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Către: Silvia CIBOTARI 
Director general 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
 
Nr. 129 din 23 noiembrie 2020 
 
Ref.: Problemele de ordin procedural întâmpinate de către mediul de afaceri în procesul autorizării 
medicamentelor și gestionării variațiilor postautorizare 
 
Stimată doamnă Director general, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să atragem atenția dumneavoastră asupra problemelor întâmpinate de 
către mediul de afaceri în procesul autorizării medicamentelor și gestionării variațiilor postautorizare.  
 
Respectivele probleme au fost anterior aduse la cunoștința reprezentanților Agenției Medicamentului și 
Dispozitivelor Medicale (în continuare „AMDM”) prin intermediul scrisorii nr. 100 din 2 septembrie 2020 
și în opinia noastră nu au fost pe deplin soluționate. 
 
Considerăm că înlăturarea acestora constituie o necesitate stringentă și ar fi în măsură să contribuie la o 
mai bună desfășurare a activității companiilor farmaceutice, exprimându-ne speranța că acestea vor fi 
abordate în termeni proximi.  
 
Problemele avute în vedere sunt următoarele: 
 
I. Nerespectarea termenelor procedurale de autorizare a medicamentelor și de aprobare a variațiilor 

postautorizare 
 
Menționăm despre faptul admiterii încălcării termenelor imperative de autorizare a medicamentelor 
și de aprobare a variațiilor postautorizare, derogându-se de la următoarele prevederi normative: 

 
(i) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ia toate măsurile pentru a se asigura că 

procedura de eliberare a certificatului de înregistrare a medicamentului este finalizată în maxim 
210 zile (pct. 31 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 739/2012 cu privire la reglementarea autorizării 
produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare (în continuare 
„Ordinul nr. 739/2012”)); 

(ii) După achitarea taxei de autorizare şi încasării sumelor respective în contul Agenţiei 
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale în timp de 10 de zile se verifică completitudinea 
dosarului, prin prezenţa tuturor documentelor, conform anexei nr. 2 la Regulamentul cu privire la 
autorizarea medicamentelor (pct. 33 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 739/2012); 

(iii) Grupul de experţi în termen de pînă la 45 de zile verifică dacă documentaţia depusă este conformă 
cu prevederile prezentului Regulament şi evaluează dacă toate materialele şi informaţiile ce 
întrunesc condiţiile pentru eliberarea certificatului de înregistrate a medicamentului corespund 
pct. 6 al prezentului Regulament (pct. 36 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 739/2012); 

(iv) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale ia toate măsurile pentru a se asigura că 
procedura simplificată de autorizare este finalizată în maxim 60 zile lucrătoare (pct. 561 din Anexa 
nr. 1 la Ordinul MS nr. 739/2012); 
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(v) După achitarea taxei de autorizare şi încasării sumelor respective în contul Agenţiei 
Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, în timp de 10 zile se verifică completitudinea dosarului 
(pct. 564 din Anexa nr. 1 la Ordinul MS nr. 739/2012); 

(vi) Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IA care nu modifică/modifică termenii certificatului 
de înregistrare a medicamentului, este de 30 de zile din data confirmării plăţii (pct. 21 din Anexa 
nr. 2 la Ordinul nr. 739/2012); 

(vii)  Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IB este de 60 de zile din data confirmării plăţii (pct. 
28 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 739/2012); 

(viii) Termenul de soluţionare a unei cereri de variaţie de tip II este de 60 de zile din data confirmării 
plăţii (pct. 37 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 739/2012), etc. 

 
II. Nerespectarea termenelor procedurale de emitere a bonurilor de plată 

 
Menționăm despre faptul emiterii bonurilor de plată în termen de 2-3 luni de la momentul depunerii 
dosarului. Respectivele practici au loc cu regularitate la sfârșitul anului calendaristic (i.e. în cazul 
dosarelor depuse în lunile noiembrie și decembrie, facturile sunt emise în lunile ianuarie și februarie), 
derogându-se de la următoarele prevederi normative: 
 

(i) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale emite bonul de plată în timp de 5 zile de la 
depunerea dosarului spre autorizare (pct. 32 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 739/2012); 

(ii) Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale emite bonul de plată în timp de 5 zile de la 
depunerea dosarului spre autorizare (pct. 563 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 739/2012). 
 

III. Nerespectarea termenelor procedurale de efectuare a analizei mostrelor de către Laboratorul 
pentru controlul calității medicamentelor (în continuare „LCCM”) 

 
Menționăm despre faptul efectuării analizei mostrelor de către LCCM într-un termen de 3-6 luni, 
derogându-se de la prevederile pct. 39 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 739/2012, care stabilește că, 
LCCM efectuează în termen de până la 20 de zile, de la data recepționării integrale a materialelor 
necesare, analiza mostrelor prezentate conform specificațiilor și metodelor de control atașate în 
dosarul pentru autorizare. 

 
IV. Emiterea documentelor de aprobare pe suport hârtie cu o întârziere de 1-3 luni ulterior datei 

aprobării 
 
Menționăm despre faptul emiterii certificatelor de înregistrare a medicamentelor și a scrisorilor de 
aprobare cu o întârziere de 1-3 luni ulterior datei aprobării. 
 

V. Raportarea întârziată despre efectuarea plății pentru inițierea procedurilor de autorizare și de 
aprobare a variațiilor postautorizare 

 
Menționăm despre faptul că informația privind efectuarea plății pentru inițierea procedurilor de 
autorizare și de aprobare a variațiilor postautorizare este raportată într-un termen întârziat către 
departamentul înregistrări, într-un termen de 30 - 60 de zile, fapt care prelungește în timp procedurile 
de autorizare și de aprobare a variațiilor postautorizare. 
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VI.  Altele 
 

- Lipsa sau imposibilitatea accesării pe pagina web a AMDM a Rezumatelor Caracteristicilor 
Produsului (RCP), prospectelor, ambalajelor medicamentelor, aprobate în anii 2019-2020, dar 
și a multor din cele aprobate în anii 2016-2018; 

- Publicarea tardivă pe pagina web a AMDM a ordinelor privind autorizarea medicamentelor și 
aprobare a variațiilor (cu o întârziere de cel puțin 20 de zile); 

- Dificultatea contactării telefonice a persoanelor responsabile din cadrul AMDM în vederea 
obținerii unor clarificări în ceea ce privește conținutul notelor informative emise la produsele 
aflate în procedură de autorizare sau aprobare a variațiilor; 

- Depunerea documentelor/dosarelor la sediul AMDM, în boxa pentru corespondență, în lipsa 

unei confirmări de recepționare a documentelor/dosarelor prin aplicarea ștampilei AMDM pe 

scrisoarea de însoțire; 

- Calendarul programărilor online este rezervat pentru cel puțin 1 lună (variații) sau 2 luni 

(autorizări) în avans. 

Având în vedere cele menționate mai sus, solicităm respectuos soluționarea problemelor identificate, 

atât în vederea respectării intereselor companiilor farmaceutice, cât și a intereselor consumatorilor de 

medicamente. 

De asemenea, considerăm oportun asigurarea implementării practice a procedurii simplificate de 
autorizare a medicamentelor (secțiunea 11 din Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 739/2012) sau reglementarea 
unei proceduri de recunoaștere unilaterală a autorizării medicamentelor cărora le-a fost acordată 
autorizația de punere pe piață de către o autoritate competentă care reglementează produse 
medicamentoase în statele selectate sau pe plan internațional.  
 
Nu în ultimul rând, în opinia noastră, inclusiv în vederea soluționării problemelor descrise, se consideră 
oportun analiza oportunității inițierii procedurii de îmbunătățire și ajustare a conținutului normativ al 
Ordinului nr. 739/2012. Propunerile mediului de afaceri de modificare a prevederilor Ordinului au fost 
anterior transmise în atenția AMDM prin intermediul scrisorii nr. 128 din 10 noiembrie 2020 (anexă) și 
rămân valabile pentru a fi în continuare analizate.  
 
Vă mulțumim pentru colaborare și vă rugăm să nu ezitați să ne contactați pentru orice informații 
suplimentare. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

 
AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții americane, 
străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu 
autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui climat de business 
mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează profituri ce reprezintă 
circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
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Către: Viorica DUMBRĂVEANU 
Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
 
Copie: Eremei Priseajniuc 
Director General 
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 
 
Nr. 128 din 10 noiembrie 2020 
 
Ref.: Necesitatea îmbunătățirii și ajustării conținutului normativ al Ordinului Ministrului Sănătății nr. 
739/2012 cu privire la reglementarea autorizării produselor medicamentoase de uz uman și 
introducerea modificărilor postautorizare 
 
Stimată doamnă Ministru, 
 
Vă salutăm din numele Asociației Patronale „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 
„AmCham Moldova”). 
 
Prin prezenta scrisoare, dorim să atragem atenția dumneavoastră asupra necesității îmbunătățirii și 
ajustării conținutului normativ al Ordinului Ministrului Sănătății nr. 739/2012 cu privire la reglementarea 
autorizării produselor medicamentoase de uz uman și introducerea modificărilor postautorizare, precum 
și al altor acte de punere în aplicare a acestuia. 
 
Respectiva adresare vine în contextul în care companiile farmaceutice care operează pe teritoriul 
Republicii Moldova se confruntă cu o serie de probleme în procesul autorizării medicamentelor și 
gestionării variațiilor postautorizare, probleme care în parte se datorează cadrului de reglementare care 
este apreciat ca fiind imperfect. 
 
Una din principalele probleme cu care se confruntă companiile farmaceutice constă în întârzierea obținerii 
autorizațiilor pentru comercializarea medicamentelor din cauza depășirii termenelor procedurale 
prevăzute în ordin și care nu se datorează acțiunilor sau inacțiunilor mediului de afaceri. 
 
Menționăm că actualmente Ordinul reglementează posibilitatea importului seriilor de medicamente 
fabricate în conformitate cu prevederile anterioare timp de 6 luni de la data expirării înregistrării 
precedente, etc., în cazul în care s-a solicitat autorizarea repetată.  
 
Respectivul instrument este deosebit de oportun deoarece permite companiilor, chiar și în cazul 
tergiversării procedurilor de autorizare a medicamentelor, să continue desfășurarea activității și importul 
pentru o anumită perioadă limitată a medicamentelor. 
 
Deși companiile farmaceutice apreciază înalt utilitatea mecanismului existent de import a seriilor de 
medicamente fabricate în conformitate cu prevederile anterioare timp de 6 luni, menționăm că în multe 
cazuri acest termen nu este suficient pentru a garanta o funcționare și import adecvat a medicamentelor, 
termenul necesitând a fi majorat pentru a oferi unele garanții mediului de afaceri. 
 
O altă problemă se referă la insuficiența termenului de implementare a modificărilor la certificatul de 
înregistrare a medicamentului, care, ținând cont de aspectele logistice ale importului medicamentelor, nu 
în toate cazurile poate fi cu precizie respectat și care necesită a fi majorat în vederea evitării cazurilor de 
imposibilitate de punere pe piață a medicamentelor destinate Republicii Moldova. 
 

user
Typewriter
Anexă la scrisoarea nr. 129 din 23 noiembrie 2020
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Totodată, în ceea ce privește procedura de aprobare a variațiilor postautorizare în fața autorităților 
naționale, aceasta de asemenea ar putea fi îmbunătățită prin concretizarea termenului de emitere a 
bonurilor de plată și a documentelor rectificative.  
 
Nu în ultimul rând, considerăm deosebit de oportun armonizarea conținutului Ghidului de aplicare a 
procedurilor privind examinarea variațiilor cu prevederile Ghidului Uniunii Europene1, în vederea evitării 
decalajelor existente în procesul pregătirii dosarelor pentru aprobarea variațiilor. Cu titlu de exemplu, 
anexat este Ghidul existent în România a cărui prevederi ar putea fi luate în considerare. 
 
Urmărind scopul de asigurare a accesului populației la medicamente de bună calitate, eficiente, inofensive 
și accesabile; dar și scopul asigurării intereselor de business, solicităm respectuos inițierea procesului de 
modificarea a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 739/2012 și perfecționarea conținutului său normativ. 
 
Propunerile considerate de către mediul de afaceri ca fiind necesare de operat la această etapă asupra 
ordinului se regăsesc în tabelul anexat la această scrisoare. 
 
Vă mulțumim pentru colaborare și ne exprimăm convingerea că politicile publice își pot atinge efectul 
scontat în cazul existenței unei strânse și deschise relații de parteneriat cu mediul de afaceri. 
 
Cu respect, 
 
Mila Malairău 
Director Executiv 
A.P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 
 

 
AmCham Moldova este o asociație de business care reunește circa 140 de companii cu investiții americane, 
străine și locale, având drept misiune promovarea investițiilor în Republica Moldova prin colaborare cu 
autoritățile publice şi liderii comunității de afaceri pentru dezvoltarea și facilitarea unui climat de business 
mai favorabil în Moldova. Comunitatea de afaceri AmCham Moldova realizează profituri ce reprezintă 
circa 20% din total profituri înregistrate în economia Republicii Moldova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:223:FULL&from=DE  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2013:223:FULL&from=DE
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Anexă 
 

Prevederile Ordinului nr. 739/2012 în vigoare Propuneri de modificări 

Capitolul III 
Punerea pe piaţă 
Secţiunea 3. Autorizarea repetată 
662. Pentru medicamentele pentru care s-a solicitat 
autorizarea repetată, se permite importul seriilor 
fabricate în conformitate cu prevederile anterioare 
timp de 6  luni de la data expirării înregistrării 
precedente, inclusiv în perioada de la expirarea 
certificatului de înregistrare până la finalizarea 
procedurii de autorizare repetată, sau 6 luni de la 
finalizarea procedurii de autorizare repetată dacă 
aceasta a avut loc până la expirarea termenului 
certificatului de înregistrare precedent. 
 
 

 
 
 
662. Pentru medicamentele pentru care s-a solicitat 
autorizarea repetată, se permite importul seriilor 
fabricate în conformitate cu prevederile anterioare 
timp de 12 luni de la data expirării înregistrării 
precedente, inclusiv în perioada de la expirarea 
certificatului de înregistrare până la finalizarea 
procedurii de autorizare repetată, sau 12 luni de la 
finalizarea procedurii de autorizare repetată dacă 
aceasta a avut loc până la expirarea termenului 
certificatului de înregistrare precedent. 
 

REGULAMENT  
cu privire la gestionarea variaţiilor postautorizare  
CAPITOLUL I 
Dispoziţii generale 
Secţiunea 1. Introducere 
41. Modificările la certificatul de înregistrare a 
medicamentului, aprobate de Agenţia 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca rezultat 
al aprobării modificărilor postautorizare ale unui 
medicament trebuie să fie implementate de 
deţinătorul certificatului de înregistrare în cel mult 6 
luni de la data emiterii documentelor care certifică 
aprobarea modificărilor respective. 
 
42. Până la expirarea termenului prevăzut la pct.41, 
producătorul poate importa și comercializa serii de 
medicamente fabricate în conformitate cu 
prevederile anterioare emiterii documentelor care 
certifică aprobarea modificărilor respective. 
 
 

     
 
 
 
 
41. Modificările la certificatul de înregistrare a 
medicamentului, aprobate de Agenţia 
Medicamentului și Dispozitivelor Medicale ca rezultat 
al aprobării modificărilor postautorizare ale unui 
medicament trebuie să fie implementate de 
deţinătorul certificatului de înregistrare în cel mult 12 
luni de la data emiterii documentelor care certifică 
aprobarea modificărilor respective. 
        
42. Până la expirarea termenului prevăzut la pct.41, 
producătorul poate importa și comercializa serii de 
medicamente fabricate în conformitate cu 
prevederile anterioare emiterii documentelor care 
certifică aprobarea modificărilor respective. 
 
 

Secţiunea 2. Procedura de aprobare a variaţiilor 
minore  de tip IA şi IB  la termenii certificatului de 
înregistrare 
19. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie are loc în 
conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor 
privind examinarea modificărilor pentru cererile de 
tip IA/IB, în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor, 
incluzînd lista şi condiţiile care trebuie îndeplinite 
pentru variaţiile minore, precum şi documentaţia de 
susţinere care trebuie depusă. 

Secţiunea 2. Procedura de aprobare a variaţiilor 
minore  de tip IA şi IB  la termenii certificatului de 
înregistrare 
19. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie are loc în 
conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor 
privind examinarea modificărilor pentru cererile de 
tip IA/IB, în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor, 
incluzînd lista şi condiţiile care trebuie îndeplinite 
pentru variaţiile minore, precum şi documentaţia de 
susţinere care trebuie depusă. 
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20. Cererea pentru variaţie trebuie să conţină: 
1) scrisoarea de intenţie; 
2) dovada efectuării plăţii către AM (copie a 
documentului în baza căruia s-a efectuat plata 
tarifului); 
3) formular de cerere de variaţie completat, inclusiv 
detaliile certificatului sau certificatelor de înregistrare 
în cauză, precum şi o descriere a tuturor modificărilor 
solicitate. În cazul în care o variaţie este o consecinţă 
a unei variaţii sau este corelată cu o altă variaţie, 
trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste 
modificări. În cazul în care o modificare este 
neclasificată, trebuie inclusă o justificare detaliată 
pentru solicitarea ei ca variaţie de tip IB; 
4) referinţa la partea din Ghidul de aplicare a 
procedurilor privind examinarea variaţiilor, indicînd 
respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor de 
documentare; 
5) toate documentele specificate în Ghidul de aplicare 
a procedurilor privind examinarea variaţiilor; 
6) pentru variaţiile ca urmare a modificărilor solicitate 
de către AM, rezultate în urma noilor date 
prezentate, de exemplu cele rezultate în urma 
condiţiilor survenite după obţinerea certificatului sau 
în cadrul obligaţiilor privind farmacovigilenţa, o copie 
a solicitării din partea AM trebuie anexată la 
scrisoarea de intenţie; 
7) în cazul în care modificările afectează informaţiile 
privind produsul: rezumatul caracteristicilor 
produsului, etichetarea sau prospectul revizuite, se 
prezintă în formatul corespunzător. În cazul în care 
designul şi lizibilitatea ambalajelor secundare şi 
primare sau ale prospectului sînt afectate de o 
modificare de tip IA/IB, trebuie prezentate machete. 
21. Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IA 
care nu modifică/modifică termenii certificatului de 
înregistrare a medicamentului, este de 30 de zile din 
data confirmării plăţii. 
22. Dacă în intervalul de timp stabilit la pct. 21 al 
prezentului Regulament, AM nu a formulat obiecţii, 
cererea poate fi considerată ca fiind acceptată. 
23. AM va emite documentele rectificative: pentru 
variaţiile care duc la schimbare în datele din 
certificatul de înregistrare se va elibera modificare la 
certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de 
aprobare în termen de 30 de zile. 

20. Cererea pentru variaţie trebuie să conţină: 
1)  scrisoarea de intenţie; 
2) Abrogat 
3) formular de cerere de variaţie completat, inclusiv 
detaliile certificatului sau certificatelor de 
înregistrare în cauză, precum şi o descriere a tuturor 
modificărilor solicitate. În cazul în care o variaţie este 
o consecinţă a unei variaţii sau este corelată cu o altă 
variaţie, trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre 
aceste modificări. În cazul în care o modificare este 
neclasificată, trebuie inclusă o justificare detaliată 
pentru solicitarea ei ca variaţie de tip IB; 
4) referinţa la partea din Ghidul de aplicare a 
procedurilor privind examinarea variaţiilor, indicînd 
respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor de 
documentare; 
5) toate documentele specificate în Ghidul de 
aplicare a procedurilor privind examinarea variaţiilor; 
6) pentru variaţiile ca urmare a modificărilor solicitate 
de către AM, rezultate în urma noilor date 
prezentate, de exemplu cele rezultate în urma 
condiţiilor survenite după obţinerea certificatului sau 
în cadrul obligaţiilor privind farmacovigilenţa, o copie 
a solicitării din partea AM trebuie anexată la 
scrisoarea de intenţie; 
7) în cazul în care modificările afectează informaţiile 
privind produsul: rezumatul caracteristicilor 
produsului, etichetarea sau prospectul revizuite, se 
prezintă în formatul corespunzător. În cazul în care 
designul şi lizibilitatea ambalajelor secundare şi 
primare sau ale prospectului sînt afectate de o 
modificare de tip IA/IB, trebuie prezentate machete. 
201.  Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor 
Medicale emite bonul de plată în timp de 10 zile 
lucrătoare de la data depunerii dosarului de variaţii. 
21. Termenul de soluţionare a unei cereri de tip IA 
care nu modifică/modifică termenii certificatului de 
înregistrare a medicamentului, este de 30 de zile din 
data confirmării plăţii. 
22. Dacă în intervalul de timp stabilit la pct. 21 al 
prezentului Regulament, AM nu a formulat obiecţii, 
cererea poate fi considerată ca fiind acceptată. 
23. AM va emite documentele rectificative: pentru 
variaţiile care duc la schimbare în datele din 
certificatul de înregistrare se va elibera modificare la 
certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de 
aprobare în termen de 30 de zile lucrătoare din data 
acceptării sau data emiterii ordinului de aprobare. 
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Secţiunea 3. Procedura de aprobare a variaţiilor 
majore  de tip II la termenii certificatului de 
înregistrare 
35. Evaluarea cererii/cererilor de variaţie tip II are loc 
în conformitate cu Ghidul de aplicare a procedurilor 
privind examinarea variaţiilor pentru cererile de tip II, 
în ceea ce priveşte clasificarea variaţiilor. 
36. Cererea pentru variaţie de tip II la termenii 
certificatului de înregistrare trebuie să conţină: 
1) scrisoarea de intenţie; 
2) dovada efectuării plăţii către AM (copie a 
documentului în baza căruia s-a efectuat plata 
tarifului); 
3) formularul de cerere de variaţie completat, inclusiv 
detaliile certificatului sau certificatelor de înregistrare 
în cauză. În cazul în care o variaţie este o consecinţă a 
unei variaţii sau este corelată cu o altă variaţie, 
trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste 
modificări; 
4) referinţa la partea din Ghidul de aplicare a 
procedurilor privind examinarea modificărilor, 
utilizată pentru solicitarea respectivă; 
5) documentele necesare pentru a susţine 
modificarea/modificările propusă/propuse; 
6) actualizarea la rezumatele privind calitatea, la 
sinopsisuri nonclinice şi clinice, după cum este cazul. 
Dacă sînt prezentate rapoarte ale unor studii clinice 
sau nonclinice, chiar şi în cazul unui singur astfel de 
raport, rezumatul sau rezumatele aferente trebuie 
incluse în modulul respectiv al dosarului; 
7) pentru variaţiile ca urmare a modificărilor solicitate 
de către AM rezultate în urma noilor date prezentate, 
de exemplu cele rezultate în urma condiţiilor 
survenite după obţinerea autorizaţiei sau în cadrul 
obligaţiilor privind farmacovigilenţa, o copie a 
solicitării din partea AM trebuie anexată la scrisoarea 
de intenţie; 
8) în cazul în care modificările afectează informaţiile 
privind produsul: rezumatul caracteristicilor 
produsului, etichetarea sau prospectul revizuite, se 
prezintă în formatul corespunzător. În cazul în care 
designul şi lizibilitatea ambalajelor secundare şi 
primare sau ale prospectului sînt afectate de variaţia 
de tip II, trebuie furnizate machete. 
37. Termenul de soluţionare a unei cereri de variaţie 
de tip II este de 60 de zile din data confirmării plăţii. 
38. Această perioadă poate fi redusă, ţinîndu-se cont 
de urgenţa problemei, în special pentru probleme 
legate de siguranţa utilizării medicamentului. 
39. AM va emite documentele rectificative: pentru 
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variaţiile care duc la schimbare în datele din 
certificatul de înregistrare se va elibera modificare la 
certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de 
aprobare,  în termen de 30 de zile. 
 

39. AM va emite documentele rectificative: pentru 
variaţiile care duc la schimbare în datele din 
certificatul de înregistrare se va elibera modificare la 
certificat, iar pentru celelalte modificări – scrisoare de 
aprobare, în termen de 30 de zile lucrătoare din data 
emiterii ordinului de aprobare. 

 

 
 



ANEXA 

(HCS nr. 19/12.08.2013) 

Ghid referitor la detaliile privind diferitele tipuri de variaţii la termenii autorizaţiilor de 
punere pe piaţă  si la modalitatea de gestionare a acestora de catre  
Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale  

in cadrul procedurii pur naţionale de autorizare a medicamentelor de uz uman, 
in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei, modificat prin 

Regulamentul (UE) nr. 712/2012 
 

CUPRINS 
CAPITOLUL I Introducere 

CAPITOLUL II Recomandări referitoare la gestionarea variaţiilor 

II.1. Variaţii minore de tip IA  

II.1.1. Depunerea cererilor privind variaţiile de tip IA  

II.1.2. Evaluarea variaţiilor de tip IA  

II.2. Variaţii minore de tip IB  

II.2.1. Depunerea cererilor privind variaţiile de tip IB  

II.2.2. Evaluarea variaţiilor de tip IB  

II.3. Variaţii majore de tip II  

II.3.1. Depunerea cererilor privind variaţiile de tip II  

II.3.2. Evaluarea variaţiilor de tip II 

II.3.3. Rezultatul evaluării variaţiilor de tip II  

II.4. Extensii de linie  

II.4.1. Depunerea cererilor de extensie de linie  

II.4.2. Evaluarea extensiilor de linie  

II.5. Vaccinurile antigripale de uz uman  

II.5.1. Depunerea cererilor de variaţie pentru actualizarea anuală a vaccinurilor antigripale de 
uz uman  

II.5.2. Evaluarea variaţiilor pentru actualizarea anuală a vaccinurilor antigripale de uz uman 

II.6. Restricţii urgente din motive de siguranţă  

II.7. Declaraţie de conformitate în temeiul Regulamentului pediatric  

CAPITOLUL III Recomandări referitoare la procedura de evaluare partajată  

III.1. Depunerea cererilor privind una sau mai multe variaţii în cadrul procedurii de evaluare 
partajată  

III.2. Evaluarea partajată care nu implică medicamente autorizate prin procedura 
centralizată  

III.3. Rezultatul evaluării partajate care nu implică medicamente autorizate prin procedura 
centralizată  
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III.4. Evaluarea partajată care implică medicamente autorizate prin procedura centralizată
  

III.5. Rezultatul evaluării partajate care implică medicamente autorizate prin procedura 
centralizată  

IV. ANEXA nr. 1   



 

CAPITOLUL I 

Introducere 
 

Art. 1. – (1) Prezentul ghid reprezintă traducerea şi adaptarea Ghidului C(2013) 2804 cu 
privire la detaliile referitoare la diferitele categorii de variaţii, la aplicarea procedurilor 
menţionate în capitolele II, IIa, III şi IV din Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei, 
din 24 noiembrie 2008, privind examinarea variaţiilor la termenii autorizaţiilor de punere pe 
piaţă pentru medicamentele de uz uman şi veterinar şi la documentaţia de transmis în temeiul 
respectivelor proceduri, publicat în Instrucţiuni pentru solicitanţi (IPS); Regulamentul (CE) 
nr. 1234/2008 al Comisiei, denumit în continuare Regulamentul privind variaţiile a fost 
modificat prin Regulamentul (UE) nr. 712/2012, care i-a extins domeniul de aplicare şi la 
medicamentele de uz uman şi veterinar autorizate prin procedură „pur naţională”.  

(2) Ghidul stabileşte procedura Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, denumită în continuare ANMDM, de gestionare a variaţiilor la termenii autorizaţiei 
de punere pe piaţă pentru medicamente de uz uman, autorizate prin procedură "pur naţională", 
inclusiv prin procedurile simplificate prevăzute în Acordul de colaborare al autorităţilor 
competente în domeniul medicamentului din ţările asociate la Uniunea Europeană 
[Collaboration Agreement of Drug Regulatory Authorities in European Union Associated 
Countries (CADREAC)/New Collaboration Agreement between Drug Regulatory Authorities 
in Central and Eastern European Countries (nCADREAC)]. 

(3) Prin procedura „pur naţională” la care se fac referiri în prezentul ghid se înţelege 
procedura de acordare a autorizaţiilor de punere pe piaţă de către un stat membru în 
conformitate cu condiţiile de acquis comunitar în afara procedurii de recunoaştere mutuală. 

Art. 2. - În aplicarea prezentului ghid se utilizează definiţiile prevăzute în Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, titlul 
XVII - Medicamentul, denumită în continuarea Lege, din Regulamentul (CE) nr. 726/2004, 
precum şi cele conţinute în Regulamentul privind variaţiile. 

Art. 3. - În sensul prezentului ghid, termenul variaţie este sinonim cu termenul 
modificare prevăzut la art. 2 alin. 1 din Regulamentul privind variaţiile. 

Art. 4. - În sensul prezentului ghid, solicitanţii care aparţin aceleiaşi societăţi-mamă sau 
aceluiaşi grup de societăţi, precum şi solicitanţii care au încheiat acorduri sau care au recurs la 
practici concertate privind punerea pe piaţă a medicamentelor în cauză trebuie consideraţi ca 
unul şi acelaşi titular al autorizaţiei de punere pe piaţă (denumit în continuare „deţinător”). 

Art. 5. - (1) Scopul ghidului este facilitarea interpretării şi aplicării Regulamentului 
privind variaţiile şi oferirea de detalii cu privire la aplicarea procedurilor relevante, inclusiv a 
unei prezentări a tuturor etapelor relevante, de la depunerea unei cereri de variaţie şi până la 
rezultatul final al procedurii iniţiate în urma cererii.  

(2) În plus, anexa nr. 1 la prezentul ghid conţine detalii privind clasificarea variaţiilor în 
următoarele categorii, conform definiţiei prevăzute la art. 2 din Regulamentul privind 
variaţiile: variaţii minore de tip IA, variaţii minore de tip IB şi variaţii majore de tip II. 

(3) După caz, sunt prezentate şi detalii suplimentare privind datele ştiinţifice care trebuie 
depuse pentru variaţiile specifice şi modul în care aceste date trebuie susţinute cu documente.  

(4) Anexa nr. 1 la prezentul ghid va fi actualizată cu regularitate, ţinându-se seama de 
recomandările furnizate în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind variaţiile, precum 
şi de evoluţiile din domeniul ştiinţific şi tehnic. 
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CAPITOLUL II 

Recomandări referitoare la gestionarea variaţiilor 
 

Art. 6. - Autorizarea de punere pe piaţă a unui medicament în România presupune: 

a) o decizie de acordare a autorizaţiei de punere pe piaţă emisă de ANMDM şi  

b) un dosar tehnic cu datele prezentate de solicitant în conformitate cu alin. (4) art. 702 până 
la art. 708 din Lege, care transpune art. 8 alin. (3) până la art. 11 din Directiva 2001/83/CE, 
precum şi cu Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 906/2006 referitor la aprobarea Normelor şi 
protocoalelor analitice, farmacotoxicologice şi clinice referitoare la testarea medicamentelor 
care transpune Anexa I a Directivei 2001/83/CE.  

Art. 7. - (1) Regulamentul privind variaţiile reglementează procedurile de modificare a 
autorizaţiei de punere pe piaţă şi a dosarului tehnic.  

(2) Cu toate acestea, în cazul medicamentelor de uz uman, toate propunerile de 
modificare a etichetării sau prospectului şi care nu afectează rezumatul caracteristicilor 
produsului nu este reglementată prin procedurile prevăzute în Regulamentul privind variaţiile. 

(3) În conformitate cu alin. (3) art. 771 din Lege care transpune alin. (3) art. 61 din 
Directiva 2001/83/CE, aceste modificări trebuie notificate ANMDM în conformitate cu 
prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1205/2006. 

Art. 8. - Prezentele recomandări vizează următoarele categorii de variaţii, definite la art. 
2 din Regulamentul privind variaţiile:  

- variaţii minore de tip IA  

- variaţii minore de tip IB  

- variaţii majore de tip II  

- extensii de linie 

- restricţii urgente din motive de siguranţă 

Art. 9. - În situaţia în care un grup de variaţii constă din variaţii de mai multe tipuri, 
acestea trebuie prezentate grupat în cererea depusă, fiind gestionate conform procedurii 
specifice celui mai „important” tip de variaţie din cadrul grupului; de exemplu, cererea 
referitoare la un grup compus din variaţii minore de tip IB şi de tip IA este gestionată ca o 
cerere de variaţie de tip IB. 

Art. 10. - (1) Nu se depun cereri de variaţie pentru medicamente aflate în procedură de 
autorizare. 

(2) În cazul procedurii de autorizare, documentele suplimentare se depun pe baza unei 
adrese de completare a documentaţiei depuse în procedură de autorizare. 

Art. 11. - În cazul cererilor de variaţii grupate, tariful se calculează prin aplicarea 
tarifelor pentru fiecare variaţie individuală, în cazul variaţiei care defineşte grupul (în cazul 
mai multor autorizaţii de punere pe piaţă pentru fiecare autorizaţie din grupul afectat de 
variaţie) şi pentru fiecare variaţie inclusă în grup, alta decât cea care defineşte grupul. 

Art. 12. - Invalidarea sau solicitarea de reclasificare a variaţiei atrage după sine reţinerea 
unui procent din tariful de evaluare, conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 716/2009 cu 
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modificările şi completările ulterioare, restul rămânând la dispoziţia deţinătorului pentru plata 
unor servicii ulterioare. 

Art. 13. - Atunci când este cazul, ANMDM procedează la regularizarea tarifului pentru 
variaţii la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă. 

Art. 14. - Formularul european de cerere de variaţie la termenii unei autorizaţii de 
punere pe piaţă pentru medicamente de uz uman şi de uz veterinar tradus în limba română 
(anexa nr. 2) este disponibil pe website-ul ANMDM la rubrica "Formulare şi tarife". 

Art. 15. - Orice informaţie referitoare la implementarea unei anumite variaţii se 
furnizează imediat de către deţinător la cererea ANMDM. 

II.1 Variaţii minore de tip IA 
Art. 16. - În cele ce urmează se prevăd recomandările privind aplicarea la variaţiile 

minore de tip IA a art. 13a, 13d, 13e, 23 şi 24 din Regulamentul privind variaţiile.  

Art. 17. - (1) Regulamentul privind variaţiile şi anexa nr. 1 la prezentul ghid conţin o 
listă de variaţii care trebuie considerate variaţii minore de tip IA. 

(2) Astfel de variaţii minore nu necesită aprobare prealabilă, dar trebuie notificate de 
către deţinător în termen de 12 luni de la implementare (procedura cunoscută sub numele de 
„acţiune şi notificare”). 

(3) Cu toate acestea, pentru asigurarea supravegherii continue a medicamentului, există 
anumite variaţii minore de tip IA care necesită notificare imediată după implementare (IANI).  

Art. 18. - Anexa nr. 1 la prezentul ghid precizează condiţiile care trebuie întrunite pentru 
ca o variaţie să iniţieze o procedură de notificare de tip IA şi menţionează variaţiile minore de 
tip IA care trebuie notificate imediat după implementare.  

II.1.1. Depunerea cererilor privind variaţiile de tip IA 
Art. 19. - (1) Variaţiile minore de tip IA pot fi implementate de către deţinător fără a fi 

evaluate în prealabil de către ANMDM. 

(2) Cu toate acestea, cel mai târziu în termen de 12 luni de la data implementării 
acestora, deţinătorul trebuie să trimită ANMDM, o cerere privind variaţia respectivă/variaţiile 
respective. 

(3) În cererea pentru o variaţie minoră de tip IA supusă obligaţiei de notificare imediată 
sau alături de orice altă variaţie, deţinătorul poate include o variaţie minoră de tip IA care nu 
face obiectul unei notificări imediate. 

(4) Trebuie respectate condiţiile prevăzute la art. 13d alin. (2) lit. a) - c) din 
Regulamentul privind variaţiile. 

Art. 20. - În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) lit. d) din Regulamentul privind 
variaţiile, deţinătorul poate grupa mai multe variaţii minore de tip IA în cadrul unei singure 
cereri; mai precis, există două posibilităţi de grupare a variaţiilor de tip IA:  

a) deţinătorul poate grupa mai multe variaţii minore de tip IA referitoare la 
termenii unei singure autorizaţii de punere pe piaţă, cu condiţia depunerii acestora într-o 
cerere unică la ANMDM. 

b) deţinătorul poate grupa în cadrul unei cereri unice mai multe variaţii minore de 
tip IA referitoare la termenii mai multor autorizaţii de punere pe piaţă, cu condiţia ca 
respectivele variaţii să fie aceleaşi pentru toate autorizaţiile de punere pe piaţă în cauză şi să 
fie depuse simultan la ANMDM.  
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Art. 21. - (1) Termenul de 12 luni prevăzut pentru notificarea variaţiilor minore de tip 
IA oferă deţinătorilor o perioadă de un an pentru strângerea variaţiilor de tip IA privind 
propriile medicamente. 

(2) Cu toate acestea, notificarea acestor variaţii în cadrul unei singure cereri este posibilă 
numai în cazul întrunirii condiţiilor de grupare (aceleaşi variaţii pentru toate medicamentele în 
cauză). 

(3) Prin urmare, există posibilitatea ca transmiterea variaţiilor implementate în cursul 
unei perioade de 12 luni (aşa-numitul „raport anual”) să necesite depunerea mai multor cereri, 
ca, de exemplu, o cerere privind o singură variaţie minoră de tip IA, o altă cerere privind un 
grup de variaţii minore de tip IA la termenii unei singure autorizaţii de punere pe piaţă şi altă 
cerere privind un grup de variaţii minore de tip IA la termenii mai multor autorizaţii de punere 
pe piaţă.  

Art. 22. - Cererea trebuie să conţină elementele menţionate în anexa IV la Regulamentul 
privind variaţiile, prezentate în conformitate cu titlurile şi numerotarea din formatul DTC-UE, 
şi elementele referitoare la plata tarifului de evaluare: 

a) Scrisoare de intenţie. 

b) Formularul de plată a tarifului de evaluare. 

c) Dovada efectuării plăţii către ANMDM (copie a documentului în baza căruia s-a 
efectuat plata tarifului, care să conţină datele de identificare a variaţiei care face obiectul 
plăţii).  

d) Formularul european de cerere de variaţie tradus în limba română completat, 
incluzând detaliile autorizaţiei sau autorizaţiilor de punere pe piaţă în cauză, precum şi o 
descriere a tuturor variaţiilor solicitate, cu menţionarea datei de punere în aplicare, după 
caz; în cazul în care o variaţie constituie o consecinţă a altei variaţii sau este corelată cu 
altă variaţie, trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste variaţii, care se include 
în secţiunea corespunzătoare a formularului de cerere.  

e) Referinţa la codul variaţiei/variaţiilor, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul 
ghid, care să indice respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor referitoare la 
documentaţie sau, după caz, referinţa la o recomandare privind clasificarea variaţiilor, 
publicată în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind variaţiile, utilizată pentru 
cererea respectivă.  

f) Toată documentaţia specificată în anexa nr. 1 la prezentul ghid. 

g) În cazul în care variaţiile afectează rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea 
sau prospectul: versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, prezentată în 
formatul corespunzător, precum şi traducerile relevante; în cazul în care designul şi 
lizibilitatea ambalajului primar sau secundar sau ale prospectului sunt afectate de o 
variaţie minoră de tip IA, se furnizează machete sau mostre care se transmit ANMDM. 

Art. 23. - (1) În conformitate cu art. 13d din Regulamentul privind variaţiile, pentru 
variaţiile minore de tip IA grupate şi privind mai multe autorizaţii de punere pe piaţă ale 
aceluiaşi deţinător, se depun un formular de cerere şi o scrisoare de intenţie comune, 
împreună cu o documentaţie justificativă şi cu versiunea revizuită a informaţiilor despre 
medicament (dacă este cazul), pentru fiecare medicament în cauză. 

(2) Acest fapt permite ANMDM să actualizeze dosarul fiecărei autorizaţii de punere pe 
piaţă incluse în grup cu informaţiile relevante noi sau modificate.  



 
7

Art. 24. - Cu minimum 15 zile anterior depunerii documentelor indicate la art. 22 lit. c) - 
g), deţinătorul depune la ANMDM scrisoarea de intenţie şi formularul de tarifare completat. 

II.1.2. Evaluarea variaţiilor de tip IA  
Art. 25. - ANMDM evaluează variaţia de tip IA în termen de 30 de zile de la primirea 

acesteia.  

Art. 26. - (1) În termen de 30 de zile, ANMDM informează deţinătorul cu privire la 
rezultatul evaluării 

(2) În cazul în care autorizaţia de punere pe piaţă necesită modificări, ANMDM 
actualizează autorizaţia de punere pe piaţă în termen de 6 luni de la data la care deţinătorul a 
fost informat cu privire la rezultatul evaluării, cu condiţia furnizării prealabile către ANMDM 
a documentelor necesare pentru modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă. 

Art. 27. - În cazul variaţiilor minore de tip IA grupate, ANMDM informează explicit 
deţinătorul în privinţa variaţiei/variaţiilor aprobate sau respinse în urma evaluării.  

Art. 28. - (1) În cazul variaţiilor minore de tip IA, neprezentarea întregii documentaţii 
necesare pentru susţinerea cererii nu duce automat la respingerea imediată a variaţiei dacă 
deţinătorul furnizează imediat documentele lipsă la solicitarea ANMDM. 

(2) Totuşi, se subliniază faptul că o variaţie minoră de tip IA poate fi respinsă în anumite 
împrejurări, deţinătorul trebuind în consecinţă să stopeze imediat procesul deja demarat de 
implementare a respectivelor variaţii. 

II.2. Variaţii minore de tip IB  
Art. 29. - În cele ce urmează se prevăd normele privind aplicarea la variaţiile minore de 

tip IB a art. 13b, 13d, 13e, 23 şi 24 din Regulamentul privind variaţiile.  

Art. 30. - (1) Regulamentul privind variaţiile şi anexa nr. 1 la prezentul ghid conţin o 
listă de variaţii care trebuie considerate variaţii minore de tip IB. 

(2) Astfel de variaţii minore trebuie notificate înainte de implementare. 

(3) Înainte de implementarea variaţiei respective, deţinătorul trebuie să aştepte un 
interval de 30 de zile, necesar pentru a se asigura că ANMDM a acceptat cererea (procedura 
cunoscută sub numele de „depunere cerere, expectativă şi acţiune”). 

II.2.1. Depunerea cererilor privind variaţiile de tip IB 
Art. 31. - Cererile referitoare la variaţiile minore de tip IB trebuie depuse de către 

deţinător la ANMDM în vederea aprobării. 

Art. 32. - Deţinătorii pot grupa în cadrul unei singure cereri mai multe variaţii minore de 
tip IB privind aceeaşi autorizaţie de punere pe piaţă sau pot grupa una sau mai multe variaţii 
minore de tip IB cu alte variaţii minore privind aceeaşi autorizaţie de punere pe piaţă, cu 
condiţia ca cererea respectivă să corespundă unuia dintre cazurile menţionate în anexa III la 
Regulamentul privind variaţiile sau în cazul în care ANMDM şi-a exprimat anterior acordul 
referitor la gruparea respectivă.  

Art. 33. - În plus, în cazul medicamentelor autorizate prin procedură pur naţională, 
deţinătorul poate recurge şi la gruparea mai multor variaţii minore de tip IB care afectează 
mai multe autorizaţii de punere pe piaţă eliberate de ANMDM, sau una sau mai multe variaţii 
minore de tip IB cu alte variaţii minore care afectează mai multe autorizaţii de punere pe piaţă 
eliberate de ANMDM, cu condiţia ca:  

a) variaţiile să fie aceleaşi pentru toate autorizaţiile de punere pe piaţă respective,  



 
8

b) variaţiile să fie depuse în acelaşi timp la ANMDM şi  

c) ANMDM să-şi fi exprimat în prealabil acordul referitor la gruparea respectivă. 

Art. 34. - În plus, în cazul în care aceeaşi variaţie minoră de tip IB sau acelaşi grup de 
variaţii minore (conform explicaţiei de mai sus) afectează mai multe autorizaţii de punere pe 
piaţă ale aceluiaşi deţinător, acesta poate alege să depună aceste variaţii în cadrul aceleiaşi 
cereri, în vederea evaluării partajate (vezi Capitolul III Recomandări referitoare la procedura 
de evaluare partajată).  

Art. 35. - Cererea trebuie să conţină elementele menţionate în anexa IV la Regulamentul 
privind variaţiile, prezentate în conformitate cu titlurile şi numerotarea din formatul DTC-UE, 
şi elementele referitoare la plata tarifului de evaluare: 

a) Scrisoare de intenţie; 

b) Formularul de plată al tarifului de evaluare; 

c) Dovada efectuării plăţii către ANMDM (copie a documentului în baza căruia s-a 
efectuat plata tarifului, care să conţină datele de identificare a variaţiei care face obiectul 
plăţii); 

d) Formularul european de cerere de variaţie tradus în limba română completat, 
incluzând detaliile autorizaţiei sau autorizaţiilor de punere pe piaţă în cauză; în cazul în 
care o variaţie constituie o consecinţă a altei variaţii sau este corelată cu altă variaţie, 
trebuie furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste variaţii, care se include în secţiunea 
corespunzătoare a formularului de cerere; în cazul în care se consideră că o variaţie nu 
este clasificată, trebuie inclusă o justificare detaliată a depunerii acesteia ca variaţie de 
tip IB. 

e) Referinţa la codul variaţiei/variaţiilor, conform prevederilor anexei nr. 1 la prezentul 
ghid, care să indice respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor referitoare la 
documentaţie sau, după caz, referinţa la o recomandare privind clasificarea variaţiilor, 
publicată în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind variaţiile, utilizată pentru 
cererea respectivă.  

f) Documentaţia relevantă pentru susţinerea variaţiei propuse, inclusiv orice tip de 
document specificat în anexa nr. 1 la prezentul ghid. 

g) În cazul variaţiilor solicitate de către ANMDM sau o altă autoritate rezultate în urma 
prezentării de date noi, de exemplu variaţiile rezultate în urma condiţiilor post-autorizare 
sau în cadrul obligaţiilor de farmacovigilenţă, la scrisoarea de intenţie se anexează un 
exemplar al solicitării.  

h) În cazul în care variaţiile afectează rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea 
sau prospectul: versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, prezentată în 
formatul corespunzător, precum şi traducerile relevante; în cazul în care designul şi 
lizibilitatea ambalajului primar sau secundar sau ale prospectului sunt afectate de o 
variaţie minoră de tip IB, se furnizează machete sau mostre care se transmit ANMDM. 

Art. 36. - Cu minimum 15 zile anterior depunerii documentelor indicate la art. 35 lit. c) - 
h), deţinătorul depune la ANMDM scrisoarea de intenţie şi formularul de tarifare completat. 

II.2.2. Evaluarea variaţiilor de tip IB  
Art. 37. - (1) În situaţia în care, conform anexei nr. 1 la prezentul ghid, variaţia propusă 

nu este considerată variaţie minoră de tip IB sau nu a fost clasificată ca variaţie minoră de tip 
IB în cadrul unei recomandări în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind variaţiile, 
iar ANMDM consideră că faptul respectiv poate avea un impact considerabil asupra calităţii, 
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siguranţei şi eficacităţii medicamentului respectiv, deţinătorului i se solicită să-şi revizuiască 
şi să-şi completeze cererea conform cerinţelor unei cereri de variaţie majoră de tip II. 

(2) În urma primirii unei cereri de variaţie revizuite şi valide, începe o procedură de 
evaluare pentru o variaţie de tip II (vezi subsecţiunea II.3.2). 

Art. 38. - Dacă ANMDM decide că variaţia propusă poate fi considerată o variaţie 
minoră de tip IB, deţinătorul este informat asupra rezultatului validării şi asupra datei de 
începere a procedurii.  

Art. 39. - (1) În termen de 30 de zile de la confirmarea primirii unei cereri valide, 
ANMDM informează în scris deţinătorul cu privire la aprobarea/respingerea acesteia. 

(2) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la confirmarea primirii unei cereri valide, 
ANMDM nu trimite deţinătorului opinia sa privind cererea, aceasta este considerată drept 
acceptată. 

Art. 40. - (1) În cazul unui rezultat nefavorabil, deţinătorul poate modifica cererea în 
termen de 30 de zile ţinând în mod corespunzător cont de motivele respingerii variaţiei. Dacă 
deţinătorul nu modifică cererea în termen de 30 de zile conform cerinţelor, variaţia este 
considerată ca fiind respinsă de către ANMDM.  

Art. 41. - În termen de 30 de zile de la primirea versiunii modificate a cererii, ANMDM 
informează în scris deţinătorul cu privire la aprobarea sau respingerea definitivă a 
variaţiei/variaţiilor (cu precizarea motivelor care stau la baza respingerii). 

Art. 42. - În cazul variaţiilor minore grupate, ANMDM informează explicit deţinătorul 
în privinţa variaţiei/variaţiilor aprobate sau respinse în urma evaluării. 

Art. 43. - (1) În cazul în care autorizaţia de punere pe piaţă necesitată modificări, aceasta 
este actualizată de către ANMDM, în termen de 6 luni de la data comunicării aprobării 
variaţiei, cu condiţia furnizării prealabile către ANMDM a documentelor necesare pentru 
modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă. 

(2) Cu toate acestea, variaţiile minore de tip IB aprobate pot fi implementate fără să se 
mai aştepte actualizarea autorizaţiei de punere pe piaţă. 

II.3. Variaţii majore de tip II  
Art. 44. - În cele ce urmează se prezintă normele privind aplicarea la variaţiile majore de 

tip II a art. 13c, 13d, 13e, 23 şi 24 din Regulamentul privind variaţiile.  

Art. 45. - (1) Regulamentul privind variaţiile şi anexa nr. 1 la prezentul ghid conţin o 
listă de variaţii care trebuie considerate variaţii majore de tip II. 

(2) Înainte de a fi implementate, astfel de variaţii majore trebuie aprobate de către 
ANMDM. 

II.3.1.Depunerea cererilor privind variaţiile de tip II 
Art. 46. - Cererile referitoare la variaţii majore de tip II trebuie depuse de către deţinător 

la ANMDM în vederea aprobării. 

Art. 47. - Deţinătorii pot grupa în cadrul unei singure cereri mai multe variaţii majore de 
tip II privind aceeaşi autorizaţie de punere pe piaţă sau pot grupa una sau mai multe variaţii 
majore de tip II cu alte variaţii minore privind aceeaşi autorizaţie de punere pe piaţă, cu 
condiţia ca cererea respectivă să corespundă unuia dintre cazurile menţionate în anexa III la 
Regulamentul privind variaţiile sau în cazul în care ANMDM şi-a exprimat anterior acordul 
referitor la gruparea respectivă.  
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Art. 48. - În plus, în cazul medicamentelor autorizate prin procedură pur naţională, 
deţinătorul poate recurge şi la gruparea mai multor variaţii majore de tip II care afectează mai 
multe autorizaţii de punere pe piaţă eliberate de ANMDM sau una sau mai multe variaţii 
majore de tip II cu alte variaţii minore care afectează mai multe autorizaţii de punere pe piaţă 
eliberate de ANMDM, cu condiţia ca: 

a) variaţiile să fie aceleaşi pentru toate autorizaţiile de punere pe piaţă respective,  

b) variaţiile să fie depuse în acelaşi timp la ANMDM şi  

c) ANMDM să-şi fi exprimat în prealabil acordul referitor la gruparea respectivă. 

Art. 49. - În plus, în cazul în care aceeaşi modificare majoră de tip II sau acelaşi grup de 
variaţii (conform explicaţiei de mai sus) afectează mai multe autorizaţii de punere pe piaţă 
deţinute de acelaşi deţinător, acesta poate alege să transmită aceste variaţii în cadrul aceleiaşi 
cereri, în vederea evaluării partajate (vezi Capitolul III Recomandări referitoare la procedura 
de evaluare partajată).  

Art. 50. - Cererea trebuie să conţină elementele menţionate în anexa IV la Regulamentul 
privind variaţiile, prezentate în conformitate cu titlurile şi numerotarea din formatul DTC-UE, 
şi elementele referitoare la plata tarifului de evaluare: 

a) scrisoarea de intenţie; 

b) formularul de plată a tarifului de evaluare; 

c) dovada efectuării plăţii către ANMDM (copie a documentului în baza căruia s-a 
efectuat plata tarifului, care să conţină date de identificare a variaţiei care face obiectul 
plăţii); 

d) formularul european de cerere de variaţie tradus în limba română completat, cu 
detaliile autorizaţiei sau autorizaţiilor de punere pe piaţă în cauză; în cazul în care o 
variaţie constituie o consecinţă a altei variaţii sau este corelată cu o altă variaţie, trebuie 
furnizată o descriere a relaţiei dintre aceste variaţii, care se include în secţiunea 
corespunzătoare a formularului de cerere; 

e) referinţa la codul variaţiei/variaţiilor, conform prevederilor anexei nr.1 la prezentul 
ghid, care să indice respectarea tuturor condiţiilor şi cerinţelor referitoare la 
documentaţie sau, după caz, referinţa la o recomandare privind clasificarea variaţiilor, 
publicată în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privind variaţiile, utilizată pentru 
cererea respectivă;  

f) date pentru susţinerea variaţiei/variaţiilor propuse;  

g) o versiune actualizată a rezumatelor privind calitatea, a prezentărilor generale non 
clinice şi clinice sau un addendum la acestea, după cum este cazul; în cazul prezentării 
de rapoarte ale unor studii clinice sau non-clinice, chiar şi în situaţia existenţei unui 
singur astfel de raport, rezumatul sau rezumatele aferente se includ în modulul 2; 

h) în cazul variaţiilor solicitate de către ANMDM sau o altă autoritate competentă 
rezultate în urma prezentării de date noi, de exemplu variaţiile rezultate în urma 
condiţiilor post-autorizare sau în cadrul obligaţiilor de farmacovigilenţă, la scrisoarea de 
intenţie se anexează un exemplar al solicitării;  

i) în situaţia în care variaţiile afectează rezumatul caracteristicilor produsului, 
etichetarea sau prospectul, versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament 
prezentată în formatul corespunzător, precum şi traducerile relevante; în cazul în care 
designul şi lizibilitatea ambalajului primar sau secundar sau ale prospectului sunt 



 
11

afectate de o modificare majoră de tip II, se furnizează machete sau mostre care se 
transmit ANMDM. 

Art. 51. - Cu minimum 15 zile anterior depunerii documentelor indicate la art. 50 lit. c) - 
i), deţinătorul depune la ANMDM scrisoarea de intenţie şi formularul de tarifare completat. 

II.3.2. Evaluarea variaţiilor de tip II  
Art. 52. - La primirea unei cereri privind variaţiile de tip II, ANMDM procedează după 

cum urmează. 

Art. 53. - (1) În cazul în care cererea conţine elementele menţionate la subsecţiunea 
II.3.1, ANMDM verifică validitatea cererii depuse şi informează în scris deţinătorul privind 
validarea/invalidarea cererii, cu transmiterea motivelor invalidării sau a datei de începere a 
procedurii de evaluare, după cum este cazul. 

(2) Procedura începe la data confirmării în scris a primirii unei cereri valide, ocazie cu 
care deţinătorul este informat în privinţa calendarului procedurii de evaluare.  

Art. 54. - Evaluarea variaţiilor majore de tip II durează de regulă o perioadă de 60 de 
zile; această perioadă poate fi redusă de către ANMDM, în funcţie de urgenţa situaţiei, în 
special din motive legate de siguranţă, sau poate fi extinsă la 90 de zile pentru variaţiile 
enumerate în partea I din anexa V sau pentru gruparea variaţiilor în conformitate cu art. 13d 
alin. (2) lit. c) din Regulamentul privind variaţiile. 

Art. 55. - (1) În cursul perioadei de evaluare, ANMDM poate solicita deţinătorului să 
furnizeze informaţii suplimentare. 

(2) Cererea de informaţii suplimentare este trimisă deţinătorului împreună cu un 
calendar în care se precizează data limită până la care deţinătorul trebuie să trimită datele 
solicitate, precum şi perioada extinsă de evaluare, dacă este cazul. 

Art. 56. - (1) Procedura este suspendată până la primirea informaţiilor suplimentare. 

(2) Ca regulă generală, se aplică o perioadă de suspendare de o lună. 

(3) Pentru perioadele mai lungi de suspendare, deţinătorul trebuie să trimită spre 
aprobare ANMDM o cerere argumentată. 

Art. 57. - Evaluarea răspunsurilor poate dura între 30 şi 60 de zile, în funcţie de 
complexitatea şi cantitatea de date solicitate deţinătorului.  

II.3.3. Rezultatul evaluării variaţiilor de tip II  
Art. 58. - Până la sfârşitul perioadei de evaluare, ANMDM îşi finalizează evaluarea, 

inclusiv decizia privind cererea, şi informează în scris deţinătorul cu privire la aprobarea sau 
respingerea variaţiei/variaţiilor (cu precizarea motivelor care stau la baza respingerii).  

Art. 59. - (1) În cazul prezentării într-o singură cerere a unui grup de variaţii de tip II sau 
a unei sau mai multor variaţii de tip II grupate cu alte variaţii minore, ANMDM informează 
explicit deţinătorul în privinţa variaţiei/variaţiilor aprobate sau respinse. 

(2) Variaţiile individuale pot fi retrase de către deţinător din grupul care face obiectul 
cererii pe parcursul procedurii (înainte de finalizarea evaluării de către ANMDM). 

Art. 60. - Dacă este necesar, în termen de două luni după aprobarea variaţiei/variaţiilor, 
ANMDM modifică autorizaţia/autorizaţiile de punere pe piaţă în vederea includerii 
variaţiei/variaţiilor aprobate respective, cu condiţia furnizării prealabile către ANMDM a 
documentelor necesare pentru modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă. 
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Art. 61. - Variaţia/variaţiile majore de tip II aprobate pot fi implementate după ce 
deţinătorul a fost informat cu privire la aprobarea variaţiei/variaţiilor de către ANMDM, cu 
condiţia furnizării prealabile a documentelor necesare pentru modificarea autorizaţiei sau 
autorizaţiilor de punere de punere pe piaţă. 

Art. 62. - Variaţiile referitoare la aspecte legate de siguranţă trebuie puse în aplicare într-
un termen agreat între ANMDM şi deţinător. 

II.4. Extensii de linie 
Art. 63. - (1) Anexa I din Regulamentul privind variaţiile stabileşte o listă de modificări 

care trebuie considerate extensii de linie. 

(2) În conformitate cu art. 19 din Regulamentul privind variaţiile, astfel de cereri sunt 
evaluate în conformitate cu aceeaşi procedură folosită pentru eliberarea autorizaţiei de punere 
pe piaţă iniţiale la care se referă. 

(3) ANMDM aprobă extensia de linie ca o nouă autorizaţie de punere pe piaţă.  

II.4.1. Depunerea cererilor de extensie de linie 
Art. 64. - Cererile de extensie de linie trebuie depuse la ANMDM în vederea autorizării. 

Art. 65. - (1) În cadrul unei singure notificări, deţinătorii pot grupa cererea de autorizare 
a unei extensii de linie împreună cu cererea de aprobare a uneia sau mai multor variaţii 
privitoare la aceeaşi autorizaţie de punere pe piaţă, cu condiţia încadrării într-unul dintre 
cazurile enumerate în anexa III la Regulamentul privind variaţiile, sau în cazul în care 
ANMDM şi-a exprimat anterior acordul referitor la aceasta. 

(2) Cu toate acestea, Regulamentul privind variaţiile nu prevede posibilitatea evaluării 
partajate pentru cererile de exensie de linie. 

Art. 66. - În conformitate cu titlurile şi numerotarea din formatul DTC-UE, cererea 
trebuie să conţină elementele următoare, la care se adaugă şi elementele referitoare la plata 
tarifului de evaluare a extensiei de linie: 

a) scrisoare de intenţie; 

b) formularul de plată a tarifului de evaluare; 

c) dovada efectuării plăţii către ANMDM (copie a documentului în baza căruia s-a 
efectuat plata tarifului, care să conţină date de identificare a extensiei de linie care face 
obiectul plăţii); 

d) formularul european de cerere de autorizare completat (publicat în Instrucţiuni pentru 
solicitanţi) însoţit, dacă este cazul, de formularul european de cerere de variaţie tradus în 
limba română completat, cu detaliile autorizaţiei de punere pe piaţă iniţiale la care se 
referă extensia de linie; 

e) date pentru susţinerea extensiei de linie propuse; în Instrucţiuni pentru solicitanţi, 
volumul 2A, capitolul I, anexa IV sunt disponibile câteva instrucţiuni privind studiile 
suplimentare corespunzătoare necesare în cazul cererile de extensie de linie;  

f) modulul 1 complet, cu motivarea absenţei datelor sau a documentelor incluse în 
secţiunea sau secţiunile relevante din modulul 1;  

g) o versiune actualizată a rezumatelor privind calitatea, a prezentărilor generale non 
clinice şi clinice sau un addendum la acestea, după cum este cazul; în cazul prezentării 
de rapoarte ale unor studii clinice sau non-clinice, chiar şi în situaţia existenţei unui 
singur astfel de raport, rezumatul sau rezumatele aferente se includ în modulul 2; 
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h) în cazul în care extensia afectează rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea 
sau prospectul: versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament prezentată în 
formatul corespunzător. 

Art. 67. - Deţinătorul depune la ANMDM documentele indicate la art. 66 în 
conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1448/2010 privind modificarea 
anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 895/2006 pentru aprobarea Reglementărilor privind 
autorizarea de punere pe piaţă şi supravegherea medicamentelor de uz uman.   

II.4.2. Evaluarea extensiilor de linie  
Art. 68. - Orice cerere de extensie de linie în cadrul procedurii pur naţionale este 

gestionată ca o cerere iniţială de autorizare de punere pe piaţă în conformitate cu prevederile 
din Lege şi Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 906/2006. 

II.5. Vaccinurile antigripale de uz uman 
Art. 69. - În cele ce urmează se prezintă recomandările privind aplicarea prevederilor 

art. 13f din Regulamentul privind variaţiile în cazul actualizării anuale a vaccinurilor 
antigripale de uz uman.  

Art. 70. - (1) Din cauza particularităţilor inerente ale fabricaţiei vaccinurilor antigripale 
de uz uman, variaţiilor anuale ale substanţelor active în vederea actualizării anuale a unui 
vaccin antigripal de uz uman li se aplică o procedură „rapidă” specială, astfel încât să se 
respecte recomandarea UE privind tulpina sau tulpinile care intră în compoziţia vaccinurilor 
împotriva virusului gripal uman din sezonul următor. 

(2) În plus, art. 21 din Regulamentul privind variaţiile prevede o procedură specială de 
urgenţă în caz de pandemie. 

Art. 71. - Toate celelalte variaţii ale vaccinurilor antigripale de uz uman urmează 
procedurile de variaţie prevăzute în alte secţiuni din prezentul ghid.  

Art. 72. - Procedura „rapidă” constă din două etape: 

a) prima etapă constă în evaluarea datelor administrative şi de calitate (rezumatul 
caracteristicilor produsului, etichetarea şi prospectul, precum şi documentaţia chimică, 
farmaceutică şi biologică); 

b) a doua etapă constă în evaluarea datelor suplimentare, dacă este necesar. 

Art. 73. - Deţinătorilor de autorizaţii de punere pe piaţă li se recomandă discutarea în 
prealabil cu ANMDM a aspectelor privind actualizarea anuală. 

II.5.1. Depunerea cererilor de variaţie pentru actualizarea anuală a vaccinurilor 
antigripale de uz uman 

Art. 74. - Cererile de variaţie referitoare la schimbarea substanţei active în vederea 
actualizării anuale a vaccinurilor antigripale de uz uman trebuie depuse la ANMDM în 
vederea aprobării. 

Art. 75. - Cererea trebuie să conţină elementele următoare, in conformitate cu titlurile şi 
numerotarea corespunzătoare formatului DTC-UE, precum şi elementele referitoare la plata 
tarifului de evaluare: 

a) scrisoarea de intenţie; 

b) formularul de plată a tarifului de evaluare; 
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c) dovada efectuării plăţii către ANMDM (copie a documentului în baza căruia s-a 
efectuat plata tarifului, care să conţină date de identificare a variaţiei care face obiectul 
plăţii); 

d) formularul european de cerere de variaţie tradus în limba română completat, cu 
detaliile autorizaţiei sau autorizaţiilor de punere pe piaţă în cauză; 

e) o versiune actualizată a rezumatelor privind calitatea, a prezentărilor generale non 
clinice şi clinice sau un addendum la acestea, după cum este cazul; în cazul prezentării 
de rapoarte ale unor studii clinice sau non-clinice, chiar şi în situaţia existenţei unui 
singur astfel de raport, rezumatul sau rezumatele aferente se includ în modulul 2;  

f) date pentru susţinerea variaţiei/variaţiilor propuse.  

g) versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, prezentată în formatul 
corespunzător. 

Art. 76. - Cu minimum 15 zile anterior depunerii documentelor indicate la art. 75 lit. c) - 
g), deţinătorul depune la ANMDM scrisoarea de intenţie şi formularul de tarifare completat. 

II.5.2. Evaluarea variaţiilor pentru actualizarea anuală a vaccinurilor antigripale 
de uz uman 

Art. 77. - La primirea unei cereri de variaţie anuală a vaccinurilor antigripale de uz 
uman, ANMDM procedează după cum urmează. 

Art. 78. - ANMDM verifică validitatea cererii de variaţie anuală a vaccinurilor 
antigripale de uz uman depuse şi informează în scris deţinătorul privind validarea/invalidarea 
cererii, cu transmiterea motivelor invalidării sau a datei de începere a procedurii de evaluare, 
după cum este cazul. 

Art. 79. - În cursul perioadei de evaluare, ANMDM poate trimite deţinătorului o 
solicitare de informaţii suplimentare (în special date clinice sau de stabilitate); în acest caz, 
termenul de 45 de zile este suspendat până la furnizarea efectivă de către deţinător a 
informaţiilor solicitate.  

Art. 80. - În termen de 45 de zile de la primirea unei cereri valide, ANMDM îşi 
finalizează evaluarea, inclusiv decizia privind cererea, şi informează în scris deţinătorul cu 
privire la aprobarea sau respingerea variaţiei/variaţiilor (cu precizarea motivelor care stau la 
baza respingerii). 

Art. 81. - O dată cu aprobarea variaţiei/variaţiilor, ANMDM modifică 
autorizaţia/autorizaţiile de punere pe piaţă în vederea includerii variaţiei/variaţiilor aprobate 
respective, cu condiţia furnizării prealabile către ANMDM a documentelor necesare pentru 
modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă.  

II.6 Restricţii urgente din motive de siguranţă 

Art. 82. - Art. 22 din Regulamentul privind variaţiile prevede că, în eventualitatea 
apariţiei vreunui risc pentru sănătatea publică în cazul medicamentelor de uz uman, 
deţinătorul poate institui provizoriu „restricţii urgente din motive de siguranţă”. 

Art. 83. - (1) Restricţiile urgente din motive de siguranţă se referă la una sau mai multe 
variaţii provizorii la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă, necesare ca urmare a apariţiei 
unor noi informaţii care afectează utilizarea medicamentului în condiţii de siguranţă. 

(2) Aceste modificări de urgenţă se introduc ulterior prin intermediul unei variaţii 
corespunzătoare la termenii autorizaţiei de punere pe piaţă. 
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Art. 84. - Deţinătorul trebuie să înştiinţeze imediat ANMDM cu privire la restricţiile 
care urmează a fi instituite.  

Art. 85. - (1) Dacă ANMDM nu a ridicat niciun fel de obiecţii în 24 de ore de la 
primirea respectivelor informaţii, restricţiile urgente din motive de siguranţă sunt considerate 
aprobate. 

(2) ANMDM informează în scris deţinătorul despre aprobarea restricţiilor urgente din 
motive de siguranţă. 

(3) Acestea trebuie implementate într-un interval de timp agreat între ANMDM şi 
deţinător.  

Art. 86. - Astfel de restricţii urgente din motive de siguranţă pot fi impuse şi de către 
ANMDM în eventualitatea unui risc pentru sănătatea publică în cazul medicamentelor de uz 
uman. 

Art. 87. - Cererea de variaţie corespunzătoare, care reflectă restricţiile urgente din 
motive de siguranţă (fie solicitate de către deţinător, fie impuse de către ANMDM), trebuie 
transmisă cât mai curând de către deţinător, în termen de maximum 15 zile. 

Art. 88. - În termen de 24 ore după ce restricţiile urgente din motive de siguranţă au fost 
aprobate de către ANMDM, deţinătorul depune la ANMDM scrisoarea de intenţie şi 
formularul de tarifare completat.  

II.7. Declaraţie de conformitate în temeiul Regulamentului pediatric 
Art. 89. - Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 privind medicamentele de uz pediatric şi de 

modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1768/92, a Directivei 2001/20/CE, a Directivei 
2001/83/CE şi a Regulamentului (CE) nr. 726/20041 (denumit în continuare „Regulamentul 
pediatric”) prevede recompense: 

- în temeiul alin. (1) al art. 36 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006, deţinătorul unui 
brevet sau al unui certificat suplimentar de protecţie are dreptul la o prelungire cu şase luni a 
perioadei prevăzute la alin. (1) şi (2) ale art. 13 din Regulamentul (CEE) nr. 1768/922 [acum: 
Regulamentul (CE) nr. 469/2009] în anumite condiţii, inclusiv la adăugarea la autorizaţia de 
punere pe piaţă a declaraţiei menţionată la alin. (3) art. 28 din Regulamentul pediatric 
(denumită în continuare „declaraţia de conformitate”). 

Art. 90. - Prin urmare, pentru a beneficia de recompensele prevăzute la art. 36 din 
Regulamentul pediatric, poate fi necesară o variaţiei în scopul includerii declaraţiei de 
conformitate în autorizaţia de punere pe piaţă.  

Art. 91. - (1) Art. 23a din Regulamentul privitor la variaţii simplifică procedura de 
includere a declaraţiei de conformitate în autorizaţia de punere pe piaţă, astfel încât 
recompensele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 să poată fi cerute cât mai curând 
posibil după îndeplinirea cerinţelor prevăzute în Regulamentul pediatric. 

(2) Astfel, în vederea includerii declaraţiei de conformitate, deţinătorii trebuie să depună 
la ANMDM o cerere de variaţie. 

(3) După verificarea îndeplinirii tuturor condiţiilor relevante, declaraţia de conformitate 
trebuie inclusă de către ANMDM în dosarul tehnic al autorizaţiei de punere pe piaţă.  

 
1 JO L 378, 27.12.2006, p. 1. 
2 Din 6 iulie 2009, acest regulament a fost abrogat de Regulamentul (CE) nr. 469/2009. 
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Art. 92. - În scopul asigurării securităţii juridice, în termen de 30 de zile de la încheierea 
evaluării relevante, ANMDM furnizează deţinătorului o confirmare în scris a includerii 
declaraţiei de conformitate în dosarul tehnic.  

 

CAPITOLUL III 

Recomandări referitoare la procedura de evaluare partajată 
 

Art. 93. - Art. 20 din Regulamentul privind variaţiile prevede posibilitatea ca deţinătorul 
să includă într-o singură cerere aceeaşi variaţie de tip IB, aceeaşi variaţie de tip II sau acelaşi 
grup de variaţii corespunzătoare unuia dintre cazurile enumerate în Anexa III la Regulamentul 
privind variaţiile sau agreate cu ANMDM, şi care nu conţine nicio extensie de linie, care să 
afecteze: 

- (i) mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura pur naţională, 
deţinute de acelaşi deţinător în mai multe state membre; sau  

- (ii) una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura pur 
naţională şi una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura 
centralizată, deţinute de acelaşi deţinător; sau 

- (iii) una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura pur 
naţională şi una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura de 
recunoaştere mutuală, deţinute de acelaşi deţinător; sau 

- (iv) una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura pur 
naţională, una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin procedura de 
recunoaştere mutuală şi una sau mai multe autorizaţii de punere pe piaţă acordate prin 
procedura centralizată, deţinute de acelaşi deţinător. 

Art. 94. - În vederea evitării repetării evaluării unor astfel de variaţii, s-a stabilit o 
procedură de evaluare partajată, prin care variaţia să fie evaluată de către o autoritate 
(„autoritatea de referinţă”), aleasă dintre autorităţile competente ale statelor membre, 
respectiv de către Agenţia Europeană a Medicamentelor (denumită în continuare, Agenţie), în 
numele celorlalte autorităţi interesate.  

Art. 95. - (1) În cazul în care cel puţin una dintre autorizaţiile de punere pe piaţă în 
cauză s-a obţinut prin procedură centralizată, agenţia este autoritatea de referinţă (vezi 
secţiunea III.4). 

(2) În toate celelalte cazuri, o autoritate naţională competentă, desemnată de grupul de 
coordonare ţinând seama de recomandarea deţinătorului, acţionează ca autoritate de referinţă 
(vezi secţiunea III.2). 

Art. 96. - În scopul facilitării procesului de planificare a procedurii, deţinătorii sunt 
încurajaţi să informeze agenţia sau grupul de coordonare şi autoritatea de referinţă propusă 
înainte de înaintarea unei cereri de variaţie sau privitoare la un grup de variaţii care vor face 
subiectul procedurii de evaluare partajată. 

Art. 97. - (1) Pentru a putea beneficia de procedura de evaluare partajată, este necesar ca 
diferitelor medicamente în cauză să li se aplice aceeaşi variaţie/aceleaşi variaţii, fără 
necesitatea sau cu necesitatea unei evaluări minime a potenţialului impact specific produsului. 

(2) Prin urmare, în cazul în care „aceeaşi” variaţie/”aceleaşi” variaţii a/ale unor 
autorizaţii de punere pe piaţă diferite necesită prezentarea de date individuale de susţinere 
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pentru fiecare medicament în cauză sau o evaluare separată specifică produsului, astfel de 
variaţii nu pot beneficia de evaluări partajate.  

III.1. Depunerea cererilor privind una sau mai multe variaţii în cadrul procedurii 
de evaluare partajată 

Art. 98. - (1) Cererile referitoare la o variaţie sau la un grup de variaţii prezentate în 
vederea desfăşurării unei evaluări partajate se depun conform celor prezentate în secţiunile 2.2 
şi 2.3 referitoare la variaţiile minore de tip IB şi de tip II din Ghidului C(2013) 2804 cu 
privire la detaliile referitoare la diferitele categorii de variaţii, la aplicarea procedurilor 
menţionate în capitolele II, IIa, III şi IV din Regulamentul (CE) nr. 1234/2008 al Comisiei, 
din 24 noiembrie 2008, privind examinarea variaţiilor la termenii autorizaţiilor de punere pe 
piaţă pentru medicamentele de uz uman şi veterinar şi la documentaţia de transmis în temeiul 
respectivelor proceduri şi trebuie transmise ca pachet unitar care să vizeze toate variaţiile 
pentru toate medicamentele. 

(2) Pachetul trebuie să includă o scrisoare comună de intenţie şi un formular comun de 
cerere, precum şi documente pentru susţinere separate pentru fiecare medicament în cauză şi o 
versiunea revizuită a informaţii despre medicament (dacă este cazul) pentru fiecare 
medicament în cauză. 

(3) Acest lucru permite Agenţiei, ANMDM şi celorlalte autorităţi naţionale competente 
să actualizeze dosarul fiecărei autorizaţii de punere pe piaţă incluse în procedura de evaluare 
partajată cu informaţiile relevante noi sau modificate.  

Art. 99. - Cererea pentru includerea în procedura de evaluare partajată trebuie prezentată 
tuturor autorităţilor relevante, şi anume ANMDM şi tuturor celorlalte state membre în care 
sunt autorizate medicamentele respective sau ANMDM, tuturor celorlalte state membre în 
care sunt autorizate medicamentele respective şi Agenţiei (în cazul procedurii centralizate).  

III.2. Evaluarea partajată care nu implică medicamente autorizate prin procedura 
centralizată 

Art. 100. - (1) În situaţia în care deţinătorul informează grupul de coordonare asupra 
unei viitoare proceduri de evaluare partajată care nu afectează nicio autorizaţie de punere pe 
piaţă acordată prin procedura centralizată, grupul de coordonare decide la următoarea sa 
întâlnire în privinţa autorităţii de referinţă, ţinând cont de propunerea deţinătorului, precum şi 
asupra, dacă este cazul, unei alte autorităţi relevante care să asiste autoritatea de referinţă, în 
temeiul alin. (3) art. 20 din Regulamentul privind variaţiile. 

(2) Grupul de coordonare informează deţinătorul cu privire la decizia prin care se 
desemnează ca autoritate de referinţă una dintre autorităţile naţionale competente.  

Art. 101 - La primirea unei cereri de evaluare partajată, autoritatea de referinţă, 
procedează după cum urmează 

Art. 102. - (1) Autoritatea de referinţă confirmă primirea unei cereri valide privitoare la 
desfăşurarea unei evaluări partajate. 

(2) Imediat după confirmarea primirii unei cereri valide, autoritatea de referinţă 
declanşează procedura. 

(3) Deţinătorul şi statele membre interesate sunt informate la declanşarea procedurii în 
privinţa calendarului. 

Art. 103. - (1) De regulă, procedurile de evaluare partajată se încadrează într-o perioadă 
de evaluare de 60 de zile sau de 90 de zile pentru variaţiile menţionate în partea 2 a Anexei V 
din Regulamentul privind variaţiile. 
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(2) Cu toate acestea, autoritatea de referinţă poate reduce perioada respectivă, în funcţie 
de urgenţa situaţiei, în special din motive legate de siguranţă, sau o poate prelungi la 90 de 
zile pentru variaţiile enumerate în partea 1 a Anexei V sau pentru gruparea variaţiilor în 
conformitate cu lit. c) alin. (2) art. 7 sau cu lit. c) alin. (2) art. 13d din Regulamentul privind 
variaţiile. 

Art. 104. - (1) Autoritatea de referinţă pregăteşte o opinie conform calendarului anunţat 
şi o transmite statelor membre interesate în vederea formulării de observaţii, precum şi 
deţinătorului, cu titlu informativ. 

(2) Statele membre interesate îşi trimit observaţiile în termenele stabilite în calendar. 

Art. 105. - (1) Pe parcursul perioadei de evaluare, statul membru de referinţă poate 
solicita informaţii suplimentare deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă. 

(2) Cererea de informaţii suplimentare este trimisă deţinătorului împreună cu un 
calendar în care se precizează data până la care deţinătorul trebuie să trimită datele solicitate, 
precum şi perioada extinsă de evaluare, dacă este cazul. 

(3) În general, se aplică o perioadă de suspendare de o lună. 

(4) Pentru perioadele mai lungi de suspendare, deţinătorul trebuie să trimită spre 
aprobare statului membru de referinţă o solicitare justificată. 

Art. 106. - (1) Procedura este suspendată până la primirea informaţiilor suplimentare. 

(2) Evaluarea răspunsurilor poate dura între 30 şi 60 de zile, în funcţie de complexitatea 
şi cantitatea de date solicitate deţinătorului.  

Art. 107. - După primirea răspunsului deţinătorului, statul membru de referinţă îşi 
finalizează proiectul de opinie şi îl transmite statelor membre interesate în vederea formulării 
de observaţii, precum şi deţinătorului, cu titlu informativ.  

III.3. Rezultatul evaluării partajate care nu implică medicamente autorizate prin 
procedura centralizată 

Art. 108. - Până la sfârşitul perioadei de evaluare, autoritatea de referinţă emite o opinie 
cu privire la cerere şi informează statele membre interesate şi deţinătorul.  

Art. 109. - (1) În cazul unei opinii pozitive, lista variaţiilor despre care se consideră că 
nu pot fi aprobate se anexează opiniei (dacă este cazul). 

(2) Există posibilitatea să se considere că variaţiile pot fi aprobate numai pentru unele 
dintre medicamentele în cauză. 

(3) În cazul unei opinii negative, motivele care stau la baza acesteia se justifică. 

Art. 110. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea opiniei, statele membre interesate 
recunosc opinia şi informează în consecinţă autoritatea de referinţă, cu excepţia cazului în 
care se identifică un risc grav potenţial pentru sănătatea publică, care împiedică un stat 
membru interesat să recunoască opinia statului membru de referinţă. 

(2) Statul membru care, în termen de 30 de zile de la primirea opiniei statului membru 
de referinţă, identifică un astfel de risc grav potenţial trebuie să informeze statul membru de 
referinţă şi să prezinte o declaraţie detaliată a motivelor care îi justifică poziţia.  

Art. 111. - (1) Autoritatea de referinţă transmite apoi cererea către grupul de coordonare 
în vederea aplicării, în caz de dezacord, a prevederilor alin. (3), (4) şi (5) ale art. 737 din Lege 
care transpun alin. (3), (4) şi (5) ale art. 29 din Directiva 2001/83/CE şi informează în 
consecinţă deţinătorul şi statele membre în cauză. 
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(2) Deţinătorul nu are dreptul să iniţieze o procedură de arbitraj. 

Art. 112. - În cazul transmiterii spre arbitraj grupului de coordonare, procedura privind 
decizia referitoare la cererea de evaluare partajată este suspendată până la adoptarea unei 
decizii referitoare la procedura de arbitraj (incluzând, dacă este cazul, transmiterea spre 
arbitraj către Comitetul pentru medicamente de uz uman, denumit în continuare, Comitetul, în 
conformitate cu art. 32-34 din Directiva 2001/83/CE).  

Art. 113. - În termen de 7 zile după comunicarea unei opinii pozitive privind variaţiile, 
cu modificări ale rezumatului caracteristicilor produsului, a etichetării sau a prospectului, 
deţinătorul trebuie să prezinte ANMDM şi celorlalte state membre interesate traducerea 
textelor care cuprind informaţiile referitoare la medicament. 

Art. 114. - În termen de 30 de zile de la aprobarea opiniei sau, în cazul declanşării unei 
proceduri de arbitraj, de la notificarea acordului grupului de coordonare sau, după caz, de la 
decizia Comisiei Europene, ANMDM şi celelalte statele membre interesate modifică în 
consecinţă autorizaţia/autorizaţiile de punere pe piaţă, cu condiţia furnizării prealabile către 
ANMDM şi celelalte state membre interesate a documentelor necesare pentru modificarea 
autorizaţiei de punere pe piaţă. 

Art. 115. - Variaţia minoră/variaţiile minore de tip IB aprobate prin intermediul 
procedurii de evaluare partajată pot fi implementate la primirea opiniei pozitive din partea 
autorităţii de referinţă.  

Art. 116. - Variaţia/variaţiile majore de tip II (inclusiv cele care conţin una sau mai 
multe variaţii minore de tip IB grupate) aprobate prin intermediul procedurii de evaluare 
partajată pot fi implementate în termen de 30 de zile de la primirea opiniei pozitive a 
autorităţii de referinţă, cu condiţia furnizării prealabile către statele membre interesate a 
documentelor necesare pentru modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă 

Art. 117. - În cazurile în care cererea a făcut obiectul unei proceduri arbitraj, 
variaţia/variaţiile nu se implementează decât în situaţia în care procedura de arbitraj a ajuns la 
concluzia că variaţia/variaţiile se aprobă.  

Art. 118. - Variaţiile referitoare la aspecte de siguranţă trebuie implementate într-un 
termen agreat între autoritatea de referinţă şi deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă. 

III.4. Evaluarea partajată care implică medicamente autorizate prin procedura 
centralizată 

Art. 119. - La primirea unei cereri de evaluare partajată care afectează cel puţin o 
autorizaţie de punere pe piaţă acordată prin procedura centralizată, agenţia procedează după 
cum urmează. 

Art. 120. - (1) Agenţia confirmă primirea unei cereri valide privind desfăşurarea unei 
evaluări partajate. 

(2) Imediat după confirmarea primirii unei cereri valide, Agenţia declanşează procedura. 

(3) În momentul declanşării procedurii, deţinătorul este informat în privinţa calendarului 
adoptat. 

Art. 121. - Agenţia desemnează un raportor (iar în anumite cazuri şi un co-raportor) 
pentru procedura de evaluare.  

Art. 122. - (1) În general, procedurile de evaluare partajată se încadrează într-o perioadă 
de evaluare de 60 de zile sau de 90 de zile pentru variaţiile menţionate în partea 2 a Anexei V 
din Regulamentul privind variaţiile.  
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(2) Cu toate acestea, autoritatea de referinţă poate reduce perioada respectivă, în funcţie 
de urgenţa situaţiei, în special din motive legate de siguranţă, sau o poate prelungi la 90 de 
zile pentru variaţiile enumerate în partea 1 a Anexei V sau pentru gruparea variaţiilor în 
conformitate cu lit. c) alin. (2) al art. 7 sau cu lit. c) alin. (2) al art. 13d. 

Art. 123. - (1) În cursul perioadei de evaluare, Comitetul poate solicita informaţii 
suplimentare. 

(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau orice solicitare ulterioară este trimisă 
deţinătorului împreună cu un calendar în care se precizează data până la care deţinătorul 
trebuie să trimită datele solicitate, precum şi perioada prelungită de evaluare, dacă este cazul. 

Art. 124. - (1) Procedura este suspendată până la primirea informaţiilor suplimentare. 

(2) În general, se aplică o perioadă de suspendare de până la o lună. 

(3) Pentru suspendări mai lungi de o lună, deţinătorul trebuie să trimită Agenţiei o 
solicitare justificată în vederea aprobării de către Comitet.  

Art. 125. - Pentru orice solicitare ulterioară de informaţii suplimentare, se aplică în 
general o suspendare suplimentară de până la o lună; în situaţii justificate, se poate recurge la 
o perioadă de maximum 2 luni.  

Art. 126. - Evaluarea răspunsurilor de către Comitet poate dura între 30 şi 60 de zile, în 
funcţie de complexitatea şi cantitatea de date furnizate de deţinător.  

Art. 127. - Dacă este cazul, la cererea Comitetului sau a deţinătorului se pot furniza 
explicaţii orale. 

III.5. Rezultatul evaluării partajate care implică medicamente autorizate prin 
procedura centralizată 

Art. 128. - (1) Până la sfârşitul perioadei de evaluare, Agenţia adoptă o opinie privind 
cererea, inclusiv raportul de evaluare. 

(2) Agenţia informează deţinătorul şi statele membre interesate (dacă este cazul). 

(3) În cazul unui dezacord privitor la opinia formulată, deţinătorii pot solicita o 
reevaluare a acesteia în conformitate cu procedura prevăzută la alin. (2) al art. 9 şi la alin. (2) 
al art. 34  din Regulamentul (CE) nr. 726/2004.  

Art. 129. - În cazul în care opinia Agenţiei este pozitivă iar variaţia/variaţiile afectează 
termenii deciziei/deciziilor Comisiei Europene de acordare a autorizaţiei de punere pe piaţă, 
agenţia îşi transmite opinia către Comisia Europeană, precum şi motivele care stau la baza 
acesteia şi documentele necesare pentru modificarea autorizaţiei de punere pe piaţă.  

Art. 130. - (1) În cazul în care Agenţia consideră că unele variaţii nu pot fi aprobate, 
lista variaţiilor despre care se consideră că nu pot fi aprobate se anexează opiniei. 

(2) Există posibilitatea să se considere că variaţiile pot fi aprobate numai pentru unele 
dintre medicamentele în cauză. 

Art. 131. - La primirea unei opinii pozitive de către ANMDM şi celelalte state membre 
interesate, privitor la medicamentele autorizate în temeiul procedurii pur naţionale, ANMDM 
şi celelalte state membre interesate trebuie să aprobe opinia, să informeze Agenţia în 
consecinţă şi, dacă este necesar, să modifice autorizaţiile naţionale de punere pe piaţă în 
termen de 60 de zile, cu condiţia furnizării prealabile a documentelor necesare pentru 
modificarea autorizaţiei/autorizaţiilor de punere pe piaţă. 
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Art. 132. - Variaţia minoră/variaţiile minore de tip IB (cu excepţia celor grupate cu o 
variaţie sau cu mai multe variaţii majore de tip II) se pot implementa la primirea opiniei 
pozitive a Agenţiei.  

Art. 133. - Variaţia/variaţiile majore de tip II (şi variaţia minoră/variaţiile minore de tip 
IB grupate cu variaţia de tip II) pot fi implementate în termen de 30 de zile de la primirea 
opiniei pozitive din partea Agenţiei cu condiţia: 

a) furnizării prealabile către ANMDM şi celelalte state membre interesate a 
documentelor necesare pentru modificarea autorizaţiei/autorizaţiilor de punere pe piaţă 
şi  

b) ca respectiva cerere să nu fi făcut obiectul unei proceduri de arbitraj. 

 

CAPITOLUL IV. 

ANEXA nr. 1  

 

Art. 134. - Prezenta anexă este alcătuită din patru capitole care clasifică variaţiile după 
cum urmează: A) Schimbări administrative; B) Schimbări privind calitatea; C) Schimbări 
privind siguranţa, eficacitatea şi farmacovigilenţa şi D) Schimbări specifice ale dosarului 
standard al plasmei (PMF) şi ale dosarului standard al antigenului vaccinal (VAMF). 

Art. 135. - În situaţia în care este necesară o referire la variaţii specifice prevăzute în 
prezenta anexă, variaţia/variaţiile în cauză se citează folosind următoarea codificare: X.N.x.n 
(„codul variaţiei”). 

- X reprezintă litera majusculă a capitolului din prezenta anexă în care este/sunt 
inclusă/incluse variaţia/variaţiile (de exemplu, A, B, C sau D) 

- N reprezintă cifra romană a secţiunii din capitolul în care este/sunt inclusă/incluse 
variaţia/variaţiile (de exemplu, I, II, III...) 

- x reprezintă litera subsecţiunii din cadrul capitolului în care este/sunt inclusă/incluse 
variaţia/variaţiile (de exemplu, a, b, c...) 

- n reprezintă cifra atribuită unei anumite variaţii în prezenta anexă (de exemplu, 1, 2, 
3...) 

Art. 136. - Pentru fiecare capitol, prezenta anexă conţine: 

- o listă a variaţiilor care se clasifică drept variaţii minore de tip IA sau ca variaţii 
majore de tip II, în conformitate cu definiţiile prevăzute în cadrul art. 2 din 
Regulamentul privind variaţiile şi din anexa II la acesta; de asemenea, se menţionează 
care dintre variaţiile minore de tip IA necesită notificare imediată, în conformitate cu 
alin. (1) art. 8 din Regulamentul privind variaţiile; 

- o listă a variaţiilor care se consideră variaţii minore de tip IB, remarcând faptul că, în 
conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul privind variaţiile, această 
categorie se aplică în mod implicit; în consecinţă, prezenta anexă nu încearcă să 
stabilească o listă exhaustivă pentru această categorie de variaţii. 

Art. 137. - (1) Prezenta anexă nu acoperă clasificarea extensiilor de linie, acestea fiind 
prezentate în mod exhaustiv în Anexa I a Regulamentul privind variaţiile. 
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(2) Toate modificările specificate în Anexa I a Regulamentului privind variaţiile trebuie 
considerate extensii de linie ale autorizaţiilor de punere pe piaţă; orice altă modificare nu 
poate fi clasificată ca atare. 

Art. 138. - În situaţia neîndeplinirii uneia sau mai multor condiţii stabilite în prezenta 
anexă pentru încadrarea în categoria variaţie minoră de tip IA, variaţia în cauză poate fi 
depusă ca o variaţie de tip IB („implicit de tip IB”), cu excepţia cazului în care variaţia este 
clasificată în mod specific ca variaţie majoră de tip II în prezenta anexă sau într-o 
recomandare în conformitate cu art. 5 din Regulamentul privitor la variaţii, sau cu excepţia 
cazului în care solicitantul consideră că variaţiile pot avea impact semnificativ asupra calităţii, 
siguranţei sau eficacităţii medicamentului în cauză.  

Art. 139. - În cazul în care ANMDM consideră că o variaţie depusă ca fiind „implicit de 
tip IB”, poate avea un impact semnificativ asupra calităţii, siguranţei sau eficacităţii 
medicamentului în cauză, aceasta poate solicita reîncadrarea cererii într-o categorie superioară 
şi gestionarea acesteia ca variaţie de tip II.  

Art. 140. - (1) În sensul prezentei anexe, termenul „procedura de testare” are acelaşi 
sens cu termenul „procedură analitică”, iar termenul „limite” are acelaşi înţeles cu termenul 
„criterii de acceptare”. 

(2) „Parametru din specificaţie” se referă la atributul de calitate pentru care sunt stabilite 
procedura de testare şi limitele, cum ar fi analiza, identitatea, conţinutul în apă. 

(3) Prin urmare, adăugarea sau eliminarea unui parametru din specificaţie include 
metoda de testare şi limitele sale aferente.  

Art. 141. - În cazul în care solicitantul vizează mai multe modificări minore în acelaşi 
timp (de exemplu, ale aceleiaşi metode sau ale aceluiaşi proces sau material) sau în cazul 
actualizării majore a informaţiilor de calitate referitoare la substanţa activă sau medicament, la 
stabilirea clasificării corespunzătoare şi depunerea variaţiilor rezultate în consecinţă, acesta 
trebuie să ţină cont de impactul global al modificărilor respective asupra calităţii, siguranţei 
sau eficacităţii medicamentului. 

Art. 142. - Datele pentru susţinere specifice pentru variaţiile de tip IB şi de tip II depind 
de natura specifică a variaţiei.  

Art. 143. - (1) În plus, dacă o modificare conduce la o revizuire a rezumatului 
caracteristicilor produsului, a etichetării sau a prospectului (pentru care ghidul de faţă 
utilizează termenul comun de „informaţii despre medicament”), se consideră că această 
revizuire face parte din variaţia respectivă. 

(2) În astfel de cazuri, cererea trebuie să fie însoţită de versiunea actualizată a 
informaţiilor despre medicament şi de traducerile aferente. 

(3) Se depun machete sau mostre la ANMDM. 

Art. 144. - (1) În cazul în care în dosarul medicamentului autorizat se face trimitere la 
„ediţia curentă” a Farmacopeii Europene, nu este necesară notificarea ANMDM cu privire la 
actualizarea unei monografii. 

(2) Solicitanţilor li se reaminteşte faptul că respectarea monografiei actualizate este 
obligatorie în termen de şase luni. 

Art. 145. – (1) Orice schimbare a conţinutului dosarului aflat la baza unui certificat de 
conformitate cu Farmacopeea europeană se transmite Directoratului European pentru 
Calitatea Medicamentelor (European Directorate for the Quality of Medicines = EDQM). 
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(2) Apoi, în cazul revizuirii certificatului ca urmare a evaluării acestei modificări de 
către EDQM, autorizaţiile de punere pe piaţă în cauză trebuie actualizate în consecinţă. 

Art. 146. - (1) În ceea ce priveşte Secţiunea 1 Medicamente biologice din Partea a III-a 
Medicamente speciale din OMS nr. 906/2006 care transpune punctul 1 din Anexa I la 
Directiva 2001/83/CE, schimbările efectuate la nivelul dosarului standard al plasmei - Plasma 
Master File (denumit în continuare „PMF”) şi al dosarului standard al antigenului vaccinal - 
Vaccine Antigene Master File (denumit în continuare „VAMF”) urmează procedurile de 
evaluare pentru variaţiile prevăzute în Regulamentul privind variaţiile. 

(2) Prin urmare, capitolul D din prezentele norme conţine o listă a variaţiilor specifice 
PMF sau VAMF. 

(3) În urma evaluării acestor variaţii, autorizaţiile de punere pe piaţă în cauză trebuie 
actualizate în conformitate cu capitolul B secţiunea V din prezenta anexă. 

(4) În cazul în care documentaţia privind plasma umană utilizată ca materie primă 
pentru un medicament derivat din plasmă nu este depusă sub formă de PMF, variaţiile 
referitoare la această materie primă, conform celor prezentate în dosarul de autorizare de 
punere pe piaţă, se gestionează în conformitate cu prezenta anexă. 

Art. 147. - (1) În prezenta anexă, prin „variaţii ale dosarului privind autorizaţia de 
punere pe piaţă” se înţelege, adăugarea, înlocuirea sau eliminarea, cu excepţia cazurilor în 
care există indicaţii specifice. 

(2) Dacă modificările operate în dosar sunt doar de redactare, acestea nu se prezintă în 
general ca variaţie separată, ci se pot include într-o variaţie privind partea respectivă a 
dosarului; în astfel de cazuri, variaţiile trebuie în mod clar identificate în formularul de cerere 
ca variaţii de redactare şi se furnizează o declaraţie care să ateste faptul că variaţiile de 
redactare în cauză nu schimbă conţinutul părţii respective a dosarului dincolo de sfera de 
aplicare a variaţiei transmise; trebuie subliniat faptul că variaţiile de redactare includ 
eliminarea textelor perimate sau redundante, dar nu şi eliminarea parametrilor din specificaţie 
sau a descrierilor privind fabricaţia.  

 



SUBIECTUL/SFERA DE APLICARE A SCHIMBĂRILOR MODIFICARE  

A. SCHIMBĂRI ADMINISTRATIVE 1-7 
B. SCHIMBĂRI PRIVIND CALITATEA  
I. Substanţa activă 
a) Fabricaţie 
b) Controlul substanţei active 
c) Sistemul de închidere a recipientului 
d) Stabilitatea 
e) Spaţiul optim de operare şi protocolul de gestionare a schimbărilor post-
autorizare 
 
II. Medicamentul  
a) Descriere şi compoziţie  
b) Fabricaţie 
c) Controlul excipienţilor 
d) Controlul medicamentului  
e) Sistemul de închidere a recipientului 
f) Stabilitatea 
g) Spaţiul optim de proiectare şi protocolul de gestionare a schimbărilor post-
autorizare 
h) Siguranţa agenţilor adventiţiali 
 
III. Monografiile CEP/TSE 
 
IV. Dispozitive medicale  
 
V. Schimbări ale unei autorizaţii de punere pe piaţă ca urmare a altor proceduri 
de reglementare  
a) PMF/VAMF 
b) Arbitraj 
 

 
1-5 
1-2 
1-3 
1 
1-5 
 
 
1-6 
1-5 
1-5 
1-3 
1-7 
1 
1-5 
1 
 
1-2 
 
1-3 
 
 
 
1-2 
1 
1 

C. SCHIMBĂRI PRIVIND SIGURANŢA, EFICACITATEA ŞI 
FARMACOVIGILENŢA  

Medicamente de uz uman 1-12 
D. PMF/VAMF  1-23 
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A. SCHIMBĂRI ADMINISTRATIVE 

A.1 Schimbarea denumirii şi/sau a adresei deţinătorului 
autorizaţiei de punere pe piaţă 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere

Tipul 
variaţiei 

   1 1, 2 IANI

 Condiţii 
 1. Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă rămâne aceeaşi persoană juridică. 
 Documente 
 1. Un document oficial emis de un organism oficial competent (de exemplu, Camera de Comerţ) 

în care se menţionează noua denumire sau noua adresă. 
 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 

 
A.2 Schimbarea denumirii (inventate) a medicamentului Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 
pentru depunere

Tipul 
variaţiei 

 b) pentru medicamente autorizate naţional  2 IB

 Documente 
 1. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 

 
A.3 Schimbarea denumirii substanţei active sau a unui 
excipient 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere

Tipul 
variaţiei 

   1, 2 1, 2 IANI

 Condiţii 
 1. Substanţa activă/excipientul rămâne aceeaşi/acelaşi. 
 Documente 
 1. Dovada acceptării de către OMS sau o copie a listei DCI. Dacă este cazul, dovada că 

schimbarea este conformă cu Farmacopeea Europeană. Pentru medicamentele din plante 
medicinale, o declaraţie din care să reiasă că denumirea respectă Ghidul privitor la calitatea 
medicamentelor din plante medicinale şi Prevederile ghidurilor privind declararea substanţelor 
şi preparatelor din plante conţinute în medicamentele din plante medicinale (cu utilizare 
tradiţională).  

 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament 
 

A.4 Schimbarea denumirii şi/sau a adresei: fabricantului 
(inclusiv, dacă este cazul, a locului/ale locurilor de testare 
pentru controlul calităţii); sau a/ale deţinătorului dosarului 
standard al substanţei active (Active Substance Master File - 
ASMF); sau a/ale furnizorului substanţei active, materialului 
de start, reactivului sau produsului intermediar utilizat în 
fabricarea substanţei active (în cazul specificării în dosarul 
tehnic) dacă la dosarul autorizat nu este anexat un certificat de 
conformitate cu Farmacopeea europeană; sau a/ale 
fabricantului unui excipient nou (în cazul specificării în 
dosarul tehnic) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1, 2, 3 IA 

 Condiţii 
 1. Locul de fabricaţie şi toate operaţiunile de fabricaţie rămân aceleaşi. 
 Documente 
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 1. Un document oficial emis de un organism oficial competent (de exemplu, Camera de Comerţ) 
în care se menţionează noua denumire şi/sau adresă. 

 2. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 3. În cazul schimbării denumirii deţinătorului dosarului standard al substanţei active, o versiune 

actualizată a „scrisorii de acces”. 
 

A.5 Schimbarea denumirii şi/sau adresei 
fabricantului/importatorului medicamentului [inclusiv a 
locului de eliberare a seriei sau de testare a seriei pentru 
control calităţii] 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Printre activităţile care intră în responsabilitatea 
fabricantului/importatorului se numără şi eliberarea 
seriei 

1 1, 2  IANI 

 b)  Printre activităţile care intră în responsabilitatea 
fabricantului/importatorului nu se numără şi 
eliberarea seriei  

1 1, 2 IA 

 Condiţii 
 1. Locul de fabricaţie care face obiectul schimbării de denumire şi/sau adresă şi toate operaţiunile 

de fabricare rămân aceleaşi. 
 Documente 
 1. Copie a versiunii modificate a autorizaţiei de fabricaţie, dacă este disponibilă; sau un document 

oficial emis de un organism oficial competent (de exemplu, Camera de Comerţ sau, dacă nu, o 
agenţie de reglementare) în care se menţionează noua denumire şi/sau adresă. 

 2. Dacă este cazul, modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format 
DTC-UE), inclusiv versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare.  

 
A.6 Schimbarea codului ATC Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1, 2 IA 

 Condiţii 
 1. Schimbare în urma alocării unui cod ATC de către OMS sau a modificării acestuia. 
 Documente 
 1. Dovada acceptării (de către OMS). 
 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament 

 
 A.7 Renunţarea la locurile de fabricaţie a unei substanţe 
active, unui produs intermediar sau unui medicament, la 
locul de ambalare, la fabricantul responsabil de eliberarea 
seriei, la locul de testare a seriei pentru controlul calităţii 
sau la furnizorul unui material de start, reactiv sau 
excipient (dacă se specifică în dosar)* 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1, 2 1, 2 IA  

 Condiţii 

 

1. Păstrarea cel puţin a unui loc de fabricaţie/fabricant autorizat anterior care să îndeplinească 
aceeaşi funcţie ca şi cea eliminată/cele eliminate. Dacă este cazul, păstrarea în UE/AEE a cel 
puţin unui fabricant responsabil de eliberarea seriei în măsură să certifice testarea 
medicamentului în scopul eliberării seriei în UE/AEE. 

 2. Eliminarea nu constituie rezultatul unor deficienţe grave ale procesului de fabricaţie. 
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 Documente 
 1. Formularul de cerere de variaţie trebuie să precizeze în mod clar fabricantul „actual” (aprobaţi 

la autorizarea de punere pe piaţă sau ca urmare a unei variaţii) şi fabricantul „propus”. 
 2. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare.  
*Observaţie: În cazul în care autorităţile şi-au anunţat intenţia de a efectua o inspecţie, eliminarea locului 
în cauză trebuie notificată imediat. 

 
A.8 Modificarea datei de efectuare a auditului destinat 
verificării respectării bunei practici de fabricaţie (BPF) de 
către fabricantul substanţei active* 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

     IA 

 Documente 
 1. Confirmarea în scris de către fabricantul medicamentului prin care să se ateste verificarea 

respectării de către fabricantul substanţei active a principiilor şi ghidurilor de bună practică de 
fabricaţie. 

 

*Observaţie: Această variaţie nu se aplică în cazul în care informaţiile au fost transmise în alt mod către 
autorităţi, de exemplu, prin aşa-numita „declaraţie a unei persoane calificate (PC)”. 
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B. SCHIMBĂRI PRIVIND CALITATEA 
B.I SUBSTANŢA ACTIVĂ 
B.I.a) Fabricaţie 

B.I.a.1 Schimbare la nivelul fabricantului unui material de 
start/unui reactiv/unui produs intermediar utilizat în procesul 
de fabricaţie a substanţei active sau schimbare la nivelul 
fabricantului substanţei active (inclusiv a locurilor de testare 
pentru controlul calităţii, dacă este cazul), dacă la dosarul 
autorizat nu este anexat un certificat de conformitate cu 
Farmacopeea europeană 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Fabricantul propus face parte din acelaşi grup 
farmaceutic cu fabricantul deja autorizat 

1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 IANI

 b) Adăugarea unui fabricant al substanţei active, pe 
baza unui ASMF 

  II 

 c) Fabricantul propus utilizează o cale de sinteză sau 
condiţii de fabricaţie fundamental diferite, care pot 
conduce la modificări importante ale 
caracteristicilor de calitate ale substanţei active, 
precum profilul calitativ şi/sau cantitativ al 
impurităţilor, care necesită calificare, sau ale 
proprietăţilor fizico-chimice, cu influenţă asupra 
biodisponibilităţii 

  II 

 d) Fabricant nou de material pentru care este necesară 
o evaluare a siguranţei virale şi/sau a riscului TSE 

  II 

 e) Schimbarea se referă la o substanţă activă biologică 
sau un material de start/un reactiv/un produs 
intermediar utilizat în fabricarea unui medicament 
biologic/imunologic 

  II 

 f) Schimbări la nivelul procesului de testare pentru 
controlul calităţii substanţei active: înlocuirea sau 
adăugarea unui loc nou în care se efectuează 
controlul/testarea seriei  

2, 4 1, 5 IA  

 g) Adăugarea unui nou fabricant al substanţei active 
fără ASMF şi care necesită actualizarea 
semnificativă a secţiunii din dosar referitoare la 
substanţa activă respectivă 

  II 

 h) Adăugarea unui loc alternativ de sterilizare pentru 
substanţa activă, care utilizează o metodă din 
Farmacopeea Europeană 

 1, 2, 4, 5, 8 IB

 i) Introducerea unui loc nou de micronizare 2, 5 1, 4, 5, 6 IA 

 j) Schimbări la nivelul procesului de testare pentru 
controlul calităţii unei substanţe active biologice: 
înlocuirea sau adăugarea unui loc în care se 
efectuează controlul/testarea seriei, care să includă o 
metodă biologică/imunologică/imunochimică 

  II 

 k) Loc nou de păstrare a băncii de celule master şi/sau 
a băncilor de celule de lucru 

 1, 5 IB 

 Condiţii 
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 1. Specificaţiile materialelor de start şi reactivilor (inclusiv controalele procesului, metodele de 
analiză a tuturor materialelor) sunt identice cu cele deja autorizate. Specificaţiile produşilor 
intermediari şi substanţelor active (inclusiv controalele procesului, metodele de analiză a 
tuturor materialelor), metoda de preparare (inclusiv mărimea seriei) şi calea de sinteză detaliată 
sunt identice cu cele deja autorizate. 

 2. Substanţa activă nu este o substanţă biologică/imunologică sau sterilă. 
 3. Dacă în procesul de fabricaţie se utilizează materiale de origine umană sau animală, fabricantul 

nu foloseşte un furnizor nou pentru care este obligatorie evaluarea siguranţei virale sau 
respectarea versiunii actuale a Ghidului privind reducerea la minimum a riscului de 
transmitere a agenţilor encefalopatiei spongiforme animale prin intermediul medicamentelor 
de uz uman şi veterinar. 

 4. Finalizarea reuşită a transferului metodelor de la locul curent la cel nou. 
 5.  Specificaţiile privind mărimea particulelor substanţei active şi metoda analitică 

corespunzătoare rămân aceleaşi. 
 Documente 
 1. Dacă este cazul, modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format 

DTC-UE). 
 2. O declaraţie din partea deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, a 

deţinătorului ASMF, din care să reiasă următoarele: calea de sinteză (sau, pentru 
medicamentele din plante medicinale, dacă este cazul, metoda de preparare, sursa geografică, 
fabricaţia medicamentului din plante medicinale şi etapele de fabricaţie), procedurile de control 
al calităţii şi specificaţiile substanţei active şi ale materialului de start/reactivului/produsului 
intermediar utilizate în procesul de fabricaţie a substanţei active (dacă este cazul) sunt identice 
cu cele deja aprobate.  

 3. Fie un certificat de conformitate TSE cu Farmacopeea europeană pentru orice sursă nouă de 
materiale sau, dacă este cazul, documente justificative din care să reiasă că sursa specifică a 
materialului cu risc de TSE a fost evaluată în prealabil de o autoritate competentă şi s-a 
constatat că respectă versiunea actuală a Ghidului privind reducerea la minimum a riscului de 
transmitere a agenţilor encefalopatiei spongiforme animale prin intermediul medicamentelor 
de uz uman şi veterinar. Informaţiile trebuie să conţină următoarele: denumirea fabricantului, 
speciile şi ţesuturile din care este derivat materialul, ţara de origine a animalelor-sursă, modul 
său de utilizare şi autorizările anterioare.  

 4. Datele de analiză a seriei (sub formă de tabel comparativ) pentru cel puţin două serii (minim la 
scară pilot) de substanţă activă provenite de la fabricanţii/locurile actuale şi propuse. 

 5. Formularul de cerere de variaţie trebuie să precizeze în mod clar fabricanţii „actuali” (aprobaţi 
la autorizarea de punere pe piaţă sau ca urmare a unei variaţii) şi „propuşi”,. 

 6. O declaraţie a persoanei calificate (PC) reprezentând fiecare deţinător de autorizaţie de 
fabricaţie indicat în cerere, dacă substanţa activă este utilizată ca material de start, şi o 
declaraţie a persoanei calificate (PC) a fiecărui deţinător de autorizaţie de fabricaţie indicat în 
cerere ca fiind responsabil de eliberarea seriei. Aceste declaraţii trebuie să arate că 
fabricantul/fabricanţii substanţei active menţionaţi în cerere îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile ghidurilor detaliate referitoare la buna practică de fabricaţie pentru 
materialele de start. În anumite împrejurări se poate accepta o declaraţie unică – vezi observaţia 
de la variaţia/variaţiile nr. B.II.b.1. 

 7. Dacă este cazul, un document prin care fabricantul substanţei active se angajează să informeze 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă în privinţa tuturor modificărilor procesului de 
fabricaţie, specificaţiilor şi procedurilor de testare a substanţei active. 

 8. Dovezi din care să rezulte că locul propus este autorizat în mod corespunzător pentru forma 
farmaceutică sau medicamentul sau operaţiunea de fabricaţie în cauză, adică: 
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în cazul unui loc de fabricaţie din UE/AEE: o copie a versiunii curente a autorizaţiei de 
fabricaţie. O trimitere la baza de date EudraGMP este suficientă.  
În cazul unui loc de fabricaţie dintr-o ţară din afara UE/SEE, care a încheiat un acord de 
recunoaştere mutuală (ARM) a bunei practici de fabricaţie (BPF) cu UE: un certificat BPF 
emis în ultimii 3 ani de către o autoritate competentă.  
În cazul unui loc de fabricaţie dintr-o ţară din afara UE/AEE, care nu a încheiat un astfel de 
acord de recunoaştere mutuală: un certificat BPF emis în ultimii 3 ani de către un serviciu de 
inspecţie al unuia dintre statele membre ale UE/AEE. O trimitere la baza de date EudraGMP 
este suficientă. 

 
B.I.a.2 Schimbări la nivelul procesului de fabricaţie a 
substanţei active 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbare minoră la nivelul procesului de fabricaţie 
a substanţei active 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

1, 2, 3 IA 

 b) Schimbare majoră la nivelul procesului de fabricaţie 
a substanţei active, care poate avea impact 
semnificativ asupra calităţii, siguranţei sau 
eficacităţii medicamentului 

  II 

 c) Schimbarea se referă la o substanţă 
biologică/imunologică sau la utilizarea unei 
substanţe derivate chimic diferite în fabricarea unei 
substanţe biologice/imunologice, care poate avea un 
impact semnificativ asupra calităţii/siguranţei şi 
eficacităţii medicamentului, fără a avea legătură cu 
un protocol 

  II 

 d) Schimbarea se referă la un medicament din plante 
medicinale şi implică modificarea oricăreia dintre 
următoarele elemente: sursa geografică, etapele de 
fabricaţie sau procesul de fabricaţie 

  II

 e) Schimbare minoră la nivelul părţii restrictive/închise 
a unui dosar standard al substanţei active 

 1, 2, 3, 4 IB 

 Condiţii 
 1. Profilul calitativ sau cantitativ al impurităţilor sau proprietăţile fizico-chimice nu suferă o 

modificare nefavorabilă/cu impact negativ asupra calităţii. 
 2. Calea de sinteză rămâne identică, ceea ce înseamnă că produşii intermediari rămân aceeaşi şi 

că în proces nu sunt utilizaţi reactivi, catalizatori sau solvenţi noi. În cazul medicamentelor din 
plante medicinale, sursa geografică, producţia substanţei din plante şi etapele de fabricaţie 
rămân aceleaşi.  

 3. Specificaţiile substanţei active sau ale produşilor intermediari rămân nemodificate. 
 4. Schimbarea este prezentată integral în partea deschisă (rezervată solicitantului) din dosarul 

standard al substanţei active, dacă este cazul. 
 5. Substanţa activă nu este o substanţă biologică/imunologică. 
 6. Schimbarea nu se referă la sursa geografică, etapele de fabricaţie sau fabricaţia unui 

medicament din plante medicinale. 
 7. Schimbarea nu se referă la partea restrictivă a unui dosar standard al substanţei active. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE) şi ale 

dosarului standard al substanţei active autorizat (dacă este cazul), inclusiv o comparaţie directă 
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între procesul curent şi procesul nou.  
 2. Datele de analiză a seriei (sub formă de tabel comparativ) pentru cel puţin două serii (minim la 

scară pilot) fabricate în conformitate cu procesul curent aprobat şi procesul propus. 
 3. Copie a specificaţiilor aprobate ale substanţei active. 
 4. O declaraţie din partea deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, a 

deţinătorului ASMF, din care să reiasă că nu există schimbări ale profilului cantitativ şi 
calitativ al impurităţilor sau ale proprietăţilor fizico-chimice, iar calea de sinteză şi 
specificaţiile substanţei active sau ale produşilor intermediari rămân nemodificate. 

 Observaţie: pentru B.I.a.2.b: în cazul substanţelor active chimice, aceasta se referă la modificări 
substanţiale ale căii de sinteză sau ale condiţiilor de fabricaţie, care pot conduce la modificări 
importante ale caracteristicilor de calitate ale substanţei active, precum profilul calitativ şi cantitativ 
al impurităţilor care necesită calificare, sau proprietăţile fizico-chimice cu impact asupra 
biodisponibilităţii. 
 

B.I.a.3 Schimbare la nivelul mărimii seriei (inclusiv a 
intervalelor de mărime a seriei) de substanţă activă sau 
produs intermediar utilizat în procesul de fabricaţie a 
substanţei active 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Creşterea de până la 10 ori comparativ cu 
mărimea aprobată a seriei la momentul 
autorizării 

1, 2, 3, 4, 6, 7, 
8  

1, 2, 5 IA 

 b) Reducerea de până la 10 ori 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 5 IA 

 c) Schimbarea impune evaluarea comparabilităţii 
unei substanţe active biologice/imunologice  

  II 

 d) Creşterea de peste 10 ori comparativ cu mărimea 
aprobată a seriei la momentul autorizării  

 1, 2, 3, 4 IB 

 e) Mărimea seriei de substanţă activă 
biologică/imunologică creşte/descreşte fără 
modificarea procesului (de exemplu, duplicarea 
liniei). 

 1, 2, 3, 4 IB 

 Condiţii 
 1. Orice schimbări referitoare la metoda de fabricaţie sunt numai cele impuse de creşterea sau 

reducerea mărimii seriei, de exemplu în urma utilizării unor echipamente de dimensiuni 
diferite. 

 2. Pentru mărimea propusă a seriei trebuie să existe rezultate de testare conforme specificaţiilor 
pentru cel puţin două serii. 

 3. Medicamentul în cauză nu este un medicament biologic/imunologic. 
 4. Schimbarea nu influenţează în mod negativ reproductibilitatea procesului. 
 5. Schimbarea nu trebuie să fie rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul 

fabricaţiei sau ca urmare a unor probleme de stabilitate. 
 6. Specificaţiile substanţei active sau ale produşilor intermediari rămân aceleaşi.  
 7. Substanţa activă nu este sterilă.  
 8. Mărimea seriei este cuprinsă în intervalul de până la zece ori mai mare comparativ cu mărimea 

seriei aprobată la autorizarea de punere pe piaţă sau în urma unei variaţii ulterioare asupra 
căreia nu s-a convenit că este o variaţie de tip IA. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Numărul seriilor testate având mărimea de serie propusă. 
 3. Datele de analiză (sub forma unui tabel comparativ) pentru cel puţin o serie de fabricaţie a 
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substanţei active sau produs intermediar, după caz, fabricate în mărimea curentă aprobată şi în 
cea propusă. Datele de analiză pentru următoarele două serii industriale se depun la cerere, iar 
deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să raporteze dacă rezultatele sunt în afara 
specificaţiilor (împreună cu propuneri de măsuri). 

 4. Copie a specificaţiilor aprobate ale substanţei active (şi, după caz, ale produşilor intermediari). 
 5 O declaraţie din partea deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, a 

deţinătorului ASMF, din care să reiasă că schimbările în metodele de fabricaţie sunt doar cele 
impuse de creşterea sau reducerea mărimii seriei, de exemplu utilizarea unor echipamente de 
dimensiuni diferite, că schimbarea nu influenţează în mod negativ reproductibilitatea 
procesului, nu este rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul fabricaţiei sau ca 
urmare a unor probleme de stabilitate, iar specificaţiile substanţei active/produşilor 
intermediari rămân aceleaşi. 

 
B.I.a.4 Schimbare la nivelul testărilor interfazice sau al 
limitelor aplicate în timpul fabricaţiei substanţei active 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor interfazice 1, 2, 3, 4 1, 2 IA 

 b) Adăugarea unor noi limite şi teste interfazice 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 6 IA 

 c) Eliminarea unui test interfazic nesemnificativ  1, 2, 7 1, 2, 5 IA 

 d) Extinderea limitelor aprobate în cadrul testărilor 
interfazice, care poate avea un efect semnificativ 
asupra calităţii globale a substanţei active  

  II 

 e) Eliminarea unui test interfazic, care poate avea 
un efect semnificativ asupra calităţii globale a 
substanţei active  

  II 

 f) Adăugarea sau înlocuirea unui test interfazic ca 
urmare a apariţiei unei probleme de siguranţă 
sau calitate 

 1, 2, 3, 4, 6  IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament asumat în evaluările anterioare de 

revizuire a limitelor specificaţiilor (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri pentru aprobarea unei variaţii de tip II). 

 2. Schimbarea nu constituie consecinţa unor evenimente neprevăzute apărute în timpul fabricaţiei, 
de exemplu o impuritate nouă necalificată sau modificarea limitelor pentru impurităţile totale.  

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curente aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 6. Noua metodă de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă 

care utilizează un reactiv biologic pentru o substanţe activă biologică (nu include metode 
microbiologice farmacopeice standard). 

 7. Parametrul din specificaţie nu se referă la un parametru critic, de exemplu la oricare dintre 
următorii parametri: dozare, impurităţi (cu excepţia cazului în care un anumit solvent nu este, 
în mod cert, utilizat la fabricarea substanţei active), oricare dintre caracteristicile fizice critice, 
de exemplu, dimensiunea particulelor, densitatea în stare brută sau după tasare, testul de 
identificare, apa, orice solicitare de schimbare a frecvenţei testării. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 

 
32



 2. Tabel comparativ cu testele interfazice curente şi propuse. 
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică nedescrisă în farmacopee şi date de validare, dacă 

sunt relevante. 
 4. Datele de analiză a seriei pentru două serii industriale (3 serii industriale pentru medicamente 

biologice, dacă nu există alte justificări) ale substanţei active pentru toţi parametrii din 
specificaţie. 

 5. Justificarea/evaluarea riscului de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, 
de către deţinătorul ASMF care să demonstreze că testele interfazice nu sunt semnificative sau 
sunt perimate. 

 6. Justificare prezentată de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, de către 
deţinătorul ASMF pentru noul test interfazic şi noile limite. 

 
B.I.a.5 Schimbări ale substanţei active a unui vaccin uman 
al gripei sezoniere, pre-pandemice sau pandemice 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Înlocuirea tulpinii/tulpinilor dintr-un vaccin uman al 
gripei sezoniere, pre-pandemice sau pandemice 

  II 
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B.I.b) Controlul substanţei active 
B.I.b.1 Schimbarea parametrilor şi/sau a limitelor din 
specificaţia unei substanţe active, material de start/produs 
intermediar/reactiv utilizat în procesul de fabricaţie a 
substanţei active  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor specificaţiei pentru 
medicamentele care fac obiectul eliberării seriei 
de către autoritatea oficială de control  

1, 2, 3, 4 1, 2 IANI 

 b) Restrângerea limitelor specificaţiei  1, 2, 3, 4 1, 2 IA 
 c) Adăugarea unui nou parametru de testare, 

împreună cu metoda de testare corespunzătoare  
1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 IA 

 d) Eliminarea unui parametru nesemnificativ de 
testare (de exemplu, eliminarea unui parametru 
perimat) 

1, 2, 8 1, 2, 6 IA  

 e) Eliminarea unui parametru de testare, care poate 
avea un efect semnificativ asupra calităţii globale 
a substanţei active şi/sau a medicamentului 

  II 

 f) Schimbare care nu se încadrează în limitele 
aprobate ale specificaţiei substanţei active 

  II 

 g) Extinderea limitelor aprobate ale specificaţiei 
pentru materiale de start/produşi intermediari, 
care poate avea un efect semnificativ asupra 
calităţii globale a substanţei active şi/sau a 
medicamentului 

   II 

 h) Adăugarea sau înlocuirea (cu excepţia 
substanţelor active biologice sau imunologice) 
unui parametru de testare şi a metodei de testare 
corespunzătoare ca urmare a apariţiei unei 
probleme de siguranţă sau calitate 

 1, 2, 3, 4, 5, 7  IB 

 i) În cazul în care nu există o monografie în 
Farmacopeea Europeană sau farmacopeea 
naţională a unui stat membru pentru substanţa 
activă, o schimbare în specificaţie de la referinţa 
internă la cea dintr-o farmacopee neoficială sau 
dintr-o farmacopee a unei ţări terţe 

 1, 2, 3, 4, 5, 7 IB 

 Condiţii 
 1. Modificarea nu constituie consecinţa unui angajament asumat în evaluările anterioare de 

revizuire a limitelor specificaţiilor (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau de aprobare a unei variaţii de tip II). 

 2. Schimbarea nu constituie consecinţa unor evenimente neprevăzute apărute în timpul fabricaţiei, 
de exemplu o impuritate nouă necalificată sau modificarea limitelor pentru impurităţile totale.  

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curente aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore.  
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă. 
 6. Metoda de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă care 

utilizează un reactiv biologic pentru o substanţă activă biologic (nu include metode 
microbiologice farmacopeice standard). 

 7. Pentru orice material, schimbarea nu se referă la o impuritate genotoxică. În cazul în care 
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implică substanţa activă finală, fiind excluşi solvenţii reziduali care trebuie să fie în 
conformitate cu limitele ICH, orice control al unei noi impurităţi trebuie în conformitate cu 
Farmacopeea Europeană sau farmacopeea naţională a unui stat membru. 

 8. Parametrul din specificaţie nu se referă la un parametru critic, de exemplu la oricare dintre 
următorii parametri: dozare, impurităţi (cu excepţia cazului în care un anumit solvent nu este, 
în mod cert, utilizat la fabricarea substanţei active), oricare dintre caracteristicile fizice critice, 
de exemplu, dimensiunea particulelor, densitatea în stare brută sau după tasare, testul de 
identificare, apa, orice solicitare de schimbare a frecvenţei testării. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse. 
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare.  
 4. Datele de analiză pentru două serii industriale (3 serii industriale pentru medicamente 

biologice, dacă nu există alte justificări) de substanţă activă pentru toţi parametrii din 
specificaţie. 

 5. Dacă este cazul, date comparative ale profilului de dizolvare al medicamentului pentru cel 
puţin o serie pilot conţinând substanţa activă care respectă specificaţia curentă şi specificaţia 
propusă. Pentru medicamentele din plante medicinale, se pot accepta date comparative privind 
dezagregarea.  

 6. Justificarea/Evaluarea riscului de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, 
de către deţinătorul ASMF care să demonstreze că parametrul de testare este nesemnificativ 
sau este perimat. 

 7. Justificare prezentată de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, de către 
deţinătorul ASMF referitoare la noul parametru de testare şi noile limite.  

 
B.I.b.2 Schimbarea procedurii de testare a unei substanţe 
active sau a unui material de start/a unui reactiv/unui 
produs intermediar utilizat în procesul de fabricaţie a 
substanţei active  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări minore la nivelul unei proceduri de 
testare aprobate 

1, 2, 3, 4 1, 2 IA 

 b) Eliminarea unei proceduri de testare a substanţei 
active sau a unui material de start/a unui reactiv/ 
unui produs intermediar, în cazul existenţei unei 
proceduri alternative de testare deja aprobate 

7 1 IA 

 c) Alte schimbări ale procedurii de testare (inclusiv 
înlocuire sau adăugare) a unui reactiv, fără efect 
semnificativ asupra calităţii globale a substanţei 
active  

1, 2, 3, 5, 6 1, 2 IA 

 d) Schimbarea majoră sau înlocuirea unei metode 
de testare biologică/imunologică/imuno-chimică 
sau a unei metode care utilizează un reactiv 
biologic pentru o substanţă activă biologică  

  II 

 e) Alte schimbări la nivelul procedurii de testare 
(inclusiv înlocuire sau adăugare) a unei substanţe 
active sau a unui material de start/produs 
intermediar 

 1, 2 IB 

 Condiţii 
 1. Efectuarea de studii de validare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile ghidurilor 
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relevante, ale căror rezultate să arate că versiunea actualizată a procedurii de testare este cel 
puţin echivalentă cu cea anterioară. 

 2. Nu s-au constatat schimbări ale limitelor impurităţilor totale; nu se detectează impurităţi 
necalificate noi. 

 3. Metoda de analiză rămâne aceeaşi (de exemplu, este permisă o modificare a lungimii coloanei 
sau a temperaturii, dar nu un alt tip de coloană sau metodă). 

 4. Metoda de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă care 
utilizează un reactiv biologic pentru o substanţă biologică activă (nu include metode 
microbiologice farmacopeice standard).  

 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 
tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă. 

 6. Substanţa activă nu este o substanţă biologică/imunologică. 

 7 Pentru parametrul din specificaţie există o procedură alternativă de testare deja autorizată, care 
nu a fost adăugată prin intermediul unei notificări IA/IA (NI). 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

o descriere a metodologiei analitice, un rezumat al datelor de validare, specificaţii revizuite 
pentru impurităţi (dacă este cazul). 

 2. Rezultate comparative ale validării sau, dacă este necesar, rezultate de analiză comparative care 
să demonstreze echivalenţa dintre procedura de testare curentă şi cea propusă. Această cerinţă 
nu se aplică în cazul adăugării unei noi proceduri de testare.  

 
B.I.c) Sistemul de închidere a recipientului 

B.I.c.1 Schimbare la nivelul ambalajului primar al 
substanţei active 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Compoziţie calitativă şi/sau cantitativă 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6 IA 

 b) Compoziţie calitativă şi/sau cantitativă în cazul 
unei substanţe active biologice/imunologice 
sterile şi necongelate 

  II 

 c) Substanţe active lichide (nesterile)  1, 2, 3, 5, 6 IB 

 Condiţii 
   
 1. Proprietăţile relevante ale materialului din care este fabricat ambalajul propus trebuie să fie cel 

puţin echivalente cu cele ale materialului autorizat. 
 2 Demararea de studii relevante privind stabilitatea în condiţii ICH şi evaluarea parametrilor 

relevanţi de stabilitate pe cel puţin două serii la scară pilot sau la scară industrială, iar la 
momentul implementării, solicitantul are la dispoziţie date adecvate de stabilitate la cel puţin 
trei luni. Cu toate acestea, dacă ambalajul propus este mai rezistent decât ambalajul existent, 
datele privind stabilitatea la trei luni nu mai sunt necesare în această etapă. Aceste studii 
trebuie să fie finalizate, iar datele furnizate imediat ANMDM dacă nu corespund sau există 
posibilitatea să nu corespundă specificaţiei la sfârşitul perioadei de valabilitate/de retestare 
(împreună cu propunerea de măsuri).  

 3 Substanţele active sterile, lichide şi biologice/imunologice sunt excluse. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 2. Date adecvate privind noul ambalaj (de exemplu, date comparative privind permeabilitatea, de 
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exemplu la O2, CO2, umiditate), inclusiv o declaraţie că materialul în cauză respectă cerinţele 
farmacopeice sau legislaţiei comunitare în vigoare privind materialele plastice şi obiectele 
aflate în contact cu alimentele.  

 3. În caz de necesitate, trebuie prezentată o dovadă din care să rezulte lipsa de interacţiune dintre 
conţinut şi materialul ambalajului (de exemplu, nu există migrări ale componentelor 
materialului propus şi nu există pierderi de medicament în materialul ambalajului), inclusiv o 
declaraţie că materialul în cauză respectă cerinţele farmacopeice sau legislaţiei comunitare în 
vigoare privind materialele plastice şi obiectele aflate în contact cu alimentele. 

 4. O declaraţie din partea deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, a 
deţinătorului ASMF, din care să reiasă că studiile de stabilitate solicitate s-au iniţiat în 
condiţiile ICH (cu indicarea numărului seriilor în cauză) şi că, după caz, la momentul 
implementării, solicitantul avea la dispoziţie minimul necesar de date de stabilitate 
satisfăcătoare care nu au indicat existenţa vreunei probleme. De asemenea, se oferă garanţii 
referitoare la finalizarea studiilor şi la transmiterea imediată a datelor către autorităţile 
competente în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu corespundă 
specificaţiilor la sfârşitul perioadei de valabilitate aprobate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 5. Rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în condiţii ICH, la parametrii de stabilitate 
relevanţi, referitoare la cel puţin două serii pilot sau industriale, pe o perioadă de cel puţin 3 
luni, împreună cu asigurări referitoare la finalizarea studiilor şi la transmiterea imediată a 
datelor către autorităţile competente în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu 
corespundă specificaţiilor la sfârşitul perioadei de retestare aprobate (împreună cu propuneri de 
măsuri).  

 6. O comparaţie între specificaţiile curente şi cele propuse ale ambalajului primar, dacă este 
cazul. 

 
B.I.c.2 Schimbarea parametrilor şi/sau a limitelor 
specificaţiei ambalajului primar al substanţei active  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor specificaţiei  1, 2, 3, 4 1, 2 IA 

 b) Adăugarea unui parametru de testare nou şi a 
metodei de testare corespunzătoare 

1, 2, 5 1, 2, 3, 4, 6 IA 

 c) Eliminarea unui parametru nesemnificativ de 
testare (de exemplu, eliminarea unui parametru 
perimat)  

1, 2 1, 2, 5 IA 

 d) Adăugarea sau înlocuirea unui parametru de 
testare ca urmare a apariţiei unei probleme de 
siguranţă sau calitate  

 1, 2, 3, 4, 6 IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament de revizuire a limitelor specificaţiilor 

asumat în evaluările anterioare (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri de aprobare a unei variaţiei de tip II), dacă nu a fost evaluată şi 
acceptată în prealabil în cadrul unei măsuri de urmărire ulterioară. 

 2. Schimbarea nu este rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul fabricaţiei 
materialului ambalajului sau în timpul păstrării substanţei active. 

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curent aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 Documente 
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 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse.  
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare. 
 4. Datele de analiză a seriei pentru două serii de ambalaj primar pentru toţi parametrii din noua 

specificaţie. 
 5 Justificarea/Evaluarea riscului de către deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, 

de către deţinătorul ASMF, care să demonstreze că parametrul de testare este nesemnificativ 
sau este perimat. 

 6. Justificare prezentată de deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă sau, după caz, de către 
deţinătorul ASMF referitoare la noul parametru de testare şi noile limite  

 
B.I.c.3 Schimbare în procedura de testare a ambalajului 
primar al substanţei active  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări minore la nivelul unei proceduri de 
testare aprobate 

1, 2, 3,  1, 2 IA 

 b) Alte schimbări la nivelul procedurii de testare 
(inclusiv înlocuire sau adăugare) 

1, 3, 4 1, 2 IA 

 c) Eliminarea unei proceduri de testare în cazul 
existenţei unei proceduri alternative de testare 
deja aprobate  

5 1 IA 

 Condiţii 
 1. Efectuarea de studii de validare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile ghidurilor 

relevante, ale căror rezultate să arate că versiunea actualizată a procedurii de testare este cel 
puţin echivalentă cu cea anterioară. 

 2. Metoda de analiză rămâne aceeaşi (de exemplu, este permisă o modificare a lungimii coloanei 
sau a temperaturii, dar nu un alt tip de coloană sau metodă). 

 3. Orice nouă metodă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 
tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  

 4. Substanţa activă/Medicamentul nu sunt biologice/imunologice. 

 5. Pentru parametrul din specificaţie este deja aprobată o procedură de testare alternativă, care nu 
a fost adăugată prin intermediul unei notificări IA/IA (NI). 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DCT-UE), inclusiv 

o descriere a metodologiei analitice şi un rezumat al datelor de validare. 
 2. Rezultate comparative ale validării sau, dacă este necesar, rezultate ale analizei comparative 

care să demonstreze echivalenţa dintre testul curent şi cel propus. Această cerinţă nu se aplică 
în cazul adăugării unei noi proceduri de testare.  

 
B.I.d) Stabilitatea 

B.I.d.1 Schimbare la nivelul perioadei de retestare/păstrare 
sau a condiţiilor de păstrare a substanţei active, în lipsa din 
dosarul autorizat a unui certificat de conformitate cu 
Farmacopeea Europeană, care să includă perioada de 
retestare 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Perioadă de retestare/păstrare     
  1. Reducere 1 1, 2, 3 IA 
  2. Extinderea perioadei de retestare pe baza   II 
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extrapolării rezultatelor unui studiu de 
stabilitate efectuat în alte condiţii decât cele 
prevăzute de ghidurile ICH* 

  3. Extinderea perioadei de păstrare a unei 
substanţe active biologice/imunologice, care 
nu este în conformitate cu un protocol de 
stabilitate aprobat. 

  II

  4.  Extinderea sau introducerea unei perioade de 
retestare/păstrare susţinute de date de 
stabilitate în timp real 

 1, 2, 3 IB 

 b) Condiţii de păstrare     

  1. Trecerea la condiţii de păstrare mai 
restrictive a substanţei active 

1 1, 2, 3 IA 

  2. Schimbarea condiţiilor de păstrare ale unei 
substanţe active biologice/imunologice, în 
situaţia în care studiile de stabilitate nu s-au 
efectuat conform cu protocolul de stabilitate 
aprobat 

  II 

  3. Schimbarea condiţiilor de păstrare a 
substanţei active 

 1, 2, 3 IB 

 c) Modificarea unui protocol de stabilitate 
aprobat  

 1, 2 1, 4 IA 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu trebuie determinată de evenimente neaşteptate apărute în timpul fabricaţiei sau ca 

urmare a unor probleme de stabilitate. 
 2. Schimbările nu se referă la o extindere a criteriilor de acceptare a parametrilor testaţi, la o 

eliminare a parametrilor care indică stabilitatea sau la reducerea frecvenţei de testare. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). Acestea 

trebuie să conţină rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în timp real, în conformitate cu 
prevederile ghidurilor relevante privind stabilitatea, pe cel puţin două (trei, în cazul 
medicamentelor biologice) serii pilot sau industriale ale substanţei active, ambalate în materialul 
de ambalaj aprobat, care să acopere perioada de retestare solicitată sau condiţiile de păstrare 
solicitate. 

 2. O declaraţie prin care se confirmă efectuarea de studii de stabilitate în conformitate cu 
protocolul curent aprobat. Studiile trebuie să arate că specificaţiile relevante aprobate continuă 
să fie îndeplinite.  

 3. Copie a specificaţiilor aprobate ale substanţei active. 
 4.  Justificarea schimbărilor propuse. 
* Observaţie: Perioada de retestare nu se aplică în cazul substanţei active biologice/imunologice 

 
B.I.e) Spaţiul optim de proiectare şi protocolul de gestionare a schimbărilor post-autorizare 

B.I.e.1 Introducerea unui nou spaţiu optim de proiectare sau 
extinderea unui spaţiu optim de proiectare aprobat pentru 
substanţa activă, cu privire la:  

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei  

 a) fabricarea substanţei active în cadrul unei singure 
unităţi operative, inclusiv testele şi/sau procedurile 
de testare interfazică rezultate  

 1, 2, 3 II 

 b) proceduri de testare pentru materialele de  1, 2, 3 II 
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start/reactivi/produşi intermediari şi/sau substanţa 
activă 

 Documente 
 1.  Spaţiul optim de proiectare a fost proiectat în conformitate cu prevederile ghidurilor ştiinţifice 

europene şi internaţionale relevante. Rezultate ale studiilor de dezvoltare a medicamentului, a 
procesului de fabricaţie şi de dezvoltare analitică (de exemplu, trebuie studiată interacţiunea 
diferiţilor parametri care formează spaţiul optim de proiectare, inclusiv o evaluare a riscului şi 
studii multivariate, după caz), care demonstrează, dacă este cazul, înţelegerea sistematică a 
atributelor materialului, a parametrilor procesului în privinţa atributelor critice de calitate a 
substanţei active. 

 2. O descriere a spaţiului optim de proiectare sub forma unui tabel, care să includă variabilele 
(atributele materialului şi parametrii procesului, după caz) şi intervalele propuse ale acestora. 

 3. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
  

B.I.e.2 Introducerea unui protocol post-autorizare de 
gestionare a schimbărilor în cazul substanţei active 

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

    1, 2, 3 II 

 Documente 
 1. O descriere detaliată a schimbării propuse. 
 2. Protocol de gestionare a schimbărilor în legătură cu substanţa activă. 
 3. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 

 
B.I.e.3 Eliminarea unui protocol aprobat de gestionare a 
schimbărilor în cazul substanţei active 

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

    1 1, 2  IANI 

 Condiţii 
 1. Eliminarea protocolului aprobat de gestionare a schimbărilor în cazul substanţei active nu este 

rezultatul unor evenimente neaşteptate sau a abaterii de la specificaţii în timpul implementării 
schimbării/schimbărilor descrise în protocol şi nu influenţează informaţiile deja aprobate din 
dosar. 

 Documente 
 1. Justificarea eliminării propuse. 
 2. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 

  
B.I.e.4 Modificări ale unui protocol aprobat privind 
gestionarea schimbărilor 

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

 a) Variaţii majore la un protocol aprobat privind 
gestionarea schimbărilor  

    II 

 b) Variaţii minore la un protocol aprobat privind 
gestionarea schimbărilor care nu afectează 
strategia definită în protocol 

  1  IB 

 Documente 
 1. O declaraţie din care să reiasă că orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor 

aprobate în prezent. În plus, o declaraţie din care să reiasă că nu este necesară o evaluare a 
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comparabilităţii pentru medicamentele biologice/imunologice. 
 

B.I.e.5 Implementarea schimbărilor prevăzute într-un 
protocol de gestionare a schimbărilor aprobat 

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

 a) Implementarea schimbării nu necesită date 
justificative suplimentare  

1 1, 2, 4 IANI 

 b) Implementarea schimbării necesită date 
justificative suplimentare  

  1, 2, 3, 4  IB 

 c) Implementarea unei schimbări privind un 
medicament biologic/imunologic 

 1, 2, 3, 4, 5  IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea propusă a fost efectuată în deplină conformitate cu protocolul de gestionare a 

schimbărilor aprobat. 
 Documente 
 1. Referire la protocolul de gestionare a schimbărilor aprobat. 
 2. O declaraţie care atestă că schimbarea este conformă cu protocolul de gestionare a schimbărilor 

aprobat şi că rezultatele studiului îndeplinesc criteriile de acceptare specificate în protocol. În 
plus, o declaraţie din care să reiasă că nu este necesară o evaluare a comparabilităţii pentru 
medicamentele biologice/imunologice. 

 3. Rezultatele studiilor efectuate în conformitate cu protocolul de gestionare a schimbărilor 
aprobat. 

 4. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 5. Copie a specificaţiilor aprobate ale substanţei active. 

 
B.II. MEDICAMENTUL  
B.II.a) Descriere şi compoziţie 

B.II.a.1 Schimbarea sau adăugarea de inscripţionări, 
ştanţări sau alte marcaje, inclusiv înlocuirea sau 
adăugarea unor cerneluri utilizate pentru marcarea 
medicamentelor.  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Modificări ale inscripţionărilor, ştanţărilor sau 
altor marcaje 

1, 2, 3, 4 1, 2 IANI 

 b) Modificări ale şanţurilor/liniilor mediane 
destinate divizării în doze egale  

 1, 2, 3 IB 

 Condiţii 
 1. Specificaţiile la eliberare şi pentru perioada de valabilitate a medicamentului nu s-au modificat 

(cu excepţia aspectului). 
 2. Cernelurile trebuie să respecte legislaţia farmaceutică în vigoare. 
 3. Şanţurile/liniile mediane nu sunt destinate divizării în doze egale. 
 4. Marcajele medicamentului folosite pentru diferenţierea concentraţiilor nu se elimină complet. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), 

includerea unei schiţe detaliate sau a unei descrieri detaliate în scris a aspectului nou şi a celui 
curent, precum şi versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare. 

 2. Mostre de medicament, când este cazul (vezi cerinţele României din IPS cu privire la 
transmiterea mostrelor). 

 3 Rezultatele testelor corespunzătoare prevăzute de Farmacopeea Europeană, care demonstrează 
echivalenţa în ceea ce priveşte dozajul corect/caracteristicile.  

 
41



 
B.II.a.2 Schimbarea formei sau dimensiunilor formei 
farmaceutice  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Comprimate cu eliberare imediată, capsule, 
supozitoare şi ovule  

1, 2, 3, 4 1, 4 IANI 

 b) Forme farmaceutice gastrorezistente, cu 
eliberare modificată sau prelungită şi 
comprimate prevăzute cu linie mediană cu rol de 
divizare în doze egale 

 1, 2, 3, 4, 5 IB 

 c) Adăugarea unui nou kit pentru un preparat 
radiofarmaceutic cu un alt volum de umplere 

  II

 Condiţii 
 1. Dacă este cazul, profilul de dizolvare al medicamentului reformulat este comparabil cu cel al 

medicamentului anterior. În cazul medicamentelor din plante medicinale, pentru care nu se 
efectuează testul de dizolvare, timpul de dezagregare a medicamentului nou este comparabil cu 
cel al medicamentului anterior. 

 2. Specificaţiile la eliberare şi pentru perioada de valabilitate a medicamentului nu s-au modificat 
(cu excepţia dimensiunilor). 

 3. Compoziţia calitativă şi cantitativă şi masa medie rămân nemodificate.  
 4. Schimbare nu se referă la un comprimat prevăzut cu linie mediană cu rol de divizare în doze 

egale. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), 

includerea unei schiţe detaliate a aspectului curent şi a celui propus, precum şi versiunea 
revizuită a informaţiilor despre medicament, după caz. 

 2. Date comparative de dizolvare pentru cel puţin o serie pilot având dimensiunile curente şi 
propuse [fără diferenţe semnificative privind comparabilitatea, vezi prevederile ghidurilor de 
biodisponibilitate relevante pentru medicamentele de uz uman]. În cazul medicamentelor din 
plante medicinale, se pot accepta date comparative privind dezagregarea. 

 3. Justificarea pentru neprezentarea unui nou studiu de bioechivalenţă, conform prevederilor 
ghidurilor de biodisponibilitate relevante pentru medicamentele de uz uman. 

 4. Mostre de medicament, când este cazul (vezi cerinţele României din IPS cu privire la 
transmiterea mostrelor). 

 5. Rezultatele testelor corespunzătoare prevăzute de Farmacopeea Europeană, care demonstrează 
echivalenţa în ceea ce priveşte dozajul corect/caracteristicile. 

  Observaţie: Pentru B.II.a.2.c), se reaminteşte solicitanţilor că orice modificare a 
„concentraţiei” medicamentului necesită depunerea unei cereri de extensie de linie. 

 
B.II.a.3 Schimbări ale compoziţiei (la nivelul 
excipienţilor) medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări în compoziţia sistemului de 
aromatizare sau colorare 

   

  1. Adăugare, eliminare sau înlocuire  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
9, 11 

1, 2, 4, 5, 6 IANI 

  2. Creştere sau scădere  1, 2, 3, 4, 11 1, 2, 4 IA 

 b) Alţi excipienţi    
  1. Orice modificare minoră a compoziţiei 1, 2, 4, 8, 9, 10 1, 2, 7 IA 
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cantitative a medicamentului în ceea ce 
priveşte excipienţii. 

  2. Modificări cantitative sau calitative ale 
unuia sau mai multor excipienţi, care pot 
avea efect semnificativ asupra siguranţei, 
calităţii sau eficacităţii medicamentului.  

  II 

  3. Modificare privind un medicament 
biologic/imunologic 

  II 

  4. Orice excipient nou care include 
utilizarea unor materiale de origine 
umană sau animală pentru care este 
necesară evaluarea datelor privind 
siguranţa virală sau a riscului de TSE.  

  II 

  5. Modificare susţinută printr-un studiu de 
bioechivalenţă. 

  II 

  6. Înlocuirea unui singur excipient cu un 
excipient comparabil, cu aceleaşi 
caracteristici funcţionale şi în cantitate 
similară. 

 1, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10 

IB 

 Condiţii 

 1. Nu există modificări ale caracteristicilor funcţionale ale formei farmaceutice, precum timpul 
de dezagregare sau profilul de dizolvare. 

 2. Orice modificare minoră a formulării în scopul menţinerii masei totale trebuie făcută prin 
intermediul unui excipient care reprezintă o parte majoră din formularea medicamentului. 

 3. Specificaţiile medicamentului au fost actualizate doar în ceea ce priveşte 
aspectul/mirosul/gustul şi, dacă este cazul, eliminarea unui test de identificare. 

 

4. Iniţierea de studii de stabilitate în condiţii ICH (cu indicarea numărului seriilor) şi evaluarea 
parametrilor de stabilitate relevanţi pentru cel puţin două serii la scară pilot sau industrială, 
precum şi existenţa datelor corespunzătoare de stabilitate pe cel puţin trei luni (în momentul 
implementării variaţiilor tip IA şi în momentul notificării variaţiilor tip IB), profilul de 
stabilitate fiind similar celui curent. Se prezintă angajamentul că aceste studii vor fi finalizate, 
iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu corespund sau există 
posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de valabilitate 
(împreună cu propuneri de măsuri). În plus, dacă este cazul, se efectuează teste de 
fotostabilitate. 

 
5. Toate componentele noi propuse trebuie să îndeplinească dispoziţiile directivelor relevante (de 

exemplu, Directiva 94/36/EC şi Directiva 2008/128/EC pentru coloranţii utilizaţi în produsele 
alimentare şi Directiva 88/388/EC pentru aromatizanţi). 

 

6. Niciun component nou nu include materiale de origine umană sau animală pentru care este 
obligatorie evaluarea datelor privind siguranţa virală sau respectarea versiunii actuale a 
Ghidului privind reducerea la minimum a riscului de transmitere a agenţilor encefalopatiei 
spongiforme animale prin intermediul medicamentelor de uz uman şi veterinar. 

 7. După caz, schimbarea nu afectează diferenţierea concentraţiilor şi nu are impact negativ 
asupra acceptabilităţii gustului pentru formulările pediatrice. 

 

8. Profilul de dizolvare pentru noul medicament determinat pe minim două serii la scară pilot 
este comparabil cu cel al medicamentului curent [fără diferenţe semnificative cu privire la 
comparabilitate, vezi prevederile ghidurilor de biodisponibilitate relevante pentru 
medicamentele de uz uman]. În cazul medicamentelor din plante medicinale pentru care testul 
de dizolvare nu se efectuează, timpul de dezagregare a medicamentului nou este comparabil cu 
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cel al medicamentului curent. 

 9. Schimbarea nu este rezultatul unor probleme de stabilitate şi/sau nu trebuie să contribuie la 
apariţia unor probleme de siguranţă, precum diferenţierea concentraţiilor.  

 10. Medicamentul în cauză nu este un medicament biologic/imunologic. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

metoda de identificare pentru orice colorant nou, dacă este cazul, precum şi versiunea revizuită 
a informaţiilor despre medicament, după caz.  

 2. O declaraţie din care să reiasă că studiile de stabilitate solicitate s-au iniţiat în condiţii ICH (cu 
indicarea numărului seriilor în cauză) şi că, după caz, la momentul implementării, solicitantul 
avea la dispoziţie minimul necesar de date corespunzătoare de stabilitate care nu au indicat 
existenţa vreunei probleme. De asemenea, se prezintă angajamentul că aceste studii vor fi 
finalizate, iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu corespund sau există 
posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de valabilitate 
(împreună cu propuneri de măsuri). 

 3. Rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în condiţii ICH, pentru parametrii de stabilitate 
relevanţi, pe cel puţin două serii la scară pilot sau la scară industrială, pe o perioadă de cel 
puţin 3 luni, împreună cu angajamentul că aceste studii vor fi finalizate, iar datele vor fi 
furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu 
corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de valabilitate (împreună cu propuneri de 
măsuri).  

 4. Mostre de medicament, când este cazul (vezi cerinţele României din IPS cu privire la 
transmiterea mostrelor). 

 5. Un certificat de conformitate cu Farmacopeea Europeană pentru orice component nou de 
origine animală susceptibil de risc de TSE sau, dacă este cazul, documente justificative din 
care să rezulte că sursa specifică a materialului cu risc de TSE a fost evaluată în prealabil de 
către autoritatea competentă şi s-a constatat că respectă recomandările versiunii actuale a 
Ghidului privind reducerea la minimum a riscului de transmitere a agenţilor encefalopatiei 
spongiforme animale prin intermediul medicamentelor de uz uman şi veterinar. Pentru fiecare 
material de acest tip se includ următoarele informaţii: denumirea fabricantului, speciile şi 
ţesuturile din care este derivat materialul, ţara de origine a animalelor-sursă şi utilizarea sa. 
 

 6. Date care să demonstrează că noul excipient nu interferează cu metodele de testare din 
specificaţiile medicamentului, dacă este cazul. 

 7 Trebuie să fie prezentată o justificare a schimbării/alegerii excipienţilor etc. printr-o dezvoltare 
farmaceutică adecvată (inclusiv a aspectelor de stabilitate şi conservare antimicrobiană, dacă 
este cazul). 

 8. Pentru formele farmaceutice solide, date comparabile privind profilul de dizolvare referitoare 
la cel puţin două serii pilot ale medicamentului în compoziţia nouă şi curentă. Pentru 
medicamentele din plante medicinale, se pot accepta date privind dezagregarea comparativă. 

 9. Justificarea pentru neprezentarea unui nou studiu de bioechivalenţă, conform versiunii curente 
a Ghidului de investigare a bioechivalenţei. 

 
B.II.a.4 Modificare în masa filmului de acoperire în cazul 
formelor farmaceutice orale sau modificare în masa 
învelişului capsulelor 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Forme farmaceutice solide cu administrare orală 1, 2, 3, 4 1, 2 IA 

 b) Forme farmaceutice gastrorezistente, cu 
eliberare modificată sau prelungită, al căror film 

  II
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de acoperire este un factor critic pentru 
mecanismul de eliberare 

 Condiţii 
 1. Profilul de dizolvare al medicamentului nou determinat pe cel puţin două serii pilot este 

comparabil cu profilul medicamentului curent. În cazul medicamentelor din plante medicinale, 
pentru care testul de dizolvare nu se efectuează, timpul de dezintegrare al medicamentului nou 
este comparabil cu cel al medicamentului curent. 

 2. Filmul de acoperire nu reprezintă un factor critic în mecanismul de eliberare. 
 3. Specificaţiile medicamentului au fost actualizate doar în ceea ce priveşte masa şi dimensiunile, 

dacă este cazul. 
 4. Iniţierea de studii de stabilitate în conformitate cu prevederile ghidurilor relevante pe cel puţin 

două serii la scară pilot sau industrială, iar solicitantul are la dispoziţie în momentul 
implementării date adecvate privind stabilitatea la cel puţin trei luni şi există angajamentul că 
aceste studii vor fi finalizate, iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu 
corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de 
valabilitate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. O declaraţie din care să reiasă că studiile de stabilitate solicitate s-au iniţiat în condiţii ICH (cu 

indicarea numărului seriilor în cauză) şi că, după caz, la momentul implementării, solicitantul 
avea la dispoziţie minimul necesar de date corespunzătoare de stabilitate care nu au indicat 
existenţa vreunei probleme. De asemenea, se prezintă angajamentul că aceste studii vor fi 
finalizate, iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu corespund sau există 
posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de valabilitate (împreună 
cu propuneri de măsuri). În plus, dacă este cazul, se efectuează teste de fotostabilitate. 

 
B.II.a.5 Schimbare a concentraţiei unui medicament 
parenteral cu utilizare totală, în doză unică, a cărui 
cantitate de substanţă activă pe unitate dozată 
(concentraţia) rămâne aceeaşi 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
B.II.a.6 Eliminarea din cutie a ambalajului primar care 
conţine solventul/diluantul 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2 IB 

 Documente 
 1 Justificarea eliminării, inclusiv o declaraţie privind metodele alternative de obţinere a 

solventului/diluantului necesare pentru utilizarea medicamentului în condiţii de siguranţă şi 
eficacitate.  

 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 
 
B.II.b) Fabricaţie  

B.II.b.1 Înlocuirea sau adăugarea unui loc de fabricaţie 
pentru o parte sau întreg procesul de fabricaţie a 
medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Locul de ambalare secundară 1, 2 1,3, 8 IANI  

 b) Locul de ambalare principală 1, 2, 3, 4, 5  1, 2, 3, 4, 8, 9 IANI  
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 c) Locul în care se desfăşoară orice 
operaţiune/operaţiuni de fabricaţie, cu excepţia 
eliberării seriei, testării seriei pentru controlul 
calităţii şi a ambalării secundare, pentru 
medicamente biologice/imunologice sau pentru 
forme farmaceutice obţinute prin procese de 
fabricaţie complexe. 

  II 

 d) Loc de fabricaţie care necesită o inspecţie iniţială 
sau o inspecţie specifică medicamentului 

  II 

 e) Locul în care se desfăşoară orice 
operaţiune/operaţiuni de fabricaţie, cu excepţia 
eliberării seriei, a testării seriei pentru controlul 
calităţii şi a ambalării primare şi secundare 
pentru medicamente nesterile. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 

IB 

 f) Locul în care se desfăşoară orice 
operaţiune/operaţiuni de fabricaţie, cu excepţia 
eliberării seriei, a testării seriei pentru controlul 
calităţii şi a ambalării secundare pentru 
medicamente sterile (inclusiv cele fabricate în 
mediu aseptic), cu excepţia medicamentelor 
biologice/imunologice. 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

IB 

 Condiţii 
 1. Inspecţii cu rezultate satisfăcătoare efectuate în ultimii trei ani de către un serviciu de inspecţie 

aparţinând unuia din statele membre ale UE/AEE sau unei ţări care a încheiat un acord de 
recunoaştere mutuală (ARM) a bunei practici de fabricaţie (BPF) cu UE.  

 2. Locul autorizat  corespunzător (pentru fabricarea formei farmaceutice sau a medicamentului în 
cauză). 

 3. Medicamentul în cauză nu este steril. 
 4. Dacă este cazul (de exemplu, pentru suspensii şi emulsii), există o schemă de validare sau a 

fost efectuată o validare a procesului de fabricaţie la noul loc, în conformitate cu protocolul 
curent, pentru cel puţin trei serii industriale.  

 5. Medicamentul în cauză nu este un medicament biologic/imunologic. 
 Documente 
 1. Dovezi din care să rezulte că locul propus este autorizat în mod corespunzător pentru forma 

farmaceutică sau medicamentul în cauză: 
În cazul unui loc de fabricaţie din UE/AEE: o copie a versiunii curente a autorizaţiei de 
fabricaţie. O trimitere la baza de date EudraGMP este suficientă.  
În cazul unui loc de fabricaţie dintr-o ţară din afara UE/AEE, care a încheiat un acord de 
recunoaştere mutuală (ARM) a bunei practici de fabricaţie (BPF) cu UE: un certificat BPF 
emis în ultimii 3 ani de către o autoritate competentă.  
În cazul unui loc de fabricaţie dintr-o ţară din afara UE/AEE, care nu a încheiat un astfel de 
acord de recunoaştere mutuală: un certificat BPF emis în ultimii 3 ani de către un serviciu de 
inspecţie al unuia dintre statele membre ale UE/AEE. O trimitere la baza de date EudraGMP 
este suficientă. 

 2. Dacă este cazul, se indică numărul seriilor, mărimea corespunzătoare a seriilor şi data de 
fabricaţie a seriilor (≥ 3) utilizate în studiul de validare şi se depun datele de validare sau 
protocolul (schema) de validare. 

 3. Formularul de cerere de variaţie trebuie să precizeze în mod clar fabricanţii „actuali” (aprobaţi 
la autorizarea de punere pe piaţă sau ca urmare a unei variaţii) şi „propuşi”. 
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 4. O copie a specificaţiilor la eliberare şi pentru perioada de valabilitate, aprobate, dacă sunt 
relevante. 

 5. Datele de analiză pentru o serie industrială şi două serii pilot care simulează procesul de 
fabricaţie (sau două serii industriale) şi date comparative privind ultimele trei serii de la locul 
curent; datele privind următoarele două serii industriale trebuie să fie disponibile la cerere sau 
să fie raportate dacă nu respectă specificaţiile (împreună cu propuneri de măsuri). 

 6. Pentru formulările semisolide şi lichide în care substanţa activă este prezentă în formă 
nedizolvată, datele de validare corespunzătoare, inclusiv imaginea microscopică a distribuţiei 
mărimii particulelor şi a morfologiei sau orice altă tehnică imagistică. 

 7. i) Dacă substanţa activă se utilizează ca material de start la noul loc de fabricaţie – o declaraţie 
a persoanei calificate (PC) de la locul responsabil de eliberarea seriei din care să reiasă că 
substanţa activă este fabricată în conformitate cu prevederile ghidurilor detaliate adoptate de 
Uniune privind bunele practici de fabricaţie pentru materialele de start. 
ii) În plus, dacă noul loc de fabricaţie se află în UE/AEE şi utilizează substanţa activă ca 
material de start – o declaraţie a persoanei calificate (PC) de la noul loc de fabricaţie din care 
să reiasă că substanţa activă utilizată este fabricată în conformitate cu prevederile ghidurilor 
detaliate adoptate de Uniune privind bunele practici de fabricaţie pentru materialele de start. 

 8. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 9. Dacă locul de fabricaţie şi locul de ambalare primară sunt diferite, se specifică şi se validează 

condiţiile de transport şi păstrare a produsului vrac. 
 Observaţii 
  În cazul schimbării sau adăugării unui loc nou de fabricaţie într-o ţară din afara UE/AEE, care 

nu a încheiat un acord de recunoaştere mutuală a BPF cu UE, deţinătorilor autorizaţiilor de 
punere pe piaţă li se recomandă să consulte autoritatea competentă relevantă înainte de 
depunerea cererii de variaţie şi să furnizeze informaţii privind toate inspecţiile anterioare ale 
UE/AEE din ultimii 2-3 ani şi/sau orice inspecţie planificată a UE/AEE, inclusiv datele 
inspecţiilor, categoria de medicamente/forme farmaceutice supusă inspecţiei, autoritatea de 
control şi alte informaţii relevante. Aceasta va facilita efectuarea unei inspecţii privind BPF de 
către un serviciu de inspecţie al unuia dintre statele membre, dacă aceasta este necesară. 
Declaraţiile PC privind substanţele active 
Deţinătorii autorizaţiilor de fabricaţie sunt obligaţi să utilizeze ca materiale de start doar 
substanţe active care au fost fabricate în conformitate cu BPF, ceea ce înseamnă că este 
necesară o declaraţie din partea fiecărui deţinător al autorizaţiilor de fabricaţie care utilizează 
substanţa activă ca material de start. În plus, deoarece PC responsabilă pentru certificarea seriei 
îşi asumă întreaga responsabilitate pentru fiecare serie, este necesară o declaraţie suplimentară 
a PC responsabile pentru certificarea seriei în situaţia în care locul de eliberare a seriei este 
diferit de cel de mai sus. 
În multe cazuri este implicat un singur deţinător de autorizaţie de fabricaţie, fiind prin urmare 
necesară o singură declaraţie. Cu toate acestea, în situaţia implicării mai multor deţinători, în 
locul furnizării mai multor declaraţii se poate accepta o declaraţie unică semnată de o singură 
PC. Declaraţia este acceptată dacă: 
În declaraţie se precizează clar că este semnată în numele tuturor PC implicate. 
Acordurile au la bază un acord tehnic conform descrierii din capitolul 7 al ghidului BPF, iar PC 
care prezintă declaraţia este cea desemnată în acord ca având responsabilităţi specifice de 
asigurare a respectării BPF de către fabricantul/fabricanţii substanţei active. Observaţie: Aceste 
acorduri fac obiectul unor inspecţii efectuate de o autoritate competentă.  
Solicitanţilor li se reaminteşte că la dispoziţia deţinătorului autorizaţiei de fabricaţie trebuie să 
se afle o persoană calificată, în conformitate cu lit. d) alin. (1) al art. 749 din Lege care 
transpune art. 41 din Directiva 2001/83/CE, care îşi are sediul în UE/AEE. Prin urmare, 
declaraţiile angajaţilor fabricanţilor din ţări terţe, inclusiv a fabricanţilor din ţările partenere 
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ARM, nu sunt acceptabile. 
Conform alin. (1) al art. 755 din Lege, care transpune alin. (1) al art. 46a (1) din Directiva 
2001/83/CE, prin fabricarea substanţelor active utilizate ca materii prime se înţelege fabricarea 
totală sau parţială, importul, divizarea, ambalarea sau prezentarea ce preced încorporarea într-
un medicament, inclusiv reambalarea sau reetichetarea efectuate de un distribuitor de materii 
prime. 
Pentru sânge sau componente ale sângelui, care fac obiectul reglementărilor Directivei 
2002/98/CE, nu este necesară o declaraţie. 

 
B.II.b.2 Schimbare la nivelul proceselor de import, 
eliberare a seriei şi testare a seriilor pentru controlul 
calităţii medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Înlocuirea sau adăugarea unui loc în care se 
efectuează controlul/testarea seriei 

2, 3, 4, 5 1, 2, 5 IA  

 b) Înlocuirea sau adăugarea unui loc în care se 
efectuează controlul/testarea seriei pentru un 
medicament biologic/imunologic, oricare dintre 
metodele de testare desfăşurare în acel loc fiind o 
metodă biologică/imunologică 

  II 

 c) Înlocuirea sau adăugarea unui fabricant 
responsabil cu importul şi/sau eliberarea seriei 

   

  1. Nu include controlul/testarea seriei 1, 2,5 1, 2, 3, 4, 5 IANI  

  2. Include controlul/testarea seriei 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 IANI  

  3. Include controlul/testarea seriei pentru un 
medicament biologic/imunologic, iar oricare 
dintre metodele de testare desfăşurate în 
acel loc este o metodă 
biologică/imunologică/imunochimică. 

  II 

 Condiţii 
 1. Fabricantul responsabil cu eliberarea seriei trebuie să aibă sediul în UE/AEE. În UE/AEE 

trebuie să rămână cel puţin un loc de eliberare a seriei în măsură să certifice testarea 
medicamentului în scopul eliberării seriei în UE/AEE. 

 2. Locul respectiv este autorizat în mod corespunzător. 
 3. Medicamentul nu este un medicament biologic/imunologic. 
 4. Finalizarea reuşită a transferului metodelor de la locul curent la cel nou sau la noul laborator de 

testare. 
 5.  Cel puţin un loc în care se efectuează controlul/testarea seriei, care este capabil să desfăşoare 

testarea medicamentelor în scopul eliberării seriei în UE/AEE, rămâne în UE/AEE sau într-o 
ţară care a încheiat cu UE un acord de recunoaştere mutuală (ARM) a bunei practici de 
fabricaţie (BPF). 

 Documente 
 1. În cazul unui loc din UE/AEE: se anexează o copie a autorizaţiei (autorizaţiilor) de fabricaţie 

sau, dacă nu există autorizaţie de fabricaţie, un certificat de conformitate BPF emis în ultimii 3 
ani de către o autoritate competentă.  
În cazul unui loc de fabricaţie dintr-o ţară din afara AEE care a încheiat un acord de 
recunoaştere mutuală (ARM) a bunei practici de fabricaţie (BPF) cu UE: un certificat BPF 
emis în ultimii 3 ani de către o autoritate competentă. Dacă nu există un astfel de acord, un 
certificat BPF emis în ultimii 3 ani de către o autoritate competentă din UE/AEE. 
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 2. Formularul de cerere de variaţie trebuie să precizeze în mod clar fabricanţii medicamentului 
finit, importatorul, locurile în care se efectuează controlul/testarea seriei şi locurile de eliberare 
a seriei, „actuali” (aprobaţi la autorizarea de punere pe piaţă sau ca urmare a unei variaţii) şi 
„propuşi”ai. 

   
 3. O declaraţie a persoanei calificate (PC) responsabile pentru certificarea seriei care arată că 

fabricantul/fabricanţii substanţei active aprobaţi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu 
prevederile ghidurilor detaliate privind bunele practici de fabricaţie pentru materialele de start. 
În anumite împrejurări se poate accepta o singură declaraţie – vezi observaţia de la 
variaţia/variaţiile nr. B.II.b.1.  

 4 Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 
versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare. 

 
B.II.b.3 Schimbare în procesul de fabricaţie a 
medicamentului finit, inclusiv a unui produs intermediar 
utilizat în fabricarea medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbare minoră în procesul de fabricaţie  1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 

IA 

 b) Schimbare majoră în procesul de fabricaţie care 
poate avea efect semnificativ asupra calităţii, 
siguranţei şi eficacităţii medicamentului  

  II 

 c) Medicamentul este un medicament 
biologic/imunologic, iar schimbarea impune o 
evaluare a comparabilităţii. 

  II 

 d) Introducerea unei metode nestandardizate de 
sterilizare finală 

  II 

 e) Introducerea sau creşterea supradozării pentru 
substanţa activă 

  II 

 f) Schimbare minoră în procesul de fabricaţie a 
unei suspensii orale apoase 

 1, 2, 4, 6, 7,8 IB 

 Condiţii 
 1. Nu există o modificare a profilului impurităţilor din punct de vedere calitativ şi cantitativ sau a 

proprietăţilor fizico-chimice. 
 2. Schimbarea se referă: 

- fie la o soluţie orală/formă farmaceutică solidă orală cu eliberare imediată, iar 
medicamentul în cauză nu este un medicament biologic/imunologic sau un medicament 
din plante medicinale;  

- fie la parametrul/parametrii procesului care, în contextul unei evaluări anterioare, au 
fost consideraţi fără impact asupra calităţii medicamentului (indiferent de tipul de 
medicament şi/sau forma farmaceutică). 

 3. Principiul de fabricaţie, inclusiv etape de fabricaţie (de exemplu obţinerea produşilor 
intermediari) rămân aceleaşi, iar solventul sau solvenţii utilizaţi în procesul de fabricaţie nu 
sunt modificaţi. 

 4 Procesul deja autorizat trebuie controlat prin teste interfazice relevante şi nu necesită 
modificări (extinderea sau eliminarea limitelor). 

 5. Specificaţiile medicamentului sau ale produşilor intermediari rămân nemodificate. 
 6. Procesul nou trebuie să aibă ca rezultat un medicament identic în ceea ce priveşte calitatea, 

siguranţa şi eficacitatea. 
 7. Iniţierea de studii de stabilitate în conformitate cu prevederile ghidurilor relevante pe cel puţin 
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o seriei la scară pilot sau industrială, iar solicitantul are la dispoziţie în momentul 
implementării date adecvate privind stabilitatea la cel puţin trei luni şi există angajamentul că 
aceste studii vor fi finalizate, iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu 
corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de 
valabilitate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

o comparaţie directă a procesului curent şi a procesului nou.  
 2. Pentru medicamente semisolide şi lichide în care substanţa activă este prezentă în formă 

nedizolvată: validare corespunzătoare a modificării, inclusiv imaginea microscopică a 
particulelor pentru a se verifica modificările vizibile ale morfologiei; datele comparative 
privind distribuţia mărimii particulelor, obţinute printr-o metodă adecvată. 

 3. Pentru formele farmaceutice solide: date comparative privind profilul de dizolvare pentru o 
serie industrială de medicament fabricată prin noul proces şi date comparative privind ultimele 
trei serii de medicament fabricate prin procesul curent; datele privind următoarele două serii 
industriale trebuie să fie disponibile la cerere şi să fie raportate dacă nu respectă specificaţiile 
(împreună cu propuneri de măsuri). Pentru medicamentele din plante medicinale, se pot 
accepta date comparative privind dezagregarea. 

 4. Justificarea pentru neprezentarea unui nou studiu de bioechivalenţă, conform prevederilor 
ghidurilor de biodisponibilitate relevante (pentru medicamentele de uz uman). 

 5. Pentru modificările parametrului/parametrilor procesului consideraţi fără impact asupra 
calităţii medicamentului, o declaraţie în acest sens care are la bază o evaluare a riscului 
aprobată anterior. 

 6. O copie a specificaţiilor la eliberarea şi pentru perioada de valabilitate aprobate. 
 7. Datele de analiză (sub forma unui tabel comparativ) pentru cel puţin o serie de medicament în 

conformitate cu procesul curent şi cu cel propus. Datele următoarelor două serii industriale se 
depun la cerere, iar deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă raportează dacă specificaţiile nu 
sunt respectate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 8. O declaraţie din care să reiasă că au fost iniţiate studii de stabilitate în condiţii ICH (cu 
indicarea numărului seriilor) şi evaluarea parametrilor de stabilitate relevanţi pentru cel puţin o 
serie la scară pilot sau industrială, precum şi existenţa datelor corespunzătoare de stabilitate pe 
cel puţin trei luni (în momentul implementării variaţiilor tip IA şi în momentul notificării 
variaţiilor tip IB), profilul de stabilitate fiind similar celui curent. Se prezintă angajamentul că 
aceste studii vor fi finalizate, iar datele vor fi furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu 
corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiilor aprobate pentru perioada de 
valabilitate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 
B.II.b.4 Schimbare la nivelul mărimii seriei de fabricaţie 
(inclusiv a intervalelor de mărime a seriei) a 
medicamentului 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Creştere de până la 10 ori comparativ cu 
mărimea seriei aprobată la momentul autorizării 

1, 2, 3, 4, 5, 7 1, 4 IA 

 b) Reducerea de până la 10 ori 1, 2, 3, 4, 5, 6  1, 4 IA 

 c) Schimbarea impune evaluarea comparabilităţii 
unui medicament biologic/imunologic sau 
schimbarea de la nivelul mărimii seriei impune 
un nou studiu de bioechivalenţă  

  II 

 d) Schimbarea se referă la toate celelalte forme 
farmaceutice obţinute prin procese de fabricaţie 

  II 
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complexe 
 e) Creştere de peste 10 ori comparativ cu mărimea 

seriei aprobate la momentul autorizării pentru 
formele farmaceutice (cu administrare orală) cu 
eliberare imediată 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 IB 

 f) Mărimea seriei unui medicament 
biologic/imunologic creşte/descreşte fără 
modificarea procesului (de exemplu, duplicarea 
liniei). 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu afectează reproductibilitatea şi/sau constanţa conformităţii medicamentului. 
 2. Schimbarea se referă la forme farmaceutice orale cu eliberare imediată sau la forme 

farmaceutice lichide nesterile.  
 3. Orice schimbare a metodei de fabricaţie şi/sau ale testărilor interfazice sunt doar cele impuse 

de modificarea mărimii seriei, de exemplu în urma utilizării unui echipament de dimensiuni 
diferite. 

 4. Există o schemă de validare sau a fost efectuată o validare a procesului de fabricaţie, în 
conformitate cu protocolul curent, pentru cel puţin trei serii în mărimea propusă, conform 
ghidurilor relevante.  

 5. Medicamentul în cauză nu este un medicament biologic/imunologic.  
 6. Schimbarea nu trebuie să fie rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul 

fabricaţiei sau ca urmare a unor probleme de stabilitate. 
 7. Mărimea seriei este cuprinsă în intervalul de până la zece ori mai mare comparativ cu mărimea 

seriei aprobată la autorizarea de punere pe piaţă sau în urma unei variaţii ulterioare asupra 
căreia nu s-a convenit că este o variaţie de tip IA.  

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Datele de analiză a seriei (sub forma unui tabel comparativ) pentru cel puţin o serie de 

medicament fabricat în mărimea curentă şi cea propusă. Datele pentru următoarele două serii 
industriale se depun la cerere, iar deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă trebuie să raporteze 
dacă specificaţiile nu sunt respectate (împreună cu propuneri de măsuri). 

 3. O copie a specificaţiilor la eliberare şi pentru perioada de valabilitate aprobate. 
 4. Dacă este cazul, se indică numărul seriilor, mărimea corespunzătoare a seriilor şi data de 

fabricaţie a seriilor (≥ 3) utilizate în studiul de validare sau se transmite protocolul (schema) de 
validare. 

 5. Se depun rezultatele validării. 
 6. Rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în condiţii ICH, la parametrii de stabilitate 

relevanţi, pentru cel puţin o serie la scară pilot sau industrială, pe o perioadă de cel puţin 3 luni, 
împreună cu angajamentul că studiile vor fi finalizate, iar datele vor fi transmise imediat către 
ANMDM în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiei 
pentru perioada de valabilitate aprobată (împreună cu propuneri de măsuri). Pentru 
medicamente biologice/imunologice: o declaraţie din care să reiasă că nu este necesară o 
evaluare a comparabilităţii. 

 
B.II.b.5 Schimbare la nivelul testărilor interfazice sau 
schimbarea limitelor aplicate în timpul procesului de 
fabricaţie a medicamentului 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor interfazice 1, 2, 3, 4 1, 2 IA 
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 b) Adăugarea unor teste şi limite noi 1, 2, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 7 IA 

 c) Eliminarea unui test interfazic nesemnificativ  1, 2, 7 1, 2, 6 IA 

 d) Eliminarea unui test interfazic, care poate avea 
un efect semnificativ asupra calităţii globale a 
medicamentului  

  II 

 e) Extinderea limitelor interfazice aprobate, care 
poate avea un efect semnificativ asupra calităţii 
globale a medicamentului  

  II 

 f) Adăugarea sau înlocuirea unei test interfazic ca 
urmare a apariţiei unei probleme de siguranţă 
sau calitate 

 1, 2, 3, 4, 5, 7  IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament asumat în evaluările anterioare de 

revizuire a limitelor specificaţiilor (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri pentru aprobarea unei variaţii de tip II). 

 2. Schimbarea nu constituie consecinţa unor evenimente neprevăzute apărute în timpul fabricaţiei, 
de exemplu o impuritate nouă neclasificată sau modificarea limitelor pentru impurităţile totale.  

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curente aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 6. Noua metodă de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă 

care utilizează un reactiv biologic (nu include metode microbiologice farmacopeice standard) 
 7. Testul interfazic nu se referă la controlul unui parametru semnificativ, de exemplu:  

dozare,  
impurităţi (cu excepţia cazului în care un anumit solvent nu este, în mod cert, utilizat în 
procesul de fabricaţie) 
oricare dintre caracteristicile fizice critice (dimensiunea particulelor, densitatea în stare brută 
sau după tasare…) 
testul de identificare (cu excepţia cazului în care există deja aprobat un control alternativ 
adecvat)  
controlul microbiologic (cu excepţia cazului în care nu este necesar pentru forma farmaceutică 
respectivă) 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 2. Tabel comparativ cu testele interfazice şi limitele curente şi propuse 
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare. 
 4. Date de analiză pentru două serii industriale (3 serii industriale pentru medicamente biologice, 

dacă nu există alte justificări) ale medicamentului, pentru toţi parametrii din specificaţie. 
 5. Dacă este cazul, date comparative ale profilului de dizolvare al medicamentului pentru cel 

puţin o serie pilot fabricată cu respectarea testărilor interfazice curente şi a celor noi. Pentru 
medicamentele din plante medicinale, se pot accepta date comparative privind dezagregarea. 

 6 Justificarea/evaluarea riscului care să demonstreze că testul interfazic nu este semnificativ sau 
că este perimat. 

 7. Justificarea pentru limitele şi testele interfazice noi. 
 
B.II.c) Controlul excipienţilor 

B.II.c.1 Schimbarea parametrilor şi/sau a limitelor din Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 

Tipul 
variaţiei 
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specificaţia unui excipient  pentru 
depunere 

 a) Restrângerea limitelor specificaţiei  1, 2, 3, 4 1, 2 IA 

 b) Adăugarea unui nou parametru de testare şi a 
metodei de testare corespunzătoare 

1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 6, 8 IA 

 c) Eliminarea unui parametru nesemnificativ de 
testare (de exemplu, eliminarea unui parametru 
perimat) 

1, 2, 8 1, 2, 7 IA 

 d) Schimbare în afara limitelor aprobate ale 
specificaţiei 

  II 

 e) Eliminarea unui parametru de testare care poate 
avea efect semnificativ asupra calităţii globale a 
medicamentului  

  II 

 f) Adăugarea sau înlocuirea unui parametru de 
testare şi a metodei de testare corespunzătoare ca 
urmare a apariţiei unei probleme de siguranţă 
sau calitate (cu excepţia medicamentelor 
biologice sau imunologice) 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 IB 

 g) În cazul în care nu există o monografie în 
Farmacopeea Europeană sau farmacopeea 
naţională a unui stat membru pentru excipient, o 
schimbare în specificaţie de la referinţa internă 
la cea dintr-o farmacopee neoficială sau dintr-o 
farmacopee a unei ţări terţe 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament asumat în evaluările anterioare de 

revizuire a limitelor specificaţiilor (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri pentru aprobarea unei/unor variaţii de tip II). 

 2. Schimbarea nu constituie consecinţa unor evenimente neprevăzute apărute în timpul fabricaţiei, 
de exemplu o impuritate nouă necalificată sau modificarea limitelor pentru impurităţile totale.  

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curente aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau schimbările în cadrul procedurii de testare sunt 

minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 6. Noua metodă de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă 

care utilizează un reactiv biologic (nu include metode microbiologice farmacopeice standard) 
 7. Schimbarea nu se referă la o impuritate genotoxică. 
 8. Parametrul din specificaţie nu se referă la testarea unui parametru semnificativ, de exemplu:  

impurităţi (cu excepţia cazului în care un anumit solvent nu este, în mod cert, utilizat în 
procesul de fabricaţie a excipientului) 
oricare dintre caracteristicile fizice critice (dimensiunea particulelor, densitatea în stare brută 
sau după tasare…) 
testul de identificare (cu excepţia cazului în care există deja aprobat un control alternativ 
adecvat)  
controlul microbiologic (cu excepţia cazului în care nu este necesar pentru forma farmaceutică 
respectivă) 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
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 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse.  
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare. 
 4. Date de analiză pentru două serii de fabricaţie (3 serii de fabricaţie pentru excipienţi biologici) 

ale excipientului pentru toţi parametrii din specificaţie. 
 5. Dacă este cazul, date comparative ale profilului de dizolvare al medicamentului pentru cel 

puţin o serie pilot conţinând excipientul care respectă specificaţia curentă şi pe cea propusă. 
Pentru medicamentele din plante, se pot accepta date comparative privind dezagregarea.  

 6. Justificarea pentru neprezentarea unui studiu nou de bioechivalenţă, astfel cum este prevăzut de 
prevederile ghidurilor de biodisponibilitate relevante (pentru medicamentele de uz uman) . 

 7. Justificarea/evaluarea riscului care să arate că parametrul nu este semnificativ sau că este 
perimat. 

 8. Justificare referitoare la noul parametru de testare şi noile limite.  
 

B.II.c.2 Schimbarea procedurii de testare a unui excipient  Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări minore la nivelul unei proceduri de 
testare aprobate 

1, 2, 3, 4  1, 2 IA 

 b) Eliminarea unei proceduri de testare în cazul 
existenţei unei proceduri alternative de testare 
deja aprobate  

5 1  IA 

 c) Schimbarea majoră sau înlocuirea unei metode 
de testare biologică/imunologică/imunochimică 
sau a unei metode care utilizează un reactiv 
biologic 

  II 

 d) Alte schimbări la nivelul procedurii de testare 
(inclusiv înlocuirea sau adăugarea)  

 1, 2 IB 

 Condiţii 
 1. Efectuarea de studii de validare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile ghidurilor 

relevante, ale căror rezultate să arate că versiunea actualizată a procedurii de testare este cel 
puţin echivalentă cu cea anterioară.  

 2. Nu s-au constatat schimbări ale limitelor impurităţilor totale; nu se detectează impurităţi 
necalificate noi. 

 3. Metoda de analiză rămâne aceeaşi (de exemplu, este permisă o modificare a lungimii coloanei 
sau a temperaturii, dar nu un alt tip de coloană sau metodă).  

 4. Orice metodă nouă de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o 
metodă care utilizează un reactiv biologic (nu include metode microbiologice farmacopeice 
standard). 

 5. Pentru parametrul din specificaţie există o procedură alternativă de testare deja aprobată, care 
nu a fost adăugată prin intermediul unei notificări IA/IA (NI).  

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv o 

descriere a metodologiei analitice, un rezumat al datelor de validare, specificaţii revizuite 
pentru impurităţi (dacă este cazul). 

 2. Rezultate comparative ale validării sau, dacă se justifică, rezultate de analiză comparative care 
să demonstreze echivalenţa dintre procedura de testare curentă şi cea propusă. Această cerinţă 
nu se aplică în cazul adăugării unei noi proceduri de testare.  

 
B.II.c.3 Schimbarea sursei unui excipient sau reactiv cu Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 

Tipul 
variaţiei 
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risc de TSE pentru depunere 
 a) De la un material cu risc de TSE la material de 

origine vegetală sau de sinteză 
   

  1. Pentru excipienţi sau reactivi neutilizaţi în 
fabricaţia unei substanţe active 
biologice/imunologice sau într-un 
medicament biologic/imunologic 

1 1 IA 

  2. Pentru excipienţi sau reactivi utilizaţi în 
fabricaţia unei substanţe active 
biologice/imunologice sau într-un 
medicament biologic/imunologic 

 1, 2 IB 

 b) Schimbarea sau introducerea unui material cu 
risc de TSE sau înlocuirea unui material cu risc 
de TSE cu alt material cu risc de TSE, pentru 
care nu există certificat de conformitate TSE 

  II 

 Condiţii 
 1. Specificaţiile la eliberare şi pentru perioada de valabilitate a excipientului şi a medicamentului 

rămân neschimbate. 
 Documente 
 1. Declaraţie din partea fabricantului sau deţinătorului autorizaţiei de fabricaţie a materialului din 

care să reiasă că acesta este de origine strict vegetală sau de sinteză. 
 2. Studiu privind echivalenţa materialelor şi impactul asupra fabricaţiei materialului şi impactul 

asupra comportamentului medicamentului finit (de exemplu, caracteristicile de dizolvare). 
 

B.II.c.4 Schimbare la nivelul căii de sinteză sau de 
recuperare a unui excipient nedescris în farmacopee (dacă 
este descrisă în dosar) sau a unui excipient nou 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbare minoră în calea de sinteză sau de 
recuperare a unui excipient nedescris în 
farmacopee sau a unui excipient nou  

1, 2 1, 2, 3, 4 IA 

 b) Se modifică specificaţiile sau există o modificare 
a proprietăţilor fizico-chimice ale excipientului, 
care poate influenţa calitatea medicamentului. 

  II 

 c) Excipientul este o substanţă 
biologică/imunologică.  

  II 

 Condiţii 
 1. Calea de sinteză şi specificaţiile sunt identice şi nu există modificări cantitative şi calitative ale 

profilului impurităţilor (sunt excluşi solvenţii reziduali, numai dacă aceştia sunt controlaţi în 
conformitate cu limitele ICH) sau ale proprietăţilor fizico-chimice. 

 2. Adjuvanţii sunt excluşi. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Date de analiză (sub forma unui tabel comparativ) referitoare la cel puţin două serii (minimum 

la scară pilot) ale excipientului fabricat în conformitate cu procesul anterior şi procesul nou. 
 3. Dacă este cazul, date comparative privind profilul de dizolvare pentru medicament pe cel puţin 

două serii (minimum la scară pilot). Pentru medicamentele din plante medicinale, se pot 
accepta date comparative privind dezagregarea. 

 4. Copia specificaţiilor aprobate şi a specificaţiilor noi (dacă este cazul) ale excipientului. 
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B.II.d) Controlul medicamentului  
B.II.d.1 Schimbarea parametrilor şi/sau a limitelor din 
specificaţia medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor specificaţiei  1, 2, 3, 4 1, 2 IA 
 b) Restrângerea limitelor specificaţiei pentru 

medicamentele care fac obiectul eliberării seriei 
de către autoritatea oficială de control  

1, 2, 3, 4 1, 2 IANI 

 c) Adăugarea unui nou parametru de testare şi a 
metodei de testare corespunzătoare 

1, 2, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 7 IA 

 d) Eliminarea unui parametru nesemnificativ de 
testare (de exemplu, eliminarea unui parametru 
perimat, precum mirosul şi gustul sau a testului 
de identificare pentru un material colorant sau 
aromatizant) 

1, 2, 9 1, 2, 6 IA 

 e) Schimbare care nu se încadrează în limitele 
aprobate ale specificaţiei 

  II 

 f) Eliminarea unui parametru de testare, care poate 
avea un efect semnificativ asupra calităţii globale 
a medicamentului  

  II 

 g) Adăugarea sau înlocuirea unui parametru de 
testare şi a metodei de testare corespunzătoare, 
ca urmare a apariţiei unei probleme de siguranţă 
sau calitate (cu excepţia medicamentelor 
biologice sau imunologice) 

 1, 2, 3, 4, 5, 7 IB 

 h) Actualizarea dosarului în conformitate cu 
prevederile unei monografii generale actualizate 
din Farmacopeea Europeană pentru 
medicament* 

1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2 IANI 

 i) Introducerea prevederilor Farmacopeii 
Europene 2.9.40 (Uniformitatea unităţilor 
dozate) pentru înlocuirea metodei curent 
aprobate, fie Farmacopeea Europeană 2.9.5 
(Uniformitatea masei), fie Farmacopeea 
Europeană 2.9.6 (Uniformitatea conţinutului) 

1, 2,10 1, 2, 4 IA 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament asumat în evaluările anterioare de 

revizuire a limitelor specificaţiilor (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri pentru aprobarea unei variaţii de tip II), cu excepţia cazului în care 
documentele justificative au fost deja evaluate şi autorizate în cadrul altei proceduri. 

 2. Schimbarea nu constituie consecinţa unor evenimente neprevăzute apărute în timpul fabricaţiei, 
de exemplu o impuritate nouă necalificată sau modificarea limitelor pentru impurităţile totale.  

 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curent aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 6. Metoda de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă care 

utilizează un reactiv biologic. 
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 7. Schimbarea nu se referă la eventuale impurităţi (inclusiv genotoxice) sau la dizolvare. 
 8. Schimbarea se referă la actualizarea limitelor testului microbiologic pentru a fi în conformitate 

cu actuala farmacopee, iar limitele curent aprobate (situaţia actuală) sunt în concordanţă cu 
situaţia (nearmonizată) existentă înainte de ianuarie 2008 şi nu include niciun alt control 
specificat în plus faţă de cerinţele farmacopeii referitoare la o formă farmaceutică determinată, 
iar controalele propuse sunt în conformitate cu monografia armonizată. 

 9. Parametrul din specificaţie sau propunerea pentru forma farmaceutică specifică nu se referă la 
un parametru critic, de exemplu:  
dozare,  
impurităţi (cu excepţia cazului în care un anumit solvent nu este, în mod cert, utilizat în 
procesul de fabricaţie a medicamentului) 
orice caracteristici fizice esenţiale (duritatea sau friabilitatea pentru comprimate fără înveliş, 
dimensiunile…) 
un test care este necesar pentru forma farmaceutică respectivă, în conformitate cu prevederile 
generale ale Farmacopeii Europene;  
orice solicitare de schimbare a frecvenţei testării. 

 10. Controlul propus este în conformitate deplină cu tabelul 2.9.40.-1 din Farmacopeea Europeană 
monografia 2.9.40 şi nu include propunerea alternativă de testare a uniformităţii unităţilor 
dozate prin variaţia masei, în loc de uniformitatea conţinutului, în situaţia în care aceasta din 
urmă este specificată în tabelul 2.9.40.-1. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse.  
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare. 
 4. Date de analiză pentru două serii de fabricaţie (3 serii de fabricaţie pentru medicamente 

biologice, dacă nu există justificări contrare) ale medicamentului, pentru toţi parametrii din 
specificaţie 

 5. Dacă este cazul, date comparative ale profilului de dizolvare a medicamentului pentru cel puţin 
o serie pilot care respectă specificaţia curentă şi pe cea propusă. Pentru medicamentele din 
plante medicinale, se pot accepta date comparative privind dezagregarea.  

 6 Justificarea/evaluarea riscului care să arate că parametrul nu este semnificativ sau că este 
perimat.  

 7. Justificare referitoare la noul parametru de testare şi noile limite  
 *Observaţie: Nu este necesară informarea autorităţilor competente cu privire la o monografie actualizată 
din Farmacopeea Europeană sau din farmacopeea naţională a unui stat membru, în cazul în care în 
dosarul medicamentului autorizat se face trimitere la „ediţia curentă”. Prin urmare, această modificare se 
aplică în cazurile în care în dosarul tehnic nu se face trimitere la monografia actualizată din farmacopee, 
iar variaţia/variaţiile se efectuează în vederea introducerii unei trimiteri la versiunea actualizată. 

 
B.II.d.2 Modificare în procedura de testare a 
medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări minore la nivelul unei proceduri de 
testare aprobate 1, 2, 3, 4, 1,2 IA 

 b) Eliminarea unei proceduri de testare în cazul 
existenţei unei metode alternative deja aprobate 4 1  IA 

 c) Schimbarea majoră sau înlocuirea unei metode 
de testare biologică/imunologică/imunochimică   II 
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sau a unei metode care utilizează un reactiv 
biologic sau înlocuirea unui preparat biologic de 
referinţă şi care nu face parte dintr-un protocol 
aprobat 

 d) Alte schimbări la nivelul procedurii de testare 
(inclusiv înlocuire sau adăugare)   1, 2 IB 

 e) Actualizarea procedurii de testare în 
conformitate cu monografia generală actualizată 
din Farmacopeea Europeană 

2, 3, 4, 5 1 IA 

 f) Pentru a reflecta conformitatea cu Farmacopeea 
Europeană şi eliminarea trimiterii la metoda de 
testare internă perimată şi la codul metodei de 
testare* 

2, 3, 4, 5 1 IA 

 Condiţii 
 1. Efectuarea de studii de validare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile ghidurilor 

relevante, ale căror rezultate să arate că versiunea actualizată a procedurii de testare este cel 
puţin echivalentă cu cea anterioară.  

 2. Nu s-au constatat schimbări ale limitelor pentru impurităţile totale; nu se detectează impurităţi 
neclasificate noi 

 3. Metoda de analiză rămâne aceeaşi (de ex. o schimbare a lungimii coloanei sau a temperaturii, 
dar nu un alt tip de coloană sau metodă);  

 4. Metoda de testare nu este o metodă biologică/imunologică/imunochimică sau o metodă care 
utilizează un reactiv biologic (nu include metode microbiologice farmacopeice standard). 

 5. Procedura de testare autorizată face deja trimitere la monografia generală din Farmacopeea 
Europeană şi orice schimbare este minoră prin natura ei şi necesită actualizarea dosarului 
tehnic. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv o 

descriere a metodologiei analitice, un rezumat al datelor de validare, specificaţii revizuite 
pentru impurităţi (dacă este cazul). 

 2. Rezultate comparative ale validării sau, dacă este necesar, rezultate de analiză comparativă care 
să demonstreze echivalenţa dintre procedura de testare curentă şi cea propusă; această cerinţă 
nu se aplică în cazul adăugării unei noi proceduri de testare.  

*Observaţie: Nu este necesară informarea autorităţilor competente cu privire la o monografie actualizată 
din Farmacopeea Europeană, în cazul în care în dosarul medicamentului autorizat se face trimitere la 
„ediţia curentă”. 

 
B.II.d.3 Variaţii referitoare la introducerea eliberării în 
timp real sau a eliberării parametrice în fabricaţia 
medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
B.II.e) Sistemul de închidere a recipientului 

B.II.e.1 Schimbare la nivelul ambalajului primar al 
medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Compoziţia calitativă şi cantitativă    

  1. Forme farmaceutice solide 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 6  IA 

 
58



  2. Forme farmaceutice semisolide şi lichide 
nesterile 

 1, 2, 3, 5, 6 IB 

  3. Medicamente sterile şi medicamente 
biologice/imunologice 

  II 

  4. Variaţia se referă la un ambalaj cu o 
capacitate redusă de protecţie, care 
determină modificări ale condiţiilor de 
păstrare şi/sau o restrângere a termenului de 
valabilitate.  

  II 

 b) Modificarea tipului de recipient sau adăugarea 
unui nou recipient 

   

  1. Forme farmaceutice solide, semisolide şi 
lichide nesterile 

 1, 2, 3, 5, 6, 7 IB 

  2. Medicamente sterile şi medicamente 
biologice/imunologice 

  II 

  3. Eliminarea unui recipient destinat ambalării 
primare, ceea ce nu conduce la eliminarea 
completă a unei concentraţii sau a unei 
forme farmaceutice 

4 1, 8 IA 

 Condiţii 
 1. Schimbarea se referă doar la acelaşi tip de ambalaj/recipient (de exemplu, de la blister la 

blister). 
 2. Proprietăţile relevante ale materialului de ambalare propus trebuie să fie cel puţin echivalente 

cu cele ale materialului autorizat. 
 3. Demararea de studii relevante privind stabilitatea în condiţii ICH şi evaluarea parametrilor 

relevanţi de stabilitate pe cel puţin două serii la scară pilot sau la scară industrială, iar la 
momentul implementării, solicitantul are la dispoziţie date adecvate de stabilitate la cel puţin 
trei luni. Cu toate acestea, dacă ambalajul propus este mai rezistent decât ambalajul existent 
(de exemplu, dacă grosimea blisterului este mai mare), datele privind stabilitatea la trei luni nu 
mai sunt necesare în această etapă. Aceste studii trebuie să fie finalizate, iar datele furnizate 
imediat ANMDM dacă nu corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiei 
aprobate pentru perioada de valabilitate (împreună cu propunerea de măsuri).  

 4. Prezentarea sau prezentările medicamentului după modificare trebuie să fie adecvate pentru 
instrucţiunile de dozaj şi pentru durata tratamentului menţionate în rezumatul caracteristicilor 
produsului. 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare. 
 2. Date adecvate privind noul ambalaj (de exemplu, date comparative privind permeabilitatea de 

exemplu la O2, CO2, umiditate). 
 3. În caz de necesitate, trebuie prezentată o dovadă din care să rezulte lipsa de interacţiune dintre 

conţinut şi materialul ambalajului (de exemplu, nu există migrări ale componentelor 
materialului propus şi nu există pierderi de medicament în materialul ambalajului), inclusiv o 
declaraţie că materialul în cauză respectă cerinţele farmacopeice sau legislaţiei comunitare în 
vigoare privind materialele plastice şi obiectele aflate în contact cu alimentele. 

 4. O declaraţie din care să reiasă că studiile de stabilitate solicitate s-au iniţiat în condiţii ICH (cu 
indicarea numărului seriilor în cauză) şi că, după caz, la momentul implementării, solicitantul 
avea la dispoziţie minimul necesar de date satisfăcătoare de stabilitate care nu au indicat 
existenţa vreunei probleme. De asemenea, se transmite angajamentul că studiile vor fi 
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finalizate, iar datele vor fi transmise imediat către ANMDM în cazul în care nu corespund sau 
există posibilitatea să nu corespundă specificaţiei pentru perioada de valabilitate aprobată 
(împreună cu propuneri de măsuri). 

 5. Rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în condiţii ICH, la parametrii de stabilitate 
relevanţi, pe cel puţin două serii la scară pilot sau la scară industrială, pe o perioadă de cel 
puţin 3 luni, împreună cu angajamentul că studiile vor fi finalizate, iar datele vor fi transmise 
imediat către ANMDM în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu corespundă 
specificaţiei pentru perioada de valabilitate aprobată (împreună cu propuneri de măsuri).  

 6. Un tabel comparativ între specificaţiile curente şi cele propuse ale ambalajului primar, dacă 
este cazul. 

 7. Mostre din noul recipient/sistem de închidere, când este cazul (vezi cerinţele României din IPS 
privind mostrele). 

 8. Declaraţie din care să reiasă că mărimea/mărimile noi sau mărimea/mărimile de ambalaj 
rămase sunt compatibile cu regimul de dozaj şi durata tratamentului şi sunt adecvate pentru 
instrucţiunile de dozaj, astfel cum au fost autorizate în rezumatul caracteristicilor produsului. 

 Observaţie: În ceea ce priveşte B.II.e.1.b), solicitanţilor li se reaminteşte că orice modificare care are 
ca rezultat o „formă farmaceutică nouă” necesită depunerea unei cereri de extensie de linie. 
 

B.II.e.2 Schimbarea parametrilor şi/sau a limitelor 
specificaţiei ambalajului primar al medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Restrângerea limitelor specificaţiei  1, 2, 3, 4 1, 2 IA 
 b) Adăugarea unui parametru nou de testare şi a 

metodei de testare corespunzătoare 
1, 2, 5  1, 2, 3, 4, 6 IA 

 c) Eliminarea unui parametru nesemnificativ de 
testare (de exemplu, eliminarea unui parametru 
perimat) 

1, 2 1, 2, 5 IA 

 d) Adăugarea sau înlocuirea unui parametru de 
testare ca urmare a apariţiei unei probleme de 
siguranţă sau calitate 

 1, 2, 3, 4, 6  IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea nu constituie consecinţa unui angajament de revizuire a limitelor specificaţiilor 

asumat în evaluările anterioare (de exemplu, în timpul procedurii de autorizare de punere pe 
piaţă sau a unei proceduri de aprobare a unei variaţii de tip II). 

 2. Schimbarea nu este rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul fabricaţiei  
 3. Orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor curent aprobate. 
 4. Procedura de testare rămâne aceeaşi sau procedura de testare suferă modificări minore. 
 5. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 

tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse.  
 3. Detalii privind orice nouă metodă analitică şi date de validare, dacă sunt necesare. 
 4. Datele de analiză a seriilor pentru două serii de ambalaj primar pentru toţi parametrii din 

specificaţie. 
 5. Justificarea/evaluarea riscului care să arate că parametrul nu este semnificativ sau că este 

perimat.  
 6. Justificare referitoare la noul parametru de testare şi noile limite.  
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B.II.e.3 Schimbare la nivelul procedurii de testare a 
ambalajului primar al medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbări minore la nivelul unei proceduri de 
testare aprobate 

1, 2, 3  1, 2 IA 

 b) Alte schimbări la nivelul procedurii de testare 
(inclusiv înlocuire sau adăugare) 

1, 3, 4 1, 2 IA 

 c) Eliminarea unei proceduri de testare în cazul 
existenţei unei proceduri alternative de testare 
deja aprobate 

5 1 IA 

 Condiţii 
 1. Efectuarea de studii de validare corespunzătoare, în conformitate cu prevederile ghidurilor 

relevante, ale căror rezultate să arate că versiunea actualizată a procedurii de testare este cel 
puţin echivalentă cu cea anterioară.  

 2. Metoda de analiză rămâne aceeaşi (de exemplu, este permisă o modificare a lungimii coloanei 
sau a temperaturii, dar nu un alt tip de coloană sau metodă).  

 3. Orice metodă nouă de testare nu constă dintr-o tehnică nouă, nestandardizată sau dintr-o 
tehnică standard utilizată într-o modalitate nouă.  

 4. Substanţa activă/medicamentul nu este biologică sau imunologică/biologc sau imunologic. 
 5. Pentru parametrul din specificaţie există o procedură de testare alternativă deja aprobată, care 

nu a fost adăugată prin intermediul unei notificări IA/IA (NI). 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv o 

descriere a metodologiei analitice şi un rezumat al datelor de validare. 
 2. Rezultate comparative de validare sau, dacă este necesar, rezultate de analiză comparative care 

să demonstreze echivalenţa dintre procedura de testare curentă şi cea propusă. Această cerinţă 
nu se aplică în cazul adăugării unei noi proceduri de testare.  

 
B.II.e.4 Schimbarea formei sau dimensiunilor 
recipientului sau a sistemului de închidere (ambalajul 
primar) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Medicamente nesterile 1, 2, 3 1, 2, 4 IA 

 b) Schimbarea formei sau dimensiunilor afectează o 
parte importantă a materialului ambalajului, 
care poate avea un efect semnificativ asupra 
eliberării, utilizării, siguranţei sau stabilităţii 
medicamentului  

  II 

 c) Medicamente sterile  1, 2, 3, 4 IB 

 Condiţii 
 1. Nu există modificări ale compoziţiei calitative sau cantitative ale recipientului. 
 2. Schimbarea/Schimbările nu afectează o parte importantă a materialului ambalajului şi nu 

are/nu au urmări asupra eliberării, utilizării, siguranţei sau stabilităţii medicamentului. 
 3. În cazul unei modificări a spaţiului liber sau a raportului suprafaţă/volum, iniţierea de studii de 

stabilitate în conformitate cu prevederile ghidurilor relevante şi evaluarea parametrilor de 
stabilitate relevanţi pe cel puţin două serii la scară pilot (trei serii în cazul medicamentelor 
biologice/imunologice), sau industrială, precum şi existenţa datelor de stabilitate pe cel puţin 
trei luni (şase luni în cazul medicamentelor biologice/imunologice). Se prezintă angajamentul 
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că aceste studii vor fi finalizate, iar datele furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu 
corespund sau există posibilitatea să nu corespundă specificaţiei pentru perioada de valabilitate 
aprobată (împreună cu propuneri de măsuri). 

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format EU-CTD), care să 

cuprindă descrierea, schiţa detaliată şi compoziţia recipientului sau a materialului din care este 
confecţionat sistemul de închidere, precum şi versiunea revizuită a informaţiilor despre 
medicament, dacă sunt necesare. 

 2. Mostre din noul recipient/sistem de închidere, când este cazul (vezi cerinţele României din IPS 
privind mostrele). 

 3. Efectuarea de studii de revalidare în cazul medicamentelor sterile după sterilizarea finală. Dacă 
este cazul, se indica numărul seriilor utilizate în studiile de revalidare.  

 4. În cazul unei schimbări a spaţiului liber sau a raportului suprafaţă/volum, o declaraţie din care 
să reiasă că studiile de stabilitate solicitate s-au demarat în condiţii ICH (cu indicarea 
numărului seriilor în cauză) şi că, după caz, solicitantul avea la dispoziţie minimul necesar de 
date satisfăcătoare de stabilitate la momentul implementării unei notificări de tip IA şi în 
momentul notificării de tip IB, iar datele disponibile nu au indicat existenţa vreunei probleme. 
De asemenea, se prezintă angajamentul că aceste studii vor fi finalizate, iar datele vor fi 
furnizate imediat ANMDM în cazul în care nu corespund sau există posibilitatea să nu 
corespundă specificaţiei la sfârşitul perioadei de valabilitate aprobate (împreună cu propuneri 
de măsuri). 

 
B.II.e.5 Schimbare la nivelul mărimii ambalajului 
medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbarea numărului unităţilor dozate 
(comprimate, fiole etc.) dintr-un ambalaj 

   

  1. Schimbarea se încadrează în limitele curent 
aprobate  

1, 2 1, 3 IANI 

  2. Schimbarea nu se încadrează în limitele 
curent aprobate 

 1, 2, 3 IB 

 b) Eliminarea unei/unor mărimi de ambalaje 3 1, 2  IA 

 c) Schimbarea masei/volumului de umplere a 
medicamentelor parenterale sterile multidoză 
(sau unidoză cu utilizare parţială), inclusiv în 
cazul medicamentelor biologice/imunologice. 

  II 

 d) Schimbarea masei/volumului de umplere a 
medicamentelor non-parenterale multidoză (sau 
unidoză cu utilizare parţială) 

 1, 2, 3 IB 

 Condiţii  
 1. Noua dimensiune a ambalajului trebuie să corespundă posologiei şi duratei tratamentului 

prevăzute în rezumatul caracteristicilor produsului.  
 2. Materialul ambalajului primar rămâne neschimbat. 
 3. Prezentarea sau prezentările medicamentului după modificare trebuie să fie adecvate pentru 

instrucţiunile de dozaj şi pentru durata tratamentului menţionate în rezumatul caracteristicilor 
produsului.  

 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare.  
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 2. Justificarea pentru dimensiunea nouă/rămasă a ambalajului, care arată că dimensiunea 
nouă/rămasă este compatibilă cu regimul de dozaj şi durata tratamentului prevăzute în 
rezumatul caracteristicilor produsului  

 3. Declaraţie din care să reiasă că fi efectuate studii privind stabilitatea în conformitate cu 
prevederile ghidurilor relevante privind medicamentele ale căror parametri de stabilitate pot fi 
afectaţi. Datele se raportează numai în cazul în care se constată nerespectarea specificaţiilor 
(împreună cu acţiunile propuse). 

 Observaţie: Pentru B.II.e.5.c) şi d), se reaminteşte solicitanţilor că orice variaţii ale „dozei” 
medicamentului necesită depunerea unei cereri de extensie de linie. 
 

B.II.e.6 Schimbarea oricărei părţi a materialului de 
ambalaj (primar) care nu se află în contact cu formularea 
medicamentului [culoarea capselor de tip flip-off, inelele 
care reprezintă codul de culoare de pe fiole, schimbarea 
tecii acului de seringă (utilizarea unui tip diferit de 
material plastic)] 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Schimbare care afectează informaţiile despre 
medicament 

1  1 IANI 

 b) Schimbare care nu afectează informaţiile despre 
medicament 

1  1 IA 

 Condiţii 
 1. Modificarea nu vizează o parte a materialului ambalajului care afectează eliberarea, utilizarea, 

siguranţa sau stabilitatea medicamentului. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), inclusiv 

versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament, dacă sunt necesare. 
 

B.II.e.7 Schimbarea furnizorului dispozitivelor sau 
componentelor ambalajului (dacă a fost declarat în dosar)  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Eliminarea unui furnizor 1 1 IA 

 b) Înlocuirea sau adăugarea unui furnizor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 IA 

 c) Orice schimbare a furnizorilor de spaţiatoare 
pentru inhalatoarele cu doze măsurate  

  II 

 Condiţii 
 1. Nu se elimină nicio componentă sau un dispozitiv al ambalajului. 
 2. Compoziţia calitativă şi cantitativă a componentelor/dispozitivelor ambalajului şi specificaţiile 

rămân nemodificate. 
 3. Specificaţiile şi metoda de control al calităţii sunt cel puţin echivalente. 
 4. Metoda şi condiţiile de sterilizare rămân aceleaşi, dacă este cazul. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Pentru dispozitivele destinate medicamentelor, dovada marcajului CE. 
 3. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse, dacă este cazul. 

 
B.II.f) Stabilitatea 

B.II.f.1 Schimbarea termenului de valabilitate sau a 
condiţiilor de păstrare a medicamentului  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 

Tipul 
variaţiei 
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depunere 
 a) Reducerea termenului de valabilitate a 

medicamentului  
   

  1. După ambalarea pentru comercializare 1 1, 2, 3  IANI 

  2. După prima deschidere 1 1, 2, 3  IANI 

  3. După diluare sau reconstituire 1 1, 2, 3  IANI 

 b) Extinderea termenului de valabilitate a 
medicamentului  

   

  1. După ambalarea pentru comercializare (pe 
baza unor date în timp real) 

 1, 2, 3  IB 

  2. După prima deschidere (pe baza unor date 
în timp real) 

 1, 2, 3  IB 

  3. După diluare sau reconstituire (pe baza 
unor date în timp real) 

 1, 2, 3  IB 

  4. Extinderea termenului de valabilitate pe 
baza extrapolării datelor de stabilitate 
neconforme cu prevederile ghidurilor ICH* 

  II 

  5. Extinderea termenului de valabilitate a unui 
medicament biologic/imunologic în 
conformitate cu un protocol de stabilitate 
aprobat. 

 1, 2, 3 IB 

 c) Schimbarea condiţiilor de păstrare a 
medicamentelor biologice, în situaţia în care 
studiile de stabilitate nu s-au efectuat conform 
unui protocol de stabilitate aprobat 

  II 

 d) Schimbarea condiţiilor de păstrare a 
medicamentului sau a medicamentului 
diluat/reconstituit 

 1, 2, 3  IB 

 e) Modificarea unui protocol de stabilitate aprobat 1, 2 1, 4 IA 
 Condiţii 
 1. Schimbarea nu trebuie să fie rezultatul unor evenimente neaşteptate apărute în timpul 

fabricaţiei sau ca urmare a unor probleme de stabilitate. 
 2. Schimbarea nu se referă la o extindere a criteriilor de acceptabilitate a parametrilor testaţi, la o 

eliminare a parametrilor care indică stabilitatea sau la reducerea frecvenţei de testare. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). Acestea 

trebuie să conţină rezultatele studiilor de stabilitate efectuate în timp real (pentru întreaga 
perioadă de valabilitate), în conformitate cu prevederile ghidurilor relevante privind 
stabilitatea, pe cel puţin două serii la scară pilot1 ale medicamentului, ambalat în materialul de 
ambalaj aprobat şi/sau după prima deschidere sau reconstituire, după caz; dacă este necesar, se 
includ rezultatele testelor microbiologice corespunzătoare.  

1Seriile la scară pilot se pot accepta dacă sunt însoţite de un angajament de 
verificare a stabilităţii medicamentului pe perioada de valabilitate pe serii la 
scară industrială. 

 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament 
 3. Copia specificaţiilor aprobate ale medicamentului pentru perioada de valabilitate şi, dacă este 

cazul, specificaţiile după diluare/reconstituire sau prima deschidere. 
 4. Justificarea schimbării (schimbărilor) propuse. 
*Observaţie: extrapolarea nu se aplică în cazul medicamentelor biologice/imunologice 
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B.II.g) Spaţiul optim de operare şi protocolul de gestionare a schimbărilor post-autorizare 

B.II.g.1 Introducerea unui spaţiu optim de operare nou 
sau extinderea unui spaţiu optim de operare aprobat 
pentru medicament, în ceea ce priveşte următoarele: 

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei  

 a) Una sau mai multe operaţii unitare la nivelul 
procesului de fabricaţie a medicamentului, 
inclusiv testele intermediare şi/sau procedurile 
de testare intermediară rezultate 

 1, 2, 3 II 

 b) Proceduri de testare pentru excipienţi/produşi 
intermediari şi/sau medicament. 

 1, 2, 3 II 

 Documente 
 1.  Rezultate ale studiilor de dezvoltare a medicamentului şi a procesului de fabricaţie (inclusiv 

evaluarea riscului şi studii multivariate, după caz) care demonstrează înţelegerea sistematică a 
atributelor materialului şi a parametrilor procesului, în privinţa atributelor critice de calitate ale 
medicamentului. 

 2. O descriere a spaţiului optim de operare sub forma unui tabel, inclusiv variabilele (atributele 
materialului şi parametrii procesului, după caz) şi intervalele propuse ale acestora. 

 3. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 

B.II.g.2 Introducerea unui protocol post-autorizare de 
gestionare a schimbărilor referitoare la medicament  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2, 3  II 

 Documente 
 1. O descriere detaliată a schimbării propuse. 
 2. Protocol de gestionare a schimbărilor referitoare la medicament 
 3. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 

 
B.II.g.3 Eliminarea unui protocol autorizat de gestionare a 
schimbărilor referitoare la medicament 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1 1, 2  IANI 
 Condiţii 
 1. Eliminarea protocolului autorizat de gestionare a schimbărilor referitoare la medicament nu 

este rezultatul unor evenimente neaşteptate sau a abaterii de la specificaţii în timpul punerii în 
aplicare a schimbării/schimbărilor descrise în protocol şi nu influenţează informaţiile deja 
autorizate din dosar. 

 Documente 
 1. Justificarea eliminării propuse. 
 2. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 

 
B.II.g.4 Modificări ale unui protocol autorizat de 
gestionare a schimbărilor  

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

 a) Modificări majore aduse unui protocol autorizat 
de gestionare a schimbărilor  

    II 
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 b) Modificări minore aduse unui protocol autorizat 
de gestionare a schimbărilor, care nu afectează 
strategia definită în protocol 

  1  IB

 Documente 
 1. Declaraţie din care să reiasă că orice schimbare trebuie să se situeze în intervalul limitelor 

curent aprobate. În plus, o declaraţie din care să reiasă că nu este necesară o evaluare a 
comparabilităţii pentru medicamente biologice/imunologice. 

 
B.II.g.5 Implementarea schimbărilor prevăzute într-un 
protocol autorizat de gestionare a schimbărilor  

Condiţii 
obligatorii  

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere  

Tipul 
variaţiei  

 a) Implementarea schimbării nu necesită date 
justificative suplimentare  

1 1, 2, 4 IANI 

 b) Implementarea schimbării necesită date 
justificative suplimentare  

  1, 2, 3, 4  IB 

 c) Implementarea unei schimbări privind un 
medicament biologic/imunologic 

 1, 2, 3, 4, 5  IB 

 Condiţii 
 1. Schimbarea propusă a fost efectuată în conformitate deplină cu protocolul autorizat de 

gestionare a schimbărilor, care prevede că schimbarea se notifică imediat după ce a fost 
aplicată. 

 Documente 
 1. Trimiterea la protocolul aprobat de gestionare a schimbărilor. 
 2. O declaraţie care atestă că schimbarea este conformă cu protocolul autorizat de gestionare a 

schimbărilor şi că rezultatele studiului îndeplinesc criteriile de acceptare specificate în 
protocol. În plus, o declaraţie din care să reiasă că nu este necesară o evaluare a 
comparabilităţii pentru medicamentele biologice/imunologice. 

 3. Rezultatele studiilor efectuate în conformitate cu protocolul autorizat de gestionare a 
schimbărilor. 

 4. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE).  
 5. Copia specificaţiilor aprobate ale medicamentului. 

 
B.II.h Siguranţa agenţilor adventiţiali 

B.II.h.1 Actualizarea informaţiilor din „Evaluarea 
siguranţei agenţilor adventiţiali” (secţiunea 3.2.A.2) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Studii referitoare la etapele de fabricaţie 
investigate pentru prima dată în vederea 
identificării unuia sau mai multor agenţi 
adventiţiali 

  II 

 b) Înlocuirea studiilor perimate referitoare la 
etapele de fabricaţie şi la agenţii adventiţiali deja 
declaraţi în dosar 

   

  1) cu modificarea evaluării riscului   II 
  2) fără modificarea evaluării riscului  1, 2, 3 IB 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar, inclusiv introducerea noilor studii care 

permit investigarea capacităţii etapelor de fabricaţie de a inactiva/reduce agenţii adventiţiali. 
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 2. Justificarea faptului că studiile nu modifică evaluarea riscului. 
 3. Modificarea informaţiilor despre medicament (după caz). 
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B.III CEP/TSE/MONOGRAFII 

B.III.1 Depunerea unui certificat nou sau a versiunii 
actualizate a unui certificat de conformitate cu 
Farmacopeea Europeană ori eliminarea unui certificat de 
conformitate cu Farmacopeea Europeană:  
 - pentru o substanţă activă  
 - pentru un material de start/un reactiv/un produs 
intermediar utilizat în procesul de fabricaţie a substanţei 
active  
 - pentru un excipient 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Certificat de conformitate cu monografia 
corespunzătoare din Farmacopeea Europeană. 

   

  1. Certificat nou de la un fabricant deja 
autorizat 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
11 

1, 2, 3, 4, 5 IANI 

  2. Certificat actualizat de la un fabricant deja 
autorizat  

1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 5 IA 

  3. Certificat nou de la un fabricant nou 
(înlocuire sau adăugare) 

1, 2, 3, 4, 5, 8, 
11 

1, 2, 3, 4, 5 IANI 

  4. Eliminarea unor certificate (în cazul în care 
există mai multe certificate per material) 

10 3 IA 

  5. Certificat nou pentru o substanţă activă 
nesterilă, care urmează a fi utilizată într-un 
medicament steril, în cazul în care apa este 
utilizată în ultimele etape ale sintezei şi 
materialul nu este declarat ca fiind lipsit de 
endotoxine 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 IB 

 b) Certificat TSE de conformitate cu Farmacopeea 
Europeană pentru o substanţă activă/material de 
start/reactiv/produs intermediar sau excipient 

   

  1. Certificat nou pentru o substanţă activă de 
la un fabricant nou sau deja autorizat  

3, 5, 6, 11 1, 2, 3, 4, 5 IANI 

  2. Certificat nou pentru un material de 
start/un reactiv/un produs intermediar sau 
un excipient de la un fabricant nou sau deja 
autorizat  

3, 6, 9  1, 2, 3, 4, 5 IA  

  3. Certificat actualizat de la un fabricant deja 
autorizat 

 7, 9 1, 2, 3, 4, 5 IA 

  4. Eliminarea unor certificate (în cazul în care 
există mai multe certificate per material) 

10 3 IA 

  5. Certificat nou/actualizat de la un fabricant 
deja autorizat/nou care foloseşte materiale 
de origine umană sau animală pentru care 
este necesară o evaluare a riscurilor cu 
privire la posibila contaminare cu agenţi 
adventiţiali 

  II 

 Condiţii 
 1. Specificaţiile la eliberare şi pentru perioada de valabilitate ale medicamentului rămân aceleaşi. 
 2. Specificaţii suplimentare (faţă de Farmacopeea Europeană) nemodificate (cu excepţia celor mai 
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restrictive) pentru impurităţi (exclusiv solvenţii reziduali, dacă respectă ghidurile ICH) şi 
cerinţe specifice medicamentului (de exemplu, profilurile dimensiunii particulelor, forma 
polimorfă), dacă este cazul. 

 3. Procesul de fabricaţie a substanţei active, materialului de start/reactivului/produsului 
intermediar nu include materiale de origine umană sau animală pentru care este necesară 
evaluarea datelor privind siguranţa virală. 

 4. Exclusiv în ceea ce priveşte substanţa activă, aceasta este testată imediat înainte de utilizare 
dacă certificatul de conformitate cu Farmacopeea Europeană nu prevede o perioadă de retestare 
sau dacă în dosar nu există date privind o perioadă de retestare.  

 5. Substanţa activă/materialul de start/reactivul/produsul intermediar nu este steril. 
 6. Neaplicabil medicamentelor de uz uman. 
 

7. Pentru substanţele active din plante medicinale: etapele de fabricaţie, forma fizică, solventul de 
extracţie şi proporţia medicament/extract (drug extract ratio – DER) rămân nemodificate.  

 
8. Dacă gelatina fabricată din oase urmează a fi utilizată într-un medicament pentru uz parenteral, 

aceasta trebuie fabricată numai în condiţiile de conformitate cu cerinţele ţării respective. 
 9. În dosar rămâne cel puţin un fabricant al aceleiaşi substanţe. 
 

10. 

În cazul în care substanţa activă nu este o substanţă sterilă, care urmează însă a fi utilizată într-
un medicament steril, atunci, conform CEP, în ultimele etape ale sintezei nu trebuie să se 
utilizeze apa; dacă se utilizează apa, atunci trebuie dovedit faptul că substanţa activă este lipsită 
de endotoxine bacteriene. 

 Documente 
 1. Copia certificatului de conformitate cu Farmacopeea Europeană (actualizat).  
 2. În cazul adăugării unui loc de fabricaţie, Formularul de cerere de variaţie trebuie să precizeze 

în mod clar fabricanţii „actuali” (aprobaţi la autorizarea de punere pe piaţă sau ca urmare a ueni 
variaţii) şi „propuşi”. 

 3. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 4. Dacă este cazul, un document care să indice materialele care intră sub incidenţa prevederilor 

Ghidului privind reducerea la minimum a riscului de transmitere a agenţilor encefalopatiei 
spongiforme animale prin intermediul medicamentelor de uz uman şi veterinar, inclusiv cele 
utilizate în fabricarea substanţei active/excipientului. Pentru fiecare material de acest tip se 
includ următoarele informaţii: denumirea fabricantului, speciile şi ţesuturile din care este 
derivat materialul, ţara de origine a animalelor-sursă şi modul de utilizare.  
 

 5. O declaraţie a persoanei calificate (PC) reprezentând fiecare deţinător de autorizaţie de 
fabricaţie indicat în cerere, dacă substanţa activă este utilizată ca material de start, şi o 
declaraţie a persoanei calificate (PC) a fiecărui deţinător de autorizaţie de fabricaţie indicat în 
cerere ca fiind responsabil de eliberarea seriei. Aceste declaraţii trebuie să arate că 
fabricantul/fabricanţii substanţei active menţionaţi în cerere îşi desfăşoară activitatea în 
conformitate cu prevederile ghidurilor detaliate referitoare la buna practică de fabricaţie pentru 
materialele de start. În anumite împrejurări se poate accepta o declaraţie unică – vezi observaţia 
de la variaţia/variaţiile nr. B.II.b.1. De asemenea, este necesară o declaraţie a PC pentru 
fabricaţia de produşi intermediari, în timp ce, în ceea ce priveşte actualizările certificatelor 
pentru substanţe active şi produşi intermediari, declaraţia PC este necesară numai în cazul în 
care lista locurilor efective de fabricaţie s-a modificat în raport cu versiunea anterioară 
aprobată a certificatului.  

 6. Dovezi corespunzătoare pentru a confirma conformitatea apei utilizate în etapele finale ale 
sintezei substanţei active cu cerinţele corespunzătoare privind calitatea apei de uz farmaceutic. 

 
B.III.2 Schimbare în vederea realizării conformităţii cu Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 

Tipul 
variaţiei 
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Farmacopeea Europeană sau cu o farmacopee naţională a 
unui stat membru 

pentru 
depunere 

 a) Schimbarea specificaţiei/specificaţiilor unei 
substanţe nedescrise anterior în Farmacopeea 
Europeană, în vederea realizării conformităţii 
depline cu Farmacopeea Europeană sau cu o 
farmacopee naţională a unui stat membru 

   

  1. Substanţă activă 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4  IANI 

  2. Excipient/Materialul de start al substanţei 
active 

1, 2,4 1, 2, 3, 4  IA 

 b) Schimbare în vederea realizării conformităţii cu 
versiunea actualizată a monografiei relevante a 
Farmacopeii Europene sau a farmacopeii 
naţionale a unui stat membru. 

1, 2, 4, 5 1, 2, 3, 4  IA  

 c) Schimbarea specificaţiilor în vederea trecerii de 
la farmacopeea naţională a unui stat membru la 
Farmacopeea Europeană 

1, 4, 5 1, 2, 3, 4  IA

 Condiţii 

 1. 
Schimbarea/Schimbările se efectuează exclusiv în scopul respectării farmacopeei. Toate testele 
incluse în specificaţie trebuie să fie conforme cu standardele farmacopeice după realizarea 
modificării, cu excepţia oricăror alte teste suplimentare.  

 2. 
Specificaţiile suplimentare faţă de cele din farmacopee privind proprietăţile specifice ale 
medicamentului (precum profilele de mărime a particulelor, forma polimorfă, biotestele, 
agregatele) rămân nemodificate. 

 3. Nu există modificări semnificative din punct de vedere calitativ şi cantitativ ale profilului 
impurităţilor, cu excepţia cazului în care specificaţiile devin mai restrictive 

 4. Nu este necesară validarea suplimentară a unei metode farmacopeice noi sau modificate 
 5. Pentru substanţele active din plante: etapele de fabricaţie, forma fizică, solventul de extracţie şi 

proporţia medicament/extract (DER) rămân aceleaşi. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii /secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE). 
 2. Tabel comparativ cu specificaţiile curente şi cele propuse. 
 3. Date de analiză (sub forma unui tabel comparativ) privind două serii industriale de substanţă 

activă/excipient/material de start al substanţei active, pentru toate testele care respectă noua 
specificaţie şi, în plus, dacă este cazul, date comparative privind profilul de dizolvare al 
medicamentului pe cel puţin o serie pilot. Pentru medicamentele din plante medicinale, se pot 
accepta date comparative privind dezagregarea. 

 4. Date care să demonstreze capacitatea monografiei de a controla substanţa, de exemplu o 
comparaţie între impurităţile potenţiale şi nota de transparenţă a monografiei. 

 Observaţie: Nu este necesară informarea ANMDM cu privire la o monografie actualizată din 
Farmacopeea Europeană sau din farmacopeea naţională a unui stat membru, în cazul în care în 
dosarul unui medicament autorizat se face trimitere la „ediţia curentă”.  
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B.IV Dispozitive medicale 

B.IV.1 Schimbarea unui dispozitiv de măsurare sau de 
administrare  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Adăugarea sau înlocuirea unui dispozitiv care nu 
face parte integrantă din ambalajul primar. 

   

  1. Dispozitiv cu marcaj CE  1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 4 IANI 

  2. Nu este aplicabil medicamentelor de uz 
uman 

   

  3. Dispozitiv de administrare de tip spaţiator 
pentru inhalatoare cu doze măsurate sau alt 
dispozitiv care poate avea un impact major 
asupra eliberării substanţei active a 
medicamentului (de exemplu, nebulizator) 

  II 

 b) Eliminarea unui dispozitiv 4, 5 1, 5 IANI 
 c) Adăugarea sau înlocuirea unui dispozitiv care 

este parte integrantă din ambalajul primar. 
  II 

 Condiţii 
 1. Dispozitivul de măsurare sau de administrare propus trebuie să elibereze cu precizie doza 

necesară din medicamentul în cauză, în conformitate cu posologia aprobată, iar rezultatele 
acestor studii trebuie să existe.  

 2. Noul dispozitiv este compatibil cu medicamentul. 
 3. Modificarea/Modificările nu trebuie să conducă la modificări substanţiale ale informaţiilor 

despre medicament. 
 4. Medicamentul poate fi administrat cu aceeaşi precizie.  
 5. Nu este aplicabilă medicamentelor de uz uman. 
 6. Dispozitivul medical nu este utilizat ca solvent al medicamentului. 
 7. În cazul în care dispozitivul are rol de măsurare, marcajul CE trebuie să permită măsurarea. 
 Documente 
 1. Modificarea secţiunii/secţiunilor relevante din dosar (prezentate în format DTC-UE), care să 

cuprindă descrierea, o schiţă detaliată şi compoziţia materialului din care este confecţionat 
dispozitivul şi furnizorul dacă este cazul, precum şi versiunea revizuită a informaţiilor despre 
medicament, dacă sunt necesare. 

 2. Dovada marcajului CE şi, dacă dispozitivul are rol de măsurare, dovada marcajului CE trebuie 
să includă şi numărul format din 4 cifre al organismului notificat. 

 3. Date care demonstrează acurateţea, precizia şi compatibilitatea dispozitivului. 
 4. Mostre din noul dispozitiv, când este cazul 

 (vezi cerinţele României din IPS privind mostrele). 
 5. Justificarea eliminării dispozitivului. 
 Observaţie: În ceea ce priveşte B.IV.1.c), se reaminteşte solicitanţilor că orice modificare care are ca 

rezultat o „formă farmaceutică nouă” necesită depunerea unei cereri de extensie de linie. 
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B.V. Schimbări ale unei autorizaţii de punere pe piaţă ca urmare a altor proceduri de 
reglementare 
B.V.a) PMF/VAMF  

B.V.a.1 Includerea în dosarul autorizaţiei de punere pe 
piaţă a unui medicament (a doua etapă a procedurii PMF) 
a unei versiuni noi, actualizate sau modificate a dosarului 
standard al plasmei (Plasma Master File - PMF)  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Prima includere a unei versiuni noi a dosarului 
standard al plasmei, care afectează proprietăţile 
medicamentului  

  II 

 b) Prima includere a unei versiuni noi a dosarului 
standard al plasmei, care nu afectează 
proprietăţile medicamentului  

 1, 2, 3, 4 IB 

 c) Includerea unei versiuni actualizate/modificate a 
dosarului standard al plasmei în situaţia în care 
modificările afectează proprietăţile 
medicamentului  

 1, 2, 3, 4 IB  

 d) Includerea unei versiuni actualizate/modificate a 
dosarului standard al plasmei în situaţia în care 
modificările nu afectează proprietăţile 
medicamentului  

1 1, 2, 3, 4 IANI 

 Condiţii 
 1. Versiunea actualizată/modificată a dosarului standard al plasmei a obţinut un certificat de 

conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în acord cu OMS nr. 906/2006 care transpune 
anexa I a Directivei 2001/83/CE. 

 Documente 
 1. Declaraţie din care să reiasă următoarele:  

- certificatul şi raportul de evaluare a PMF sunt integral aplicabile medicamentului 
autorizat, 

- deţinătorul PMF a furnizat deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă certificatul 
PMF, raportul de evaluare şi dosarul PMF (dacă deţinătorul autorizaţiei de punere pe 
piaţă este diferit de deţinătorul PMF),  

- în cazul autorizaţiei de punere pe piaţă respective, certificatul şi raportul de evaluare 
PMF înlocuiesc documentele PMF anterioare. 

 2. Certificatul şi raportul de evaluare PMF.  
 3. Declaraţia unui expert în care să se prezinte toate variaţiile introduse în PMF-ul certificat şi să 

se realizeze o evaluare a posibilului impact al acestora asupra medicamentelor, inclusiv 
evaluările riscului specific medicamentului. 

 4. Formularul de cerere de variaţie trebuie să prezinte în mod clar certificatul PMF EMA „actual” 
şi „propus” (numărul de cod) din dosarul autorizaţiei de punere pe piaţă. Dacă este cazul, 
formularul de cerere de variaţie trebuie să indice în mod clar toate celelalte PMF la care se 
referă medicamentul, chiar dacă acestea nu fac obiectul cererii. 

 
B.V.a.2 Includerea în dosarul autorizaţiei de punere pe 
piaţă a unui medicament (a doua etapă a procedurii 
VAMF) a versiunii noi, actualizate sau modificate a 
dosarului standard al antigenului vaccinal (VAMF - 
Vaccine Antigen Master File)   

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 
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 a) Prima includere a versiunii noi a dosarului 
standard al antigenului vaccinal 

  II 

 b) Includerea unei versiuni actualizate/modificate a 
dosarului standard al antigenului vaccinal, în 
situaţia în care schimbările afectează 
proprietăţile medicamentului  

 1, 2, 3, 4 IB 

 c) Includerea unei versiuni actualizate/modificate a 
dosarului standard al antigenului vaccinal, în 
situaţia în care schimbările nu afectează 
proprietăţile medicamentului  

1 1, 2, 3, 4 IANI 

 Condiţii 
 1. Versiunea nouă, actualizată sau modificată a dosarului standard a antigenului vaccinal a obţinut 

un certificat de conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în acord cu OMS nr. 906/2006 care 
transpune Anexa I a Directivei 2001/83/CE 

 Documente 
 1. Declaraţie din care să reiasă următoarele: 

- certificatul şi raportul de evaluare a VAMF sunt integral aplicabile medicamentului 
autorizat,  

- deţinătorul VAMF a furnizat deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă certificatul 
VAMF, raportul de evaluare şi dosarul VAMF (dacă deţinătorul autorizaţiei de punere 
pe piaţă este diferit de deţinătorul VAMF) 

- în cazul autorizaţiei de punere pe piaţă respective, certificatul şi raportul de evaluare a 
VAMF înlocuiesc documentele VAMF anterioare. 

 2. Certificatul şi raportul de evaluare a VAMF.  
 3. Declaraţia unui expert în care să se prezinte toate variaţiile introduse în VAMF-ul certificat şi 

să se realizeze o evaluare a posibilului impact al acestora asupra medicamentelor, inclusiv 
evaluările riscului specific medicamentului. 

 4. Formularul de cerere de variaţie trebuie să prezinte în mod clar certificatul VAMF EMA 
„actual” şi „propus” (numărul de cod) din dosarul autorizaţiei de punere pe piaţă. Dacă este 
cazul, formularul de cerere de variaţie trebuie să indice în mod clar toate celelalte VAMF la 
care se referă medicamentul, chiar dacă acestea nu fac obiectul cererii. 

  
B.V.b) Arbitraj  

B.V.b.1 Actualizarea dosarului privind calitatea în 
vederea punerii în aplicare a rezultatului unei proceduri 
de arbitraj la nivelul Uniunii Europene  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Modificarea implementează rezultatul procedurii 
de arbitraj 

1 1, 2 IANI 

 b) Armonizarea dosarului de calitate nu a fost 
inclusă în procedura de arbitraj iar actualizarea 
urmăreşte armonizarea acestuia 

  II 

 Condiţii 
 1. Rezultatul nu necesita o evaluare suplimentară. 
 Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie se anexează: o trimitere la decizia relevantă a 

Comisiei Europene.  
 2. Documentele depuse evidenţiază în mod clar modificările introduse în timpul procedurii de 

arbitraj. 
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C. SCHIMBĂRI PRIVIND SIGURANŢA, EFICACITATEA ŞI 
FARMACOVIGILENŢA 
C.I MEDICAMENTE DE UZ UMAN  

C.I.1 Modificarea/modificările rezumatului 
caracteristicilor produsului, etichetării sau prospectului în 
vederea implementării rezultatului procedurii de arbitraj 
la nivelul Uniunii Europene  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Medicamentul intră în domeniul de aplicare al 
procedurii de arbitraj 

1 1, 2, 3 IANI 

 b) Medicamentul nu intră în domeniul de aplicare 
al procedurii de arbitraj, dar 
modificarea/modificările implementează 
rezultatul procedurii, iar deţinătorul autorizaţiei 
de punere pe piaţă nu trebuie să prezinte date 
suplimentare noi 

 1, 2, 3 IB 

 c) Medicamentul nu intră în domeniul de aplicare 
al procedurii de arbitraj, dar 
modificarea/modificările implementează 
rezultatul procedurii, iar deţinătorul autorizaţiei 
de punere pe piaţă prezintă date suplimentare 
noi 

 1, 3 II 

 Condiţii 

 1. Modificarea/Modificările implementează formularea textuală cerut de autoritate şi nu necesită 
depunerea unor informaţii suplimentare şi/sau o evaluare suplimentară. 

 Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie  se anexează: o trimitere la decizia relevantă a 

Comisiei Europene sau la acordul convenit în cadrul CMDh (dacă este cazul) cu rezumatul 
caracteristicilor produsului, etichetarea sau prospectul anexate.  

 2.  O declaraţie din care să reiasă că rezumatul caracteristicilor produsului, etichetarea şi 
prospectul propuse sunt identice în ceea ce priveşte secţiunile în cauză cu cele anexate la 
decizia Comisiei Europene sau la acordul la care s-a ajuns în cadrul CMDh (dacă este cazul). 

 3. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 
 

C.I.2 Modificarea/modificările rezumatului 
caracteristicilor produsului, etichetării sau prospectului 
unui medicament generic/hibrid/biosimilar în urma 
evaluării aceleiaşi modificări pentru medicamentul de 
referinţă 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 
 
 

 a) Implementarea uneia sau mai multor modificări 
pentru care deţinătorul autorizaţiei de punere pe 
piaţă nu trebuie să prezinte date suplimentare 
noi 

 1, 2 IB 

 b)  Implementarea uneia sau mai multor modificări 
care trebuie confirmate de date suplimentare noi 
care trebuie depuse de deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă (de exemplu, date privind 
comparabilitatea) 

  II 

 Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie se anexează: solicitarea EMA/ANC, dacă este 
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cazul. 
 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 

 
C.I.3 Modificarea/modificările rezumatului 
caracteristicilor produsului, etichetării sau prospectului 
medicamentelor de uz uman în vederea implementării 
rezultatului unei proceduri referitoare la rapoartele 
periodice actualizate privind siguranţa (RPAS) sau al 
studiilor de siguranţă post-autorizare (PASS) sau 
rezultatul evaluării efectuate de către o autoritate 
competentă în temeiul art. 45 sau 46 din Regulamentul nr. 
1901/2006 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Implementarea formulării textuale convenite de 
către autoritatea competentă 

1 1, 2 IANI 

 b) Implementarea uneia sau mai multor modificări 
care trebuie confirmate de date suplimentare noi 
care trebuie depuse de deţinătorul autorizaţiei de 
punere pe piaţă 

 2 II 

 Condiţii 

 1. Modificarea/Modificările implementează formularea textuală cerută de autoritatea competentă şi 
nu necesită depunerea unor informaţii suplimentare şi/sau o evaluare suplimentară. 

 Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie  se anexează: trimiterea la acordul/evaluarea 

autorităţii competente.  
 2. Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament. 

 
C.I.4 Modificarea/Modificările rezumatului 
caracteristicilor produsului, etichetării sau prospectului în 
urma apariţiei unor date noi referitoare la calitate, 
preclinice, clinice sau de farmacovigilenţă. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 
 Observaţie: Această variaţie nu se aplică în cazul în care noile date au fost depuse în cadrul variaţiei 

C.I.13. În astfel de cazuri, modificarea/modificările rezumatului caracteristicilor produsului, 
etichetării şi/sau prospectului sunt cuprinse în domeniul de aplicare al variaţiei C.I.13. 
 

C.I.5 Aplicabil medicamentelor autorizate prin procedura centralizată  Tipul 
variaţiei 

 
C.I.6 Modificarea/modificările indicaţiei/indicaţiilor 
terapeutice 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Adăugarea unei indicaţii terapeutice noi sau 
modificarea unei indicaţii aprobate 

  II 

 b) Eliminarea unei indicaţii terapeutice   IB  

 Observaţie: În cazul în care schimbarea are loc în contextul implementării rezultatului unei 
proceduri de arbitraj sau în cazul unui medicament generic/hibrid/biosimilar în situaţia în care 
aceeaşi modificare a fost efectuată pentru medicamentul de referinţă, se aplică variaţia/variaţiile 
C.I.1 şi, respectiv, C.I.2. 

 
75



 
C.I.7 Nu se aplică medicamentelor autorizate de către 
ANMDM (vezi Observaţie) 
 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) forme farmaceutice  1, 2 IB  

 b) concentraţii  1, 2 IB  
  Observaţie: Având în vedere faptul că ANMDM eliberează autorizaţii de punere pe piaţă 

separate pentru fiecare formă farmaceutică şi concentraţie în parte, eliminarea unei forme 
farmaceutice sau a unei concentraţii nu constituie o modificare, ci retragerea autorizaţiei de 
punere pe piaţă. 

 
C.I.8 Introducerea unui rezumat al sistemului de 
farmacovigilenţă pentru medicamentele de uz uman sau 
modificarea acestuia* 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Introducerea unui rezumat al sistemului de 
farmacovigilenţă, modificări privind persoana 
calificată responsabilă cu farmacovigilenţa 
(inclusiv datele de contact) şi/sau modificarea 
adresei unde este păstrat dosarul standard al 
sistemului de farmacovigilenţă (DSSF) 

  1, 2  IANI 

 Documente 
  1. Rezumatul sistemului de farmacovigilenţă sau actualizarea elementelor relevante (după caz): 

• Dovada că solicitantul dispune de serviciile unei persoane calificate responsabile cu 
farmacovigilenţa şi declaraţie pe propria răspundere care să arate că solicitantul dispune 
de mijloacele necesare pentru a îndeplini sarcinile şi responsabilităţile enumerate la 
Capitolul X din Lege care transpune titlul IX din Directiva 2001/83/CE. 

• Datele de contact ale persoanei calificate responsabile cu farmacovigilenţa, statele 
membre în care îşi are reşedinţa şi îşi desfăşoară activitatea 

• Indicarea adresei unde este păstrat dosarul standard al sistemului de farmacovigilenţă 
pentru medicament 

  2. DSSF (dacă este disponibil) 
Observaţie: Această variaţie vizează introducerea unui DSSF, indiferent dacă dosarul tehnic al 
autorizaţiei de punere pe piaţă conţinea sau nu o descriere detaliată a sistemului de farmacovigilenţă 
(DDSF). 
Din momentul în care baza de date menţionată la art. 57 din Regulamentul (UE) nr. 1235/2010 de 
amendare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 devine funcţională, modificările privind persoana 
calificată responsabilă cu farmacovigilenţa, inclusiv datele de contact ale acesteia (numărul de telefon şi 
numărul de fax, adresa poştală şi adresa de e-mail) şi modificările adresei unde este păstrat DSSF (strada, 
codul poştal, oraşul, ţara) nu mai pot fi actualizate decât prin intermediul bazei de date menţionate la art. 
57 (fără a fi necesară o modificare).  
În cazul în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă face uz de posibilitatea de a actualiza 
informaţiile de mai sus prin intermediul bazei de date menţionate la art. 57, acesta trebuie să indice în 
autorizaţia de punere pe piaţă faptul că informaţiile actualizate privind aceste elemente sunt incluse în 
baza de date. 

 
C.I.9 Modificarea/Modificările unui sistem de 
farmacovigilenţă existent, astfel cum este prezentat în 
descrierea detaliată a sistemului de farmacovigilenţă 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 
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(DDSF). 
 a) Schimbarea persoanei calificate responsabile cu 

farmacovigilenţa şi/sau a datelor de contact ale 
acesteia şi/sau a procedurii de rezervă 

1 1 IANI 

 b) Modificarea/Modificările bazei de date de 
siguranţă şi/sau a principalelor acorduri 
contractuale pentru îndeplinirea obligaţiilor de 
farmacovigilenţă şi/sau modificarea locului în 
care se desfăşoară activităţi de farmacovigilenţă 

1, 2, 3 1 IANI 

 c) Altă modificare/Alte modificări ale DDSF fără 
impact asupra funcţionării sistemului de 
farmacovigilenţă (precum schimbarea 
principalelor locuri de stocare/arhivare, 
schimbările administrative) 

1 1 IA 

 d) Modificarea/Modificările unei DDSF în urma 
evaluării acesteia în raport cu un alt medicament 
al aceluiaşi deţinător de autorizaţie de punere pe 
piaţă 

4 1, 2 IANI 

 Condiţii 
 1. Sistemul de farmacovigilenţă propriu-zis rămâne nemodificat. 
 2. Sistemul de baze de date a fost validat (dacă este cazul).  
 3. Transferul de date din alte sisteme de baze de date a fost validat (dacă este cazul). 
 4. Aceleaşi modificări ale DDSF sunt introduse pentru toate medicamentele aceluiaşi deţinător de 

autorizaţii de punere pe piaţă (aceeaşi versiune finală a DDSF) 
 Documente 
 1. Cea mai recentă versiune a DDSF şi, dacă este cazul, cea mai recentă versiune a addendumului 

specific medicamentului. Aceste documente trebuie să includă variaţiile legate de persoana 
calificată responsabilă cu farmacovigilenţa a) un CV sumar al noii persoane calificate 
responsabile cu farmacovigilenţa, b) dovada înregistrării persoanei calificate responsabile cu 
farmacovigilenţa în EudraVigilance şi c) o nouă declaraţie a deţinătorului autorizaţiei de 
punere pe piaţă şi a persoanei calificate responsabile cu farmacovigilenţa privind 
disponibilitatea acestora şi mijloacele de raportare a reacţiilor adverse, semnate de noua 
persoană calificată responsabilă cu farmacovigilenţa şi de deţinătorul autorizaţiei de punere pe 
piaţă şi care reflectă orice altă schimbare subsecventă, de exemplu, modificarea organigramei. 
În situaţia în care persoana calificată responsabilă cu farmacovigilenţa şi/sau datele de contact 
ale acesteia nu sunt incluse într-o DDSF sau în cazul în care nu există o DDSF, nu este 
necesară prezentarea unei versiuni revizuite a DDSF şi se depune formularul de cerere. 

 2. Referinţa cererii/procedurii şi medicamentul pentru care a fost acceptată schimbarea sau 
schimbările.  

 Observaţie: C.I.9 cuprinde modificările operate la nivelul unui sistem de farmacovigilenţă existent 
pentru medicamentele de uz uman care nu au introdus încă un DSSF.  
 
Observaţie pentru a): Din momentul în care baza de date menţionată la art. 57 din Regulamentul 
(UE) nr. 1235/2010 de amendare a Regulamentului (CE) nr. 726/2004 devine funcţională, variaţiile 
privind persoana calificată responsabilă cu farmacovigilenţa, inclusiv datele de contact ale acesteia 
(numărul de telefon şi numărul de fax, adresa poştală şi adresa de e-mail) nu mai pot fi actualizate 
decât prin intermediul bazei de date menţionate la art. 57 (fără a fi necesară o modificare). În cazul 
în care deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă face uz de posibilitatea de a actualiza aceste 
informaţii prin intermediul bazei de date menţionate la art. 57, acesta trebuie să indice în autorizaţia 
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de punere pe piaţă faptul că informaţiile actualizate privind aceste elemente sunt incluse în baza de 
date. 
 
Observaţie pentru d): Evaluarea unei DDSF depuse împreună cu o nouă cerere de 
autorizare/extensie/variaţie a unei autorizaţii de punere pe piaţă poate determina schimbări ale 
respectivei DDSF la solicitarea ANMDM. În acest caz, astfel de schimbări pot fi introduse în DDSF 
pentru alte autorizaţii de punere pe piaţă ale aceluiaşi deţinător de autorizaţii de punere pe piaţă prin 
prezentarea unei variaţii (grupate) de tipul IANI. 
 

C.I.10 Schimbarea frecvenţei şi/sau a datei de transmitere 
a rapoartelor periodice actualizate privind siguranţa 
(RPAS) pentru medicamentele de uz uman 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1, 2 IANI 
 Condiţii 
 1. Schimbarea frecvenţei şi/sau a datei de transmitere a rapoartelor periodice actualizate privind 

siguranţa a fost convenită de către CHMP/CMDh/ANMDM. 
Documente 

 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie  se anexează: o trimitere la acordul ANMDM.  
 2.  Frecvenţa revizuită şi/sau data revizuită a transmiterii RPAS.  
Observaţie: Această variaţie se aplică numai în situaţia în care ciclul RPAS este precizat în autorizaţia de 
punere pe piaţă prin alte mijloace decât trimiterea la lista Uniunii Europene cu datele de referinţă şi în 
situaţia în care  este necesară depunerea RPAS. 

 
C.I.11 Introducerea unor obligaţii şi condiţii la autorizaţia 
de punere pe piaţă inclusiv planul de management al 
riscului, sau modificarea unor asemenea obligaţii şi 
condiţii  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Implementarea formulării textuale aprobate de 
ANMDM 

1 1, 2 IANI 

 b) Implementarea unei/unor schimbări care trebuie 
confirmate de date suplimentare noi care trebuie 
depuse de deţinătorul autorizaţiei de punere pe 
piaţă în situaţia în care este necesară o evaluare 
majoră de către ANMDM* 

  II 

 Condiţii 
 1. Variaţia/variaţiile implementează acţiunea solicitată de autoritate şi nu necesită prezentarea unor 

informaţii suplimentare şi/sau o evaluare suplimentară. 
 Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie  se anexează: o trimitere la decizia relevantă a 

ANMDM. 
 2. Actualizarea secţiunii relevante din dosar. 
 Observaţie: Această variaţie vizează situaţia în care singura modificare introdusă se referă la 

condiţiile şi/sau obligaţiile la autorizaţia de punere pe piaţă, inclusiv planul de management al 
riscului, precum şi la condiţiile şi/sau obligaţiile la autorizaţiile de punere pe piaţă acordate în 
situaţii excepţionale.  
*Introducerea unui plan de management al riscurilor solicitat de ANMDM implică întotdeauna o 
evaluare majoră. 
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C.I.12 Includerea sau eliminarea simbolului negru şi a 
declaraţiilor explicative pentru medicamentele din lista 
medicamentelor care fac obiectul unei monitorizări 
suplimentare 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1, 2 IANI 
 Condiţii 
 1. Medicamentul este inclus sau eliminat din lista medicamentelor care fac obiectul unei 

monitorizări suplimentare (după caz) 
  Documente 
 1. La scrisoarea de intenţie a cererii de variaţie  se anexează: o trimitere la lista medicamentelor 

care fac obiectul unei monitorizări suplimentare 
 2.  Versiunea revizuită a informaţiilor despre medicament 
 Observaţie: Această variaţie vizează situaţia în care includerea sau eliminarea simbolului negru şi a 

declaraţiilor explicative nu este realizată în cadrul unei alte proceduri de reglementare (de exemplu, 
procedura de reînnoire sau de modificare care afectează informaţiile despre medicament). 
 

C.I.13 Alte variaţii care nu sunt cuprinse în mod specific 
în altă parte a prezentei anexe şi care implică depunerea 
de studii la ANMDM*  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

Observaţie: În cazurile în care evaluarea de către ANMDM a datelor transmise duce la schimbări la 
nivelul rezumatului caracteristicilor produsului, etichetării sau prospectului, schimbarea relevantă a 
rezumatului caracteristicilor produsului, a etichetării sau a prospectului este cuprinsă în variaţie. 
 
Includerea declaraţiei de conformitate prevăzute la alin. (3) art. 28 din Regulamentul (CE) nr. 1901/2006 
este şi aceasta cuprinsă în această variaţie [cu condiţia respectării cerinţelor prevăzute în Regulamentul 
(CE) nr. 1901/2006). 
 
* Această variaţie nu se aplică variaţiilor care pot fi considerate ca fiind din oficiu de tip IB în cadrul 
oricărei alte secţiuni din prezenta anexă. 

 

C.II Neaplicabil medicamentelor de uz uman Tipul 
variaţiei 
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D. PMF/VAMF  

D.1 Schimbarea denumirii şi/sau a adresei deţinătorului 
certificatului VAMF 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1 IANI 

 Condiţii 
 1. Deţinătorul certificatului VAMF rămâne aceeaşi persoană juridică. 
 Documente 
 1. Un document oficial emis de un organism oficial relevant (de exemplu, Camera de Comerţ) în 

care se menţionează noua denumire sau noua adresă. 
 

D.2 Schimbarea denumirii şi/sau a adresei deţinătorului 
certificatului PMF 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1 IANI 

 Condiţii 
 1. Deţinătorul certificatului PMF rămâne aceeaşi persoană juridică. 
 Documente 
 1. Un document oficial emis de un organism oficial relevant (de exemplu, Camera de Comerţ) în 

care se menţionează noua denumire sau noua adresă. 
 

D.3 Schimbarea deţinătorului actual al certificatului PMF 
sau transferul certificatului PMF către un nou deţinător 
(cu alte cuvinte o altă persoană juridică). 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2, 3, 4, 5, 6 IANI 

 Documente 
 1. Un document care include datele de identificare (denumire şi adresă) ale deţinătorului actual al 

certificatului PMF (cedentul) şi datele de identificare (denumire şi adresă) ale persoanei către 
care se face transferul (cesionarul), împreună cu data propusă a transferului – semnat de 
ambele companii. 

 2. Din cel mai recent certificat PMF, copia paginii intitulate „Certificat de conformitate cu 
legislaţia comunitară a dosarului standard al plasmei (PMF) EMA”. 

 3. Dovada stabilirii noului deţinător (extras din Registrul Comerţului şi traducerea în limba 
engleză a acestuia) – semnată de ambele companii.  

 4. Confirmare a transferului către cesionar a documentaţiei complete aferente PMF, începând de 
la prima certificare a PMF – semnată de ambele companii. 

 5. Scrisoare de autorizare care include datele de contact ale persoanei responsabile cu 
comunicarea între ANMDM şi deţinătorul PMF – semnată de cesionar.  

 6. Scrisoare de angajament privind îndeplinirea tuturor obligaţiilor curente şi restante (dacă 
există) – semnată de cesionar. 

 
D.4 Schimbarea denumirii şi/sau a adresei unui centru de 
transfuzie sanguină, inclusiv a centrelor de colectare a 
sângelui/plasmei 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1, 2 1, 2, 3 IA 

 Condiţii 
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 1. Centrul de transfuzie sanguină rămâne aceeaşi persoană juridică. 
 2. Schimbarea trebuie să fie de natură administrativă (de exemplu, fuziune, preluare); schimbarea 

denumirii centrului de transfuzie sanguină/centrului de colectare, cu condiţia ca centrul de 
transfuzie sanguină să rămână acelaşi. 

 Documente 
 1. O declaraţie semnată din care să reiasă că schimbarea nu implică o modificare a sistemului de 

calitate a centrului de transfuzie sanguină. 
 2. Declaraţie semnată din care să reiasă că lista centrelor de colectare nu a fost modificată. 
 3. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 

 
D.5 Înlocuirea sau adăugarea unui centru de colectare a 
sângelui/plasmei la nivelul unui centru de transfuzie 
sanguină inclus deja în PMF 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2, 3 IB 

 Documente 
 1. Date epidemiologice privind markerii virali pentru centrul de colectare a sângelui/plasmei din 

ultimii 3 ani. Pentru centrele nou deschise sau în cazul în care încă nu există date, o declaraţie 
din care să reiasă că datele epidemiologice vor fi furnizate în momentul următoarelor 
actualizări anuale. 

 2. Declaraţie conform căreia centrul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu celelalte 
centre aparţinând centrului de transfuzie sanguină, conform contractului standard dintre centrul 
de transfuzie sanguină şi deţinătorul PMF. 

 3. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 
 

D.6 Eliminarea sau schimbarea statutului 
(operaţional/neoperaţional) al centrului/centrelor de 
transfuzie sanguină/centrului/centrelor de colectare a 
plasmei sau de testare a sângelui donat şi a amestecurilor 
de plasmă  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1, 2 1 IA 

 Condiţii 
 1. Eliminarea sau schimbarea statutului nu trebuie să aibă loc în urma unor incidente din 

domeniul BPF. 
 2. În cazul schimbării statutului de la neoperaţional la operaţional, centrul/centrele trebuie să 

îndeplinească cerinţele legale referitoare la inspecţii. 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 

 
D.7 Adăugarea unui nou centru de transfuzie sanguină 
pentru colectarea de sânge/plasmă care nu este inclus în 
PMF. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
D.8 Înlocuirea sau adăugarea unui centru de testare a 
sângelui donat şi/sau a amestecurilor de plasmă la nivelul 
unui centru de transfuzie sanguină deja inclus în PMF. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2 IB 

 Documente 
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 1. O declaraţie din care să reiasă că testările se desfăşoară pe baza aceloraşi PSO (proceduri 
standard de operare) şi/sau metode de testare deja acceptate. 

 2. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 
 

D.9 Adăugarea unui nou centru de transfuzie sanguină 
pentru testarea sângelui donat şi/sau a amestecurilor de 
plasmă care nu este inclus în PMF. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
D.10 Înlocuirea sau adăugarea unui nou centru de 
transfuzie sanguină sau a unui nou centru/unor noi centre 
de păstrare a plasmei  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1, 2 IB 

 Documente 
 1. Declaraţie din care să reiasă că centrul de păstrare funcţionează pe baza aceloraşi PSO ca şi 

centrul de transfuzie sanguină. 
 2. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 

 
D.11 Eliminarea unui centru de transfuzie sanguină sau a 
unui centru/unor centre de păstrare a plasmei 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1 IA 

 Condiţii 
 1. Eliminarea nu trebuie să aibă loc în urma unor incidente BPF. 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 

 
D.12 Înlocuirea sau adăugarea unei companii implicate în 
transportul de plasmă. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1 IB 

 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF, inclusiv o listă a 

tuturor centrelor de transfuzie sanguină care apelează la serviciile acestei companii de 
transport, un rezumat al procedurilor de efectuare a transportului în condiţii corespunzătoare 
(perioadă, temperatură şi respectarea BPF) şi confirmarea validării condiţiilor de transport. 

 
D.13 Eliminarea unei companii implicate în transportul de 
plasmă  

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1 IA 

 Condiţii 
 1. Eliminarea nu trebuie să aibă loc în urma unor incidente BPF. 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF. 

 
D.14 Adăugarea unui kit de testare care poartă marcajul Condiţii Documente Tipul 
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CE pentru testarea donărilor individuale de sânge ca nou 
kit de testare sau ca înlocuitor al unui kit de testare 
existent 

obligatorii obligatorii 
pentru 
depunere 

variaţiei 

   1 1, 2 IA 

 Condiţii 
 1. Noul kit de testare poartă marcajul CE. 
 Documente 
 1. Lista locurilor de testare în care este utilizat kitul. 
 2. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF, inclusiv informaţii 

actualizate privind testarea, în conformitate cu „Prevederile ghidurilor referitoare la cerinţele 
privind datele ştiinţifice pentru un PMF”. 

 
D.15 Adăugarea unui kit de testare care nu poartă 
marcajul CE pentru testarea donărilor individuale de 
sânge ca nou kit de testare sau ca înlocuitor al unui kit de 
testare existent 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Noul kit de testare nu a mai fost aprobat în 
PMF pentru niciun centru de testare a 
sângelui donat 

  II 

 b) Noul kit de testare a fost aprobat în PMF 
pentru un alt centru sau pentru alte centre de 
testare a sângelui donat 

 1, 2 IA 

 Documente 
 1. Lista centrelor de testare unde kitul este utilizat în mod curent şi lista centrelor de testare 

unde kitul urmează să fie utilizat. 
 2. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF, inclusiv 

informaţii actualizate privind testarea, în conformitate cu „Prevederile ghidurilor referitoare 
la cerinţele privind datele ştiinţifice pentru un PMF”. 

 
D.16 Schimbarea kitului/metodei utilizate pentru testarea 
amestecurilor (anticorpi, antigene sau testul NAT). 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
D.17 Introducerea sau extinderea procedurii de carantină Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

   1 1 IA 

 Condiţii 
 1. Procedura de carantină este o procedură mai restrictivă (de exemplu, eliberarea este permisă 

doar după retestarea donatorilor). 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor relevante din dosarul PMF, inclusiv justificarea 

introducerii sau extinderii perioadei de carantină, locurile în care se aplică această 
procedură şi, în ceea ce priveşte schimbarea procedurii, un arbore decizional incluzând 
noile condiţii. 

 
D.18 Eliminarea perioadei de carantină sau reducerea Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 

Tipul 
variaţiei 
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acesteia. pentru 
depunere 

    1 IB 

 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor relevante din dosarul PMF 

 
D.19 Înlocuirea sau adăugarea de recipiente de păstrare a 
sângelui (de exemplu, pungi, flacoane) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) Noile recipiente de păstrare a sângelui poartă 
marcajul CE 

1, 2  1 IA 

 b) Noile recipiente de păstrare a sângelui nu 
poartă marcajul CE 

  II 

 Condiţii 
 1. Recipientul poartă marcajul CE. 
 2. Criteriile de calitate a sângelui din recipient rămân nemodificate. 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF, inclusiv denumirea 

recipientului, fabricantul, specificaţiile soluţiei anticoagulante, confirmarea marcajului CE şi 
denumirea centrelor de transfuzie sanguină în care este folosit recipientul.  

 
D.20 Schimbarea condiţiilor de păstrare/transport Condiţii 

obligatorii 
Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

 a) condiţii de păstrare şi/sau transport 1 1 IA 

 b) perioada maximă de păstrare a plasmei 1, 2 1 IA 

 Condiţii 
 1. Schimbarea trebuie să restrângă condiţiile şi să fie conformă cerinţelor din Farmacopeea 

Europeană privind plasma umană pentru fracţionare. 
 2. Perioada maximă de păstrare este mai scurtă decât cea anterioară. 
 Documente 
 1. Versiunea actualizată a secţiunilor şi anexelor relevante din dosarul PMF, inclusiv o descriere 

detaliată a noilor condiţii, confirmarea validării condiţiilor de păstrare/transport şi denumirea 
centrului/centrelor de transfuzie sanguină în cadrul căruia/cărora are loc schimbarea (dacă este 
cazul). 

 
D.21 Introducerea unui test pentru markeri virali în cazul 
în care aceasta va avea impact major asupra evaluării 
siguranţei virale. 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 

 
D.22 Schimbarea metodei de preparare a unui amestec de 
plasmă (de exemplu, metoda de fabricaţie, dimensiunea 
amestecului, păstrarea probelor din amestecul de plasmă) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

    1 IB 
 Documente 
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 1. Versiunea actualizată a secţiunilor relevante din dosarul PMF. 
 

D.23 Modificări la nivelul etapelor de urmat în cazul în 
care se constată retrospectiv necesitatea excluderii 
sângelui donat de la prelucrare (procedura 
„retrospectivă”) 

Condiţii 
obligatorii 

Documente 
obligatorii 
pentru 
depunere 

Tipul 
variaţiei 

     II 
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