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Metodologie 

 85 farmacii distribuite egal în cele 6 sectoare  

 Observație directă 

 Mistery client 

 Interviuri cu farmaciști și consumatori 

 Interviuri cu specialiști din domeniu (președintele 
Colegiului Farmacistilor, expert farmacovigilență) 

 Informații din surse secundare 



Percepția asupra sănătății 

Sănătate ca funcționare minimală  
 “să pot să îmi îndeplinesc toate rolurile” (femeie, 33 de ani).  

 
Tratament preventiv scăzut; doar crizele majore se tratează 
 “Atât timp cât ești pe linia de plutire, ești în regulă” (farmacist, farmacie de lanț). 

 
Tratamentul preventiv inconsecvent: legat de perioade cu dezechilibre specifice 
schimbărilor de temperatură și pentru cei care au probleme recurente 
 “Răcesc foarte ușor – cred că am imunitatea la pământ din cauza stresului. Primăvara asta 
m-am gândit să fac un tratament de o săptămână cu vitamine, dar după o săptămână am 
uitat de ele” (femeie, 26 de ani).   

Pentru tinerii activi și cu posibilități financiare peste medie: sănătatea ca 
vitalitate, energie. Consum de suplimente (naturiste) care induc sau 
întrețin energia (ex. ceai cu ginseng). 



Alegerea farmaciei 

 Proximitatea geografică 

 Farmaciile cu card de reducere sau recunoscute ca mai ieftine 

 Configurarea socială a zonei este un factor determinant în personalizarea 
și elaborarea portofoliului farmaciilor: 

 

 

 
 Diferențiatori 

Cardul de fidelitate nu funcţionează ca un diferenţiator puternic 

Cosmeticele au devenit un diferenţiator puternic 

 

 

 

Zonele centrale (zone de tranzit): 
portofoliu foarte diversificat (OTC-uri, Rx-uri, 
cosmetice, jucării, produse de machiaj și ochelari 
de soare; atât produse cu un preț scăzut cât și 
produse cu un preț mai ridicat) 

Zonele vizitate de cei cu venituri mai mari: 
cosmeticele de masă și medicamentele mai ieftine 
(genericele) încep să dispară făcând loc pentru cele 
cu prețuri mai ridicate 

Lanturile mari: preferate de majoritatea clienţilor 
(varietate, servicii şi preţuri) 
 

Farmaciile naturiste: se poziționează ca alternativă 
“umană” la farmacie, ancorată în ceea ce 
simte/crede pacientul  



Harta farmaciilor din București 



Alegerea medicamentelor 

 

 

 

 

 sunt preferate de majoritatea 
interlocutorilor, chiar dacă asta 
implică un cost mai ridicat 

 mărcile de medicamente sunt 
supuse aceluiași raționament 
ca orice alt bun de larg consum 
unde imitația nu se poate 
ridica la nivelul originalului  

 

 

 

 

 

 

 

 Brandul: asociat cu puterea de 
acțiune a medicamentului ( 
piața în care consumatorul este 
orientat spre soluții rapide și 
ultra-eficiente) 

 Orientarea predilectă este către 
super-pastila (Nurofen Forte) 
care are efect imediat şi 
suplineşte lipsa altor remedii 
(repaosul, linistea etc.) 

Mărcile reputate  Brandul puternic  Superpastila 

“Eu îmi iau produse românești că sunt mai ieftine, dar cred că cele straine 
sunt mai bune” (femeie, 42 de ani).  
“Voi prefera mereu o aspirină de la B. decât ceva no name românesc”.  



Deciziile de consum de  
medicamente 

 

pentru afecțiuni ușoare 

  

pentru afecțiuni mai complicate /  

ca mecanism de control al 
recomandărilor medicului  

 

pentru boli cronice sau grave 

 

   

pentru dureri sau pentru 
afecțiuni ușoare sau recurente  

 

 

pentru tratamente secundare sau 
superficial  

 

 

 

“ 

 

 

 

“Îmi place să îmi prezinte toate 
opțiunile argumentat. Dacă e ceva 
grav, mergi pe ce iți zice, dacă e 
ușor, alegi ieftin” (femeie, 30 de 
ani). 

 

“Întâi mă uit pe net să îmi fac o 
idee, după merg la doctor și caut ce 
mi-a recomandat pe net să văd ce 
experiențe au avut alții cu 
medicamentele respective” (bărbat, 
28 de ani). 

 

 

Medicul 

Farmacistul 

Pacientul 

Prietenii și 
familia  

Internetul 
(forumuri) 



Deciziile de consum de  
medicamente 

  
 
 Nu se citesc; unii le apreciază pentru sfaturile de sănătate și de 

frumusețe 
 “Urăsc când îmi umplu sacoșa cu pliante” (femeie, 50 de ani). 
 “Cum plătești cum îți strecoară și 2-3 pliante” (femeie, 38 de ani). 
 
 
 Printre cele mai populare posturi (ca numar de like-uri) se găsesc cele cu 

sfaturi de protecție solară  lanțurile de farmacii se extind treptat înspre 
poziția de consultanți de lifestyle  înlocuiesc expertiza pierdută a 
farmacistului ca expert 

 
 
  
 Pot fi o scurtătură de orientare printre atâtea opțiuni ( un brand care 

are bugetul pentru investiții într-o reclamă creează premisele pentru 
investiții și în alte paliere (tehnologie și specialiști). O consecință: moda 
“cerutului după ureche” 

Pliantele 

Facebook 

Reclamele 



Conexiuni între rețelele de utilizatori 



Comportamente de consum:  
Automedicația și cumpărarea fără rețetă 

 Consumatorii percep domeniul ca suprareglementat și pun presiune asupra 
farmaciștilor 

 “E exagerat să îți ceară rețetă și pentru antibiotice ușoare” (bărbat 40 de ani). 

 “Noi avem acum ca și medicii asigurare de malpraxis și legislația să știți că nu e 
permisivă […] Populația este foarte puțin educată și nu știe că eu nu am voie să 
eliberez. Consideră că nu vreau sau nu știu” (farmacista).  

 

 Stimularea automedicației prin expunerea intensă la pedagogiile prin marketing:  

 “Despre chestia asta cu reclama mi se pare ciudat ce se întâmplă la noi în ideea că 
suplimentul alimentar prin natura lui nu face nici o promisiune dar de fapt 
reclama, într-un fel, face o promisiune. Nu direct, dar face…” 

 

 Una dintre cele mai frecvente game utilizate în automedicație este cea a 
antibioticelor, rezultat al extrapolărilor:  

 “Probabil că mulți dintre ei urmăresc să aibă antibiotice, că aici e o buba mare, eu 
cred că românul e un fel de panaceu universal. E clar că într-o vreme, până să 
observe epidemiologii formarea rezistentei la bacterii de tot felul la antibiotice 
probabil că s-a prescris mult mai ușor.” (farmacist – department privat 
farmacovigilență). 



Comportamente de consum: 
Aprovizionare/Stocare 

 Comportamentul de aprovizionare nu este o caracteristică definitorie a 
consumului de medicamente în București (a scăzut datorită proximității 
farmaciilor; poate apărea înainte de sărbători):  

 “Poate se mai cumpără doar în cantități mici, dar acum nu mai suntem în 
epoca veche să ținem medicamente în cămară “să fie” (președinte Colegiul 
Farmaciștilor).  

 

 Trusa de concediu: 

 "Absolut toate afecțiunile imaginabile, tot ce te gândești tu. Dacă e vară 
produse solare, dacă e pentru bebeluș cam tot ce îți imaginezi tu că ar 
putea avea un copil, de la antibiotice la antitermice, anticolici, gastrite, 
produse de liniște, de somn. Dacă o să răcesc ? Dacă o să fac indigestie ? 
(…) Au efectiv listă, ca la hipermarket. Și atunci mai intervii și tu în 
completare” (farmacist - Farmacie de lanț) 

 

 Trusa de viitoare mămică:  

 supozitoare, feșe, alcool sanitar, vată, pampers etc. 

 



Farmacia ca supermaket:  
farmaciile de lant 

 Farmaciile de lanț au ocupat foarte puternic piața în detrimentul farmaciilor independente 
și s-au extins în unele cazuri chiar prin achiziționarea acestora (mai ales având în vedere că 
numarul de farmacii dintr-o anumită zonă este reglementat). 

 Relația cu furnizorii  care le oferă prețuri mai mici de achiziție și termene mai mari de plată 
(datorită rulajului mare de produse). 

 În general tind ca în zonele intens tranzitate să se regăsească “în cuib” 6 până la 9 filiale ale 
principalelor lanțuri, uneori pot fi întâlnite 3 filiale ale aceluiași lanț la mai puțin de 30 de 
metri una de alta 

 Strategii:  

prețul 
produselor  Supermarket

/contact 
direct 

calitatea 
serviciilor  

performarea 
abundenței  

management 
al 

performanței 

recomadarea 
unei scheme 
de tratament 

cât mai 
complexe 

lărgirea si 
flexibilizarea  
portofoliului 



Farmaciile independente 

 Majoritatea și-au păstrat specificul: lipsa cardului de fidelitate, cosmetice puține sau 
inexistente, rafturile cu geam care nu permit interacțiunea cu non-medicamentele.  

 

 “Practic dacă am o farmacie independentă sunt obligat să lucrez cu o serie de depozite care 
au și farmaciile lor de elită și în mod evident mie îmi vor vinde produsele en-gross la prețurile 
mai mari sau cu oferte mai puțin generoase ca în farmacia lor. Asta nu ar trebui permisă și 
cred că e un cerc vicios, adică se întâmplă chestia asta, aștia se răspândesc foarte mult, 
adică sunt deja lanțuri de farmacii care ajung să dețină controlul pe piață și să fie greu să le 
faci față, încep să cumpere farmacii individuale, au strategia asta să te cumpere [...]” 
(farmacist - departament privat farmacovigilență).  

 

Avantaje:  

 

 plasate în zone mai puțin aglomerate - ceea ce înseamnă flux mai mic de clienți și mai mult 
timp la dispoziție pentru a discuta cu fiecare pacient 

 nu există presiunea target-ului de vânzări 

 oferă alternative românești, mai ieftine 

 



Statutul farmacistului: des- și re-calificare 

 Dispariția laboratoarelor de farmacie a dus la perimarea prin inutilitate a 
calificărilor pe care farmaciștii le achiziționează la cursurile de tehnică 
farmaceutică și la transformarea statutului de specialist convertit în 
vânzător: 

 

 "Meseria de farmacist tinde să se transforme din specialist în sănătate 
care îți furnizează fundamentul potrivit, îți dă ce-ți trebuie nu ce vrei tu, 
începe să se transforme în vânzător care are un target care trebuie să 
vândă anumite chestii și le dă pe alea chiar dacă sunt bune sau nu". 

 

 Apar diferențe clare pe grupe de vârste: 

 “Farmacistele au și ele școală, știu de multe ori mai bine decât medicii ce 
să-mi recomande" (femeie, 55 de ani)  

 “un farmacist competent te trimite la doctor când vede că ai ceva" 
(femeie, 28 de ani). 

 



Raportarea reacțiilor adverse 

 Farmacovigilența (detectare, evaluare, validare și prevenire a reacțiilor 
adverse la produsele medicamentoase) confruntată cu o slabă raportare a 
efectelor adverse ale medicamentelor atât din partea pacienților cât și 
din partea medicilor.  

 

 “Nu prea există cazuri raportate din România. [... ] Se poate întâmpla să 
raporteze un farmacist ceva ce a spus un anumit consumator la farmacie 
și farmacistul mai departe raportează ce-a spus pacientul, dar fără să-l 
aibă pe om în față și să poată să-l întrebe mai multe lucruri, și dacă n-ai 
date de contact ale pacientului, rămâne destul de puțin completat și 
oamenii în mod evident nu-și dau seama ce date ar putea să ne intereseze 
pe noi și lipsește istoric medical, medicamente concomitente, e greu să 
tragi o concluzie” (farmacist – departament privat  farmacovigilență).  

 


