
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA GENERALĂ BUGET şi CONTABILITATE 

 
  Aprobat 

MINISTRU, 
 

NICOLAE BĂNICIOIU 
 
 

REFERAT de APROBARE, 
 

În conformitate cu: 
 

→ Art. 2, din Ordinului ministrului sănătăţii nr.245/2012 pentru aprobarea preţurilor la 
medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor 
medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România , publicat în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.173/29.03.2013, cu modificările şi 
completările ulterioare care prevede că: “Preţurile cu ridicata şi amănuntul 
maximale aprobate sunt valabile până la data de 30 septembrie 2014”; 

 

→ Art. 22, alin.(2) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.75/30.01.2009 pentru 
aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz 
uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62/02.02.2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „Trimestrial, în temeiul 
prezentelor norme, Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman 
autorizate de punere pe piaţã în România este adus la zi cu modificãrile şi 
completãrile ulterioare”; 

 

→ Art. 13, pct.(6) din Anexa 1 la Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.75/30.01.2009 pentru 
aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz 
uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.62/02.02.2009, cu 
modificările şi completările ulterioare, care prevede că: „În cazul îngheţării 
preţurilor, impusă asupra tuturor medicamentelor sau numai unei categorii de 
medicamente, Ministerul Sănătăţii efectuează cel puţin odată pe an o analiză 
pentru a stabili dacă condiţiile macroeconomice impun menţinerea îngheţării”; 

  
→ Decizia conducerii Ministerului Sănătăţii de îngheţare a preţurilor la medicamente 

pentru o perioadă de încă 3 luni şi menţinere nemodificată a cursurilor de schimb 
mediu prognozate de Comisia Naţională de prognoză pentru anul 2012,  

 

Începând cu data de 1 octombrie 2014 se impune elaborarea unei noi ediţii de catalog 
care să cuprindă preţurile medicamentelor cuprinse în ultima ediţie a Catalogului Naţional al 
preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţã în România cu 
modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi preţurile produselor nou-avizate/reavizate în 
perioada 12 iunie 2014 – 12 septembrie 2014, preţuri calculate în funcţie de cursul valutar 
utilizat în alcătuirea bugetului pentru anul 2012, respectiv de 4,26 LEI / EUR, curs comunicat 
de către Ministerul Finanţelor Publice – Comisia Naţională de Prognoză (conform anexei).  

 

 Pentru aceste considerente s-a elaborat prezentul proiect de ordin pentru completarea şi 
modificarea Ordinului ministrului sãnãtãţii nr.245 din 16 martie 2012 pentru aprobarea 
preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de 
uz uman autorizate de punere pe piaţã în România, începând cu 1 octombrie 2014, cu 
modificările şi completările ulterioare, pe care dacă sunteţi de acord cu conţinutul lui, vă 
rugăm să-l aprobaţi.  
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PROIECT 
                                         MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                         PROIECT 

 
 

ORDIN Nr. ____ / ____________ 
pentru completarea şi modificarea Ordinului Ministrului Sãnãtãţii nr.245 din 16 martie 2012 pentru 

aprobarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul Naţional al preţurilor medicamentelor de uz 
uman autorizate de punere pe piaţã în România 

 
 

 

Văzând Referatul de aprobare nr.N.B./______/__________ întocmit de Direcţia Generală 
Buget şi Contabilitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, 

având în vedere prevederile art. 851 din Titlul XVII „Medicamentul”, din Legea 95/2006 
privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi prevederile art. 
140, alin. (2), lit. e) din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

în temeiul art.7, alin.(4) din Hotărârea de Guvern nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii,  cu modificările şi completările ulterioare,  

ministrul sănătăţii emite următorul ordin: 

ART.I.  
Ordinul ministrului sănătăţii nr.245/2012 pentru aprobarea preţurilor la medicamentele 

cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere 
pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 

 

1. La articolul 1, după alineatul (21.8) se introduce un nou alineat, alineatul (21.9), cu 
următorul cuprins: 

„(21.9) Se completează Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman 
autorizate de punere pe piaţă în România cu preţurile produselor nou-avizate/reavizate în 
perioada 12 iunie 2014 – 12 septembrie 2014”. 

 

2. La articolul 1, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu 
următorul cuprins: 

 “(10) Pentru preţurile medicamentelor ce vor fi avizate  în  perioada  1 octombrie 2014   
–   31 decembrie 2014, precum şi pentru efectuarea analizei comparative de preţ, se va lua în 
calcul cursul de schimb valutar folosit la alcătuirea bugetului pentru anul 2012 precum şi 
cursurile de schimb medii prognozate pentru 2012 comunicate de Comisia Naţională de 
Prognoză şi publicate pe site-ul Ministerului Sănătăţii”. 

 

3. Articolul 2, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 “Art.2. Preţurile cu ridicata şi amănuntul maximale aprobate sunt valabile până la data 

de 31 decembrie 2014”. 
 
 

ART.II 
Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2014. 
 

ART.III 
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

MINISTRU, 

NICOLAE BĂNICIOIU 


