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Către: Dl Vladislav Zara 

            Director General, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 

 

Nr.  89 din 23 octombrie 2017 

Ref: Gestionarea variațiilor postautorizare prin prisma modificării codurilor aplicate pe ambalajul medicamentelor 

importate din UE, în contextul intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2016/161 

Stimate Domnule Director General,  

Prin prezenta scrisoare, supunem atenției Dvs. necesitatea de adaptare a cadrului normativ național, în ceea ce privește 

gestionarea variațiilor postautorizare și notificarea modificărilor minore în ambalajul medicamentelor de uz uman, astfel 

încât: (i) trecerea de la coduri unidimensionale la coduri bidimensionale să fie notificată, ci nu supusă procedurii de 

aprobare a variațiilor, (ii) modificarea secvențelor numerice/alfanumerice ale codului de pe ambalaje individuale să nu fie 

notificată.     

I. Contextul general.  Intrarea în vigoare, la nivelul Uniunii Europene, a noilor reglementări privind  elementele 

de siguranță de pe ambalajul medicamentelor: 

Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015, de completare a Directivei 2001/83/CE a 

Parlamentului European și a Consiliului, stabilește norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul 

medicamentelor de uz uman.  

Scopul Regulamentului (UE) 2016/161 este prevenirea pătrunderii medicamentelor contrafăcute în lanțul legal de 

aprovizionare, asigurarea trasabilității pe întregul teritoriu al UE, verificarea autenticității și identificarea ambalajelor 

individuale de medicamente, prin: 

(i) instituirea unor reglementări armonizate privind caracteristicile și specificațiile tehnice  ale identificatoarelor 

unice și dispozitivelor de protecție, aplicate de producători pe ambalajul medicamentelor de uz uman, în toate 

țările membre UE, 

(ii) stabilirea regulilor privind verificarea elementelor de siguranță și scoaterea din uz a identificatorului unic de către 

producători, distribuitori angro și de către persoanele autorizate sau abilitate să elibereze medicamente către 

populație, 

(iii) conectarea repertoriilor de date (în care titularii autorizațiilor de introducere pe piață introduc elementele de date 

ale identificatoarelor unice), ce deservesc teritoriul unui stat membru sau teritoriul mai multor state membre, la 

un router central de informații.  

 

Este de menționat că Regulamentul (UE) 2016/161 va intra în vigoare începând cu 9 februarie 2019, fiind aplicabil 

medicamentelor eliberate cu prescripție medicală, medicamentelor eliberate fără prescripție, incluse în Anexa II la 

Regulament, și altor medicamente asupra căror statul-membru va decide extinderea cerințelor privind aplicarea 

identificatorului unic. 

Totuși, se notează că producătorii din statele-membre UE au inițiat deja procesul de conformare cu normele  

Regulamentului (UE) 2016/161, astfel încât importul în Moldova al primelor loturi de medicamente cu ambalaj purtător 

de coduri Data Matrix conform noilor standarde este planificat pentru anul 2018. 
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a. Componența și caracteristicile tehnice ale identificatorului unic:  

În conformitate cu art. 4 din Regulamentul (UE) 2016/161, „identificatorul unic constă într-o secvență de caractere 

numerice sau alfanumerice care este unică pentru un anumit pachet de medicament”, iar potrivit definiției expuse în art. 

3, identificatorul unic „permite verificarea autenticității și identificarea unui pachet individual de medicament”.  

În componența identificatorului unic, se vor include următoarele elemente:  

(i) cod care permite identificarea denumirii, denumirii comune, formei farmaceutice, concentrației, dimensiunii 

ambalajului și a tipului de ambalaj de medicament care prezintă identificatorul unic (denumit codul produsului);  

(ii) o secvență numerică sau alfanumerică de maximum 20 caractere (denumit număr de serie);  

(iii) număr național de rambursare (dacă este obligatoriu în statul membru în care se intenționează introducerea pe piață 

a medicamentului);  

(iv) numărul lotului (seriei) de fabricație;  

(v) data expirării. 

 

În ceea ce privește caracteristicile tehnice, producătorii vor codifica identificatorul unic într-un cod bidimensional – Data 

Matrix ce poate fi citit automat cu rate de detectare și de corectare a erorilor echivalente sau mai mari decât cele ale Data 

Matrix ECC200.   

Norma art. 7 din Regulamentul (UE) 2016/161 obligă producătorii să tipărească pe ambalaj, adițional codului 

bidimensional, un set de date ale identificatorului unic în format lizibil pentru om – codul produsului, numărul de serie, 

numărul național de rambursare sau un alt număr național de identificare a medicamentului, dacă este obligatoriu în 

statul membru în care se intenționează introducerea pe piață a produsului.  

b. Dispoziții privind medicamentele pe care producătorii le vor distribui în afara Uniunii Europene (inclusiv Republica 

Moldova): În conformitate cu art. 22 (a) din Regulamentul (UE) 2016/161, un distribuitor angro va verifica 

autenticitatea și va scoate din uz identificatorul unic al medicamentelor pe care intenționează să le distribuie în afara 

Uniunii Europene. 

 

II. Efectele juridice ale modificării codurilor de pe ambalajul medicamentelor prin prisma legislației Republicii 

Moldova: 

Potrivit pct. 6 din Regulamentul cu privire la gestionarea variațiilor postautorizare – Anexa nr. 2 la Ordinul Ministerului 

Sănătății RM nr. 739 din 23.07.2012, cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și 

introducerea modificărilor postautorizare (în continuare „Regulament”):  

„se admit variaţii minore în design-ul ambalajului primar şi secundar, după cum sunt: numerele de înregistrare în diferite 

ţări, bar-cod, codurile farmaceutice (Pharmcode), simboluri, inclusiv de marcă înregistrată, pictograme, holograme, 

elemente de securizare a ambalajului, precum şi alte modificări minore în deplasarea textului (distanţe dintre rînduri, 

schimbarea cu locul a barcodului, a logo-ului), cu informarea Agenţiei Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale prin 

scrisoarea informativă cu explicarea şi argumentarea clară a divergenţelor şi prezentarea machetelor de ambalaj în 

variantă curentă şi propusă pe suport de hîrtie şi electronic”. 
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a. Trecerea la coduri bidimensionale urmează a fi notificată prin scrisoare informativă, ci nu supusă unei cereri de 

aprobare a variației: 

Utilizarea termenului de „variații minore în design” în pct. 6 din Regulament este generatoare de confuzii, având în vedere 

că modificările în design-ul ambalajului nu sunt supuse aceluiași regim juridic precum cel aplicat variațiilor. Or, procedura 

de notificare prin scrisoare informativă, menționată în pct. 6 din Regulament, este un mecanism distinct față de 

procedura aprobării variațiilor minore de tip IA sau IB la termenii certificatului de înregistrare, reglementată prin 

Capitolul II, Secțiunea 2 din același act.  

În acest sens, se înțelege că deținătorul certificatului de înregistrare a medicamentului va fi obligat să notifice Agenția 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale despre modificarea codului unidimensional de pe ambalaj într-un cod 

bidimensional Data Matrix, cu prezentarea machetelor de ambalaj și indicarea modificărilor de design generate de 

trecerea la noul sistem de codificare. Însă, această modificare nu poate fi calificată drept variație minoră de tip IA sau IB 

și, respectiv, nu va impune depunerea unei cereri de variație. 

b. Modificarea secvențelor numerice/alfanumerice ale codului de pe ambalaje individuale nu urmează a fi 

notificată:     

Precum s-a notat în prima secțiune a scrisorii, în baza noului Regulament (UE) 2016/161, secvențele de caractere 

numerice/alfanumerice vor fi unice pentru fiecare ambalaj de medicament1 și, respectiv, notificarea modificărilor 

codului bidimensional și a elementelor codului în format lizibil, nu va fi sustenabilă. Or, depunerea machetelor de 

ambalaj și a scrisorilor informative pentru ambalaje individuale de medicamente va genera cheltuieli disproporționate de 

timp, resurse umane și financiare. 

Redacția actuală a normei pct. 6 din Regulament nu este suficient de explicită, putând fi interpretată în sensul că orice 

modificare a elementelor identificatorului unic de pe ambalaj (e.g. modificarea secvențelor numerice de cod în format 

lizibil) va impune desfășurarea procedurii de informare a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Prin urmare, 

se impune eliminarea ambiguităților în interpretare, întru asigurarea unor practici uniforme și previzibile de aplicare a 

reglementării în contextul tranziției la noile coduri Data Matrix pe ambalajul medicamentelor importate din UE.  

III. Perspectivă de drept comparativ:  

Regulamentul (UE) 1234/2008 al Comisiei din 24 noiembrie 2008 stabilește reglementările privind examinarea modificării 

condițiilor autorizațiilor de introducere pe piață acordate pentru medicamentele de uz uman și veterinar. 

În conformitate cu art. 8 din Regulamentul (UE) 1234/2008, în cazul unei modificări de importanță minoră de tip IA, 

titularul prezintă simultan tuturor autorităților relevante o notificare care conține elementele menționate în anexa IV. 

Notificarea se prezintă în termen de douăsprezece luni de la punerea în aplicare a modificării. 

Însă, modificările în design-ul ambalajului, cu excepția modificării materialului din care este fabricat, nu sunt 

menționate, în calitate de variație, în anexa II a Regulamentului (UE) 1234/2008, și nici în Ghidul Comisiei Europene ce 

oferă detalii privind diversele categorii de variații2. Aceasta deoarece modificările etichetării sau ale prospectului, care 

                                                           
1 Art. 4, art. 3 (2), (a) din Regulamentul (UE) 2016/161 
2 https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/betterreg/pharmacos/classification_guideline_adopted.pdf 
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nu sunt corelate cu modificări ale rezumatului caracteristicilor produsului, sunt supuse unei proceduri distincte de 

notificare, în baza art. 61 (3) din Directiva 2001/83/CE (i.e. Article-61(3) Notifications3). 

În România, procedura de prezentare a modificărilor în design-ul ambalajului este reglementară prin Ordinul Ministerului 

Sănătății nr. 1205 din 02.10.2006, pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului și 

inscripționării ambalajului medicamentelor de uz uman, precum și modificările prospectului și rezumatului 

caracteristicilor produsului, altele decât cele datorate unor variații de tip IA, IB și II (publicat în Monitorul Oficial nr. 839 

din 11.10.2006).      

CONCLUZIE 

Luând în considerație argumentele descrise, solicităm respectuos elucidarea cu prioritate a regimului juridic național 

pentru gestionarea variațiilor postautorizare, prin prisma următoarelor obiective: 

(i) Clarificarea obligațiilor deținătorilor certificatelor de înregistrare a medicamentelor în RM generate de 

modificarea codului bidimensional Data Matrix și a elementelor codului în format lizibil de pe ambalajul 

medicamentelor importate din UE, în baza cadrului normativ în vigoare; 

 

(ii) Analiza oportunității de a modifica Regulamentul cu privire la gestionarea variațiilor postautorizare (Anexa nr. 

2 la Ordinul Ministerului Sănătății RM nr. 739 din 23.07.2012), prin:  

 

a. Introducerea mențiunii exprese că, „În cazul modificării codului de bare unidimensional într-un cod bidimensional 

Data Matrix, se depune o notificare, potrivit pct. 6 din prezentul Regulament, cu explicarea clară a diferențelor și 

prezentarea machetelor de ambalaj în varianta curentă și propusă, pe suport hârtie și electronic. Machetele de 

ambalaj vor conține poziționarea codului și a setului de date ale identificatorului unic în format lizibil, fără a indica 

conținutul fiecărei secvențe numerice sau alfanumerice aplicată pe ambalaje individuale.”; 

 

b. Precizarea faptului că „Modificarea secvențelor numerice sau alfanumerice de cod, neînsoțită de alte modificări sau 

variații, nu se notifică la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale”. 

AmCham Moldova își exprimă dorința și disponibilitatea de a participa la întâlniri cu dumneavoastră în care să discutăm 

propunerile exprimate pentru a găsi soluții optime în reglementare. 

Cu respect, 

Mila Malairău 

Director Executiv 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

                                                           
3http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/q_and_a/q_and_a_detail_000049.jsp&mid=WC0b01ac05800250
b7 


