predilecție tot în zone urbane, unde accesul la 
medicamente este bun. În mediul rural, deja liberalizat, nu se înființează farmacii deoarece numărul 
de medici este foarte redus sau nici măcar nu există cabinete medicale. 

http://www.ms.ro/
http://goo.gl/BX9ifB
http://www.pgeu.eu/


 

 

Creșterea riscului de faliment la nivelul farmaciilor cu efecte pe întreg lanțul de distribuție  

Creșterea semnificativă a cererii de personal specializat, peste deficitul existent, ca urmare a 
înființării unui număr mare de farmacii noi ar implica creșterea substanțială a salariilor, implicit 
creșterea cheltuielilor de funcționare. Unele farmacii vor fi nevoite să își reducă programul de lucru 
ceea ce va face dificilă acoperirea cheltuielilor fixe (salarii, chirii, utilități), crescând astfel riscul de 
incapacitate de plată și faliment. 

Riscul de faliment este amplificat și de pierderea valorii de piață a autorizațiilor de funcționare ca 
efect direct al liberalizarii. Autorizațiile de funcționare reprezintă un activ important al farmaciilor 
utilizat la scară largă în relația cu distribuitorii de medicamente ca element de garanție (ipotecă) 
pentru aprovizionarea cu plata la termen. În cazul în care autorizațiile nu mai au o valoare de piață 
este posibil să apară întreruperi în fluxurile de aprovizionare și respectiv în fluxurile de numerar 
datorită imposibilității farmaciilor de a garanta livrările. 

Industria românească de medicamente s-a confruntat cu numeroase falimente în rândul farmaciilor 
în perioada 2008 – 2010 pe fondul crizei financiare internaționale. Experiența a arătat că acele 
falimente au avut un efect de cascadă, în sensul în care au atras în anii următori falimentul mai 
multor distribuitori importanțti de medicamente, în final atât producătorii de medicamente cât și 
băncile finanțatoare înregistrând pierderi semnificative.  

 

Cu stimă, 

Anda Todor 

Lider Grup de Lucru pentru Sănătate 

Coaliția pentru Dezvoltarea României  


