
Medicamentele inovatoare sunt unele dintre cele 
mai puternice instrumente pentru vieți mai lungi, 
mai sănătoase și mai prospere.

SUNTEM ARPIM. 
ASOCIAȚIA ROMÂNĂ 
A PRODUCĂTORILOR 
INTERNAȚIONALI 
DE MEDICAMENTE 

WE ARE ARPIMARPIM. 

28 de companii 
Membră  



MOBILIZARE FĂRĂ PRECEDENT

PESTE 100 
DE VACCINURI

Se află în dezvoltare. 7 în studii clinice 
de fază I și unul aflat deja în faza II.

SUTE DE TRATAMENTE ȘI 
SOLUȚII DE DIAGNOSTIC

Se află în faze de testare sau au fost 
folosite deja în regim off-label.

+300 DE STUDII CLINICE 
SUNT ÎN DERULARE 

pentru colectarea unor date relevante 
cu privire la tratamente și vaccinuri.

DONAȚII PESTE 13.5 
MILIOANE DE LEI 

în bani sau în medicamente - donații către stat, asociații și 
fundații, societăți medicale sau alte organizații implicate 

activ în lupta COVID-19. 

ALTE 1,6 MILIOANE DE 
LEI S-AU STRÂNS

într-un fond constituit la nivelul ARPIM pentru susținerea în 
perioada următoare a unor proiecte precum crearea unor 

puncte de triaj pentru spitalele sau doatare secțiilor de ATI.
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Hepatita C a devenit o boală vindecabilă

Parteneriat pentru #RESETAREASISTEMULUI #NUNEOPRIM

CREAREA UNUI CONSILIU 
STRATEGIC AL INOVAȚIEI ÎN SĂNĂTATE

Planul de țară al inovației medicale
 (5 ani - 5 axe strategice de acțiune) 

ELABORAREA PLANULUI 
NAȚIONAL DE CANCER

Definirea indicatorilor importanți 
și a traseului pacienților

STRATEGIA NAȚIONALĂ 
DE E-HEALTH

Recunoașterea telemedicinei, crearea 
registrelor, stimularea clusterelor de inovație



BUGETE MULTIANUALE PENTRU SĂNĂTATE (CNAS ȘI MS)
Cu flexibilizarea transferurilor între capitole bugetare

TRANSFORMAREA ROMÂNIEI ÎNTR-UN HUB DE STUDII CLINICE

Facilități fiscale pentru investiții majore în studii clinice și 
aprobare studii clinice în max. 60 zile

CADRU LEGISLATIV ȘI FISCAL PENTRU STIMULAREA PPP
În domeniul cercetării medicale (între companii și 
Universitați/institute  publice de cercetare)

METODOLOGIE DE RECOMPENSARE A INOVAȚEI FARMACEUTICE 
Grilă de evaluare a inovației de vârf, nouă metodologie de 
prețuri, mecanisme de early access la inovație  

ACȚIUNI pentru #RESETAREASISTEMULUI

DIALOG CU INDUSTRIA DESPRE INOVAȚIA DIN PIPELINE 
HORIZON SCANNING pentru pregătirea sistemului (finanțare, 
predictibilitate și sustenabilitate)





Inovația în medicină salvează vieți, 
dacă pacienții au acces la ea. 



INVESTIM PENTRU SĂNĂTATE*

911 MILIOANE EUR 

este contribuția noastră directă și 
indirectă la PIB-ul României

98 MILIOANE EUR

este contribuția noastră și a firmelor care 
organizează studii clinice în acest domeniu, 

în România

16.700 LOCURI DE MUNCĂ
creăm direct și îndirect în România 

75.000 LOCURI DE MUNCĂ

create de producătorii de medicamente 
inovative din Europa

*Date ARPIM, 2016



MISIUNEA NOASTRĂ 

Misiunea companiilor farmaceutice membre ARPIM este să ofere tratamentul potrivit, la timpul potrivit, pacienților în nevoie, prin 
investiții în cercetarea continuă și descoperirea de medicamente inovatoare.

Pacienții români, ca toți ceilalți pacienți europeni, au dreptul la inovația care le poate salva sau prelungi viețile. INOVAȚIA SALVEAZĂ, 
DACĂ AJUNGE LA TIMP LA PACIENȚI!

 Descoperirea și facilitarea accesului la soluții terapeutice inovative pentru pacienții români, prin investiții 
continue în cercetare și dezvoltare

 Consolidarea parteneriatului cu cele mai importante entități din Sănătate, pentru un mediu sustenabil și 
pentru facilitarea accesului la inovație

Contribuția constantă pentru societate și pentru economia României, prin crearea unui cadru care să 
stimuleze inovația


