
Guvernele din UE sunt în permanență preocupate de creșterea accesului paci-
enților la terapii și de optimizarea bugetară, prin implementarea măsurilor ce 
promovează medicamentele generice și biosimilare. Aceste aspecte sunt încu-
rajate și de Comisia Europeană, prin Strategia Farmaceutică pentru Europa, 
adoptată în noiembrie 2020.

Prin utilizarea medicamentelor generice și biosimilare se asigură tratarea unui 
număr mai mare de pacienți cu medicamente de calitate. În același timp, 
acestea permit sistemelor de sănătate să facă economii atât prin costurile mai 
scăzute, cât și prin efectul pozitiv creat prin competiția generată.

Medicamentele generice și biosimilare contribuie astfel la un buget de sănătate 
sustenabil, aceste economii putând fi direcționate către infrastructura de sănă-
tate, programe de prevenție sau medicamente inovative (acolo unde nu există 
generice).

Medicamentele generice și biosimilare au importanță 
națională pentru sistemul de sănătate deoarece:

Generează acces de până la 3 ori mai mare al pacienților 
la tratamente eficiente, de calitate

Generează economii de cost (genericele care au intrat pe 
piața din România în perioada 2015 – 2020 au generat 
economii de cost în valoare totală de peste 540 mil euro).

Cum arată un sistem de sănătate sustenabil? 

Eliminarea referențierii la cel mai mic preț din Europa 

Scăderea graduală a taxei clawback

Calcularea taxei clawback la prețul de producător.

Din pacate, mediul de operare din România este nefavorabil 
producătorilor de medicamente generice și biosimilare. 

Sursă informații: IQVIA | Prezentare generală a pieței de medicamente generice | A.P.M.G.R. | Raport final

Crearea unui mediu favorabil lansării cât mai multor medicamente 
generice și biosimilare și implementarea unor măsuri care să asigure 

sustenabilitatea medicamentelor generice și biosimilare sunt teme 
prioritare pentru Guvernul României! 

www.apmgr.org • https://www.facebook.com/MedicamenteGenericeRomania/

Medicamentele 
generice si biosimilare
Creșterea accesului pacienților la 
tratamente moderne de înaltă calitate 
și optimizare bugetară 



Rata mortalității din cauze 
tratabile este cea mai ridicată 
din UE, dublă față de media UE. 

România nu beneficiază de toate avantajele utilizării genericelor, 
acestea având o pondere în volum și valoare mai mică 
comparativ cu multe țări din UE. De exemplu, în 2019 
medicamentele generice au reprezentat 25% din costul total al 
medicamentelor eliberate cu prescripție. 

Mediul de operare din Romania este 
nefavorabil medicamentelor generice

Peste 2500 de medicamente retrase de pe piață în ultimii 4 ani 

Taxa clawback: peste 28% pentru medicamentele generice cu 
rambursare integrală și preț între 5- 50 lei, adică pentru 2/3 
dintre medicamentele generice de pe piață.  

Numărul de medicamente generice lansate în ultimii trei ani este 
de șase ori mai mic comparativ cu Germania, de patru ori mai 
mic comparativ cu Polonia și de două ori mai mic comparativ 
cu Cehia. 

https://www.facebook.com/MedicamenteGenericeRomania/www.apmgr.org

Cheltuielile pentru sănătate în România sunt cele mai scăzute din 
UE, atât pe cap de locuitor, (1.200 EUR versus 2.500 EUR media UE), 
cât și ca procent din PIB, (5,6% față de 8,2% media UE). 
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