
 

 

INTRERUPERI ALE TRATAMENTULUI ARV IN ROMANIA 

 2018 

 

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor afectate de HIV/SIDA (UNOPA) a continuat in 2018 activitatea  de monitorizare a accesului 

pacientilor la tratament si lobby pentru rezolvarea problemelor legate de asigurarea tratamentului necesar persoanelor seropozitive din România. 

În acest sens, UNOPA a semnalat în repetate rânduri opiniei publice si autoritatilor sincopele în asigurarea tratamentului ARV, lupta 

persoanelor seropozitive cu virusul fiind supusa unui risc de esec in acele momente. In acest demers UNOPA a mentinut o comunicare constanta 

cu pacientii seropozitivi, organizatiile nonguvernamentale, spitale, medici si Ministerul Sanatatii, incercand sa previna sau sa rezolve cat mai rapid 

problemele legate de asigurarea tratamentului. 

Prin intermediul prezentului raport, ne propunem să realizăm o sinteză a întreruperilor de tratament ARV în România, in anul 2018, astfel 

încât să ne ajute să gestionăm și să înțelegem mai bine disfuncționalitățile care duc la întreruperile tratamentului anti-retroviral.  

În același timp, ne propunem să tragem un semnal de alarmă asupra efectelor întreruperilor de tratament asupra stării de sănătate a 

pacienților seropozitivi, dar și a credibilității statului Român, precum și să inițiem un mecanism de monitorizare a respectării drepturilor pacienților 

seropozitivi cu privire la asigurarea tratamentului specific. 

Astfel, vom prezenta o sinteză a perioadelor în care persoanelor seropozitive din România nu au beneficiat de tratamentul ARV, după cum 

urmează: 

 

Nr. Judet Perioada Cauze Rezolvare 
1. Bihor 27 iunie 2018 – aproximativ 

20 iulie 2018 
 
Semnalare facuta de 
pacienti 

Lipsa bugetului  pentru medicamente pentru ca la 
nivelul Spitalul Municipal "DR. GAVRIL 
CURTEANU" Oradea din bugetul pentru anul 2018 
au fost achitate facturi pentru anul 2017, pe care 
nu le-au trimis la Ministerul Sanatatii pentru a fi 
platite in anul 2017. Situatia s-a prelungit din 
motive care nu au fost pe deplin intelese: 

Ministerul Sanatatii a trimis banii in data de 
2 iulie, DSP a  facut act aditional cu spitalul 
pentru ca spitalul sa poate da drumul la 
achizitie 



 

Ministerul Sanatatii  ne-a comunicat ca au trimis 
bani catre DSP in data de 2 iulie, dar spitalul a 
intarziat apoi aprovizionarea din cauza 
procedurilor de achizitie 
 

3 septembrie 2018 Reclamatie prin telefon ca nu mai sunt 
medicamente la Oradea 
 

 

19 septembrie 2018 – 1 
octombrie 2018 

Oradea nu mai are tratament de 
aporxomativ 2 saptamani. Cauza nu este lipsa 
banilor.  

Licitatia extinsa a fost blocata de cei de la 
ANAP. Exista varianta procedurii de urgenta dar 
cei de la nivelul spitalului asteapta sa se goleasca 
farmacia pentru a da drumul procedurii de 
urgenta. Intr-un final au lansat achizitia de urgenta 
si au adus tratament 

 

Oamenii au fost directionati catre 
Cluj si Bucuresti pentru a putea beneficia de 
tratament 

UNOPA a transmis catre MS 
mesajul de a muta programul de la Oradea 
intr-un centru regional.  
 

2. Teleorman 
 

28 Iunie 2018 
 

Nu s-au identificat cauzele exacte, medicul 
infectionist nu a dorit sa discute situatia. Se pare 
ca problema era una de management local al 
programului, cauzata de medicul pensionar care 
gestiona programul in spital si administratia 
spitalui. Din alte surse s-a aflat ca situatia de la 
Teleorman e grava de mai mult timp, dandu-se 
scheme incomplete atunci cand lipseau 
medicamente. 
 
 

UNOPA a solicitat Min. Sanatatii un control 
amanuntit la Spital Judetean Teleorman 
(prin DSP). DSP-ul a fost trimis dar in acea 
perioada erau medicamente. A trebuit 
reluata discuta pentru a vedea cine 
raspunde pentru faptul ca pacientii nu au 
fost tratati corect. 
Pacientii au fost indrumati sa se mute la un 
Spital din Bucuresti pentru a beneficia de 
tratament.  
Dna doctor pensionara a fost inlocuita cu un 
medic mai tanar si s-au realizat 
aprovizionarile cu tratament. 

3. Dolj 15 iunie 2018 
 

Lipsa medicamentelor la Craiova. Problema a fost 
refuzul conducerii spitalului de a angaja bugetul 
de pe trimestrul 3 in trimestrul 2. In final au facut 

Prin DSP s-a aflat ca Managerul Spitalului a 
facut  comanda din banii de trimestrul 3 si 



 

o comanda minima de tratament pentru a ajunge 
in trimestrul 3, cand au angajat tot bugetul. 
 

in cateva zile  urma sa intre tratamentul, 
lucru care s-a intamplat cu exceptie Kivexa. 
 

5 noiembrie 2018 Probleme cu Isentress din cauza distribuitorilor  

 13 Iulie 2018 
 
 

Lipsa medicamentelor la Craiova. Lipseste Kivexa. 
100 de pacienti pe Kivexa care au interupt 
tratamentul, unii au primit componentele, insa nu 
toti.  Problema a fost generata de distribuitorul de 
medicamente, care a ramas fara licenta de 
distributie si nu a dat nici negatie spitalului. Pana 
la urma distribuitorul a dat negatie si s-a facut 
achizitie prin procedura de urgenta. 

A fost sunata dna Dr Dumitrescu si a 
confrmat ca fac comada de Kivexa pe 
procedura de urgenta. 

4. Hunedoara 
 

20 iunie 2018 (Luni) 
Solicitare facuta de Dna Dr. 
Marina Corina 

Lipseste  Kivexa si se preconizeza ca joi raman si 
fara alte medicamente. Managerul refuza sa 
foloseasca banii de trimestrul 3 pentru trimestrul 
2.  
Ministerul Sanatatii nu a putut obliga managerul 
sa faca comanda, desi a fost retrimisa 
instructiunea legata de modul in care se pot 
angaja mai devreme banii bugetati intr-un 
trimestru anume. 
 
 

Au reusit sa ia o parte din medicamente ca 
sa la ajunga pana la 1 iulie. O parte din 
pacienti au primit tratament din donatii 
pentru a nu intrerupe. 
 Pe 1 iulie au primit medicamentele pe 
comanda facuta pe banii de trimestrul 3. 
In loc de Kivexa au cumparat componentele 
pentru ca distribuitorul de kivexa nu a putut 
sa onoreze comanda. 

5. Iasi 30 august 2018 Se dau medicamentele pentru 10 zile. Se 
estimeaza ca vor fi intreruperi. Din discutia cu 
Managerul (Dna Dorobat) a reiesit faptul ca si in 
situatia in care se face rectificare tot mai sunt alte 
probleme care pot genera intreruperi de 
tratament in aceasta perioada. Problema ar fi 
contractele vechi care au expirat, iar la contractele 
noi s-au lansat cu intarziere. 
 

 



 

6. Botosani 
 

28 august 2018 Lipseste Kivexa, s-au dat componentele. Au ramas 
deja fara Emtriva, iar de vineri raman si fara 
celelalte medicamente. 
Nu s-a facut rectificarea care trebuia facuta in 
urma cu o luna. Spitalele au ramas fara bani ceea 
ce insemana ca raman fara tratament si nu pot sa 
faca comenzile. 
 

UNOPA a semnalat public ca spitalele vor 
intrerupe tratamentul, daca nu se face 
rectificarea bugetara. Ministerul Sanatatii a 
suplimentat temporar bugetul la 
majoritatea judetelor pana soseste 
rectificarea bugetara.  
Botosani a comandat medicamente si nu au 
fost intreruperi. 

15 octombrie 2018 
Sesizare facuta de un medic 
de la Iasi 

Botosani a interupt tratamentul pentru ca hartia 
cu alocarea bugetara a ramas intr-un sertar al DSP-
ului. De o saptamana au lipsa de medicamente. 
Dupa ce au primit banii, a durat 3 saptamani pana 
au putut achizitiona medicamentele, pentru ca nu 
aveau contract de achizitie. O buna parte din 
pacienti lasati fara tratament. Pacientii au ramas 
fara tratament aproape o luna. 

Au facut procedura de urgenta dar intre 
timp s-a terminat cea lunga. Au facut 
comanda, dar intarzie distribuitorii cu 
medicamentele. In asteptarea licitatiei 
nationale nimeni nu se mai aprovizioneaza 
cu marfa in stoc, din cauza asta distrbuitorii 
dupa ce primesc comenzi, se duc la 
producator si iau dar dureaza 2 saptamani. 
La 1 noiembrie au primit medicamentele.  
 

7. Arad 9 octombrie 2018 34 de Pacientii din Arad nu au la spital Isentress, 
Tenofovir, Emtriva, Stocrin. Vina e a spitalului 
pentru ca nu au facut achizitia la timp, dureaza 2 
saptamani minim pana pot aduce medicamente.  
Din pacate cei 34 de pacienti nu au putut fi preluati 
de Timisoara, care nu avea reserve nici pentru 
pacientii ei.  
 

Joi 11 oct 2018 - Au demarat achizitie de 
urgenta,  de asemenea UNOPA  a trimis 
medicamente pentru mai multi pacienti - 
intermediere intre pacienti care aveau 
rezerve si pacienti care nu au primit de la 
spital.  
 

8. Matei Bals- 
Bucuresti 

11 octombrie 2018 Din 8 octombrie lipsesc medicamentele Isentress 
si Viread. Cauza intarzierii este blocarea procesului 
de achizitie de catre ANAP.  
 

Se preconizeaza ca se va rezolva problema 
in doua saptamani prin achizitie de urgenta 
Ca solutie unor pacienti le schimba schema, 
iar altora le dau substitutive. 
Dupa ce au semnat contracte de achizitie, 
distribuitorii au adus foarte putin din 
comada realizata, cauza fiind exportul 



 

paralel si lipsa stocurilor pana se semneaza 
contractele din achizitia nationala. 
 

9. Constanta 5 noiembrie 2018 De la 01 noiembrie o parte din pacienti nu au 
tratament pentru ca nu au contract de achizitie. 
Nu au reusit sa termine procedura de achizite. 
Pacientii sunt purtati pe drumuri, li se dau 
medicamente din 3 in 3 zile, o parte de la spital, o 
parte, in secret, din donatii. 
Spitalul nu recunoaste situatia si refuza ajutorul 
initial, abia la jumatatea lunii situatia explodeaza, 
cand pacientii au fost trimisi acasa fara nici un 
medicament. 
Peste 100 de pacienti au intrerupt tratamentul 
cateva zile. 
 

Au facut procedure de achizitie de urgenta, 
insa cantitati foarte mici, in limite impuse de 
legea achizitiilor. 
UNOPA  a intermediat schimbul de 
medicamente intre pacienti. 
Medicii si asistentele au solicitat sprijin in 
secret de la pacienti, UNOPA si alte ONG-
uri. 
 

 

SUMARUL PROBLEMELOR IN 2018 

 

1. Buget alocat la inceputul anului pana in luna august, insa impartit pe 4 trimeste in filele de buget. Unele spitale au respectat strict 

alocarea pe trimestre, desi puteau sa comande tratamentul in avans, doar plata trebuia facuta in trimestrul respectiv. 

2. Intarzierea rectificarilor bugetare a condus la lipsa unor medicamente din farmaciile spitalelor. 

3. Lipsa si intarzierea acordurilor cadru la nivel national a obligat spitalele sa isi faca propriile procedure de achizitii. Conform noii Legi a 

achizitiilor publice,  Autoritatea Nationala de Achizitii Publice trebuie sa avizeze toate caietele de sarcini si sa fie parte prezenta la 

achizitiile mari, ceea ce a intarziat toate procedurile din judete. A fost principala cauza a intreruperilor de tratament. 

4. Lipsa de communicare la nivel judetean a facut ca spitalul din Botosani sa nu stie ca a primit rectificare de buget. DSP a pierdut fila de 

buget. 

5. Distribuitori care nu au onorat comenzile din cauza exportului paralel sau din cauza ridicarii licentei de functionare. Totodata au livrat cu 

intarziere comenzile, din lipsa stocurilor. 

 


