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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII   CASA NAŢIONALĂ DE                                

ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE 

 

 

                                          

 

 

 

ORDIN  

privind modelul de contract, metodologia de negociere,  încheiere si monitorizare a modului de 

implementare si derulare a  contractelor de tip cost – volum/cost – volum – rezultat  

 

 

 

Ministrul sănătăţii  şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 

Având în vedere: 

 

- Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru 

finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 69/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și 

pentru modificarea unor acte normative, 

- Ordinul ministrului sănătății nr. 861/2014 pentru aprobarea criteriilor și metodologiei de 

evaluare a tehnologiilor medicale, a documentației care trebuie depusă de solicitanți, a 

instumentelor metodologice utilizate în procesul de evaluare privind includerea, extinderea 

indicaţiilor, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cuprinzând 

denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare 

medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum și a 

căilor de atac, cu modificările ulterioare, 

- Referatul de aprobare al Ministerului Sănătăţii nr. ....................... şi al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr.  .......................                  

 

În temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi 

ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea 

Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

emit următorul  

 

ORDIN 

 

 

Art. 1 (1) În vederea negocierii cu deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor, care 

sunt persoane juridice române, precum şi cu reprezentanţii legali ai deţinătorilor autorizaţiilor de 

punere pe piaţă a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice române, a contractelor de tip cost – 

volum/cost – volum – rezultat, în baza cărora vor fi incluse condiționat medicamentele în Lista 

cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază 

asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care 

se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, denumită în continuare Lista, a contractelor 
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cost-volum/cost-volum-rezultat se constituie o comisie care are în componenţă 7 reprezentanţi: 2 

reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii, 2 reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi 

Dispozitivelor Medicale şi 3 reprezentanţi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.  

(2) Nominalizarea şi revocarea reprezentanţilor autorităţilor şi instituţiilor menţionate la alin. 

(1) se face prin act administrativ al acestora în termen de 15 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentului ordin.  

(3) Persoanele nominalizate în condiţiile alin. (1) şi alin. (2) au obligaţia să respecte regimul 

juridic al incompatibilităţilor şi conflictului de interese, potrivit legii.  

(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 

(5) Înlocuirea unui reprezentant se face în condiţiile alin. (2), împreună cu notificarea încetării 

nominalizării reprezentantului precedent. 

(6) Comisia prevăzută la alin. (1) îşi va desfăşura activitatea la sediul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, Calea Călăraşilor nr. 248, Bloc S19, Sector 3, Bucureşti. 

(7) Persoanele nominalizate în condiţiile alin. (2) poartă răspunderea pentru conformitatea şi 

legalitatea constatărilor şi recomandărilor înscrise în procesele verbale de negociere şi pentru 

respectarea reglementărilor legale specifice. 

Art. 2 (1) Sumele aferente contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat se stabilesc până la 

limita sumei rezultate din excluderea si/sau modificarea procentului de compensare a unor 

medicamente incluse in Lista, precum si din aplicarea unor politici farmaceutice. 

(2) Suma în limita căreia se încheie contractele cost –volum/cost-volum –rezultat, prevăzută la 

alin. (1), se alocă pentru medicamentele care îndeplinesc criteriile de prioritizare aplicate în ordinea  

prevăzută la art. 12 alin. (2) din OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea 

unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare, în vederea asigurării 

unui echilibru prudent în ceea ce priveşte consumul de medicamente.  

 (3) Suma prevăzută la alin. (2) se repartizează pentru medicamentele care vor face obiectul 

contractelor-cost volum/cost-volum–rezultat pe baza principiului proporţionalităţii raportat la suma 

totală necesară asigurării terapiei cu medicamentele respective.  

Art. 3 (1) Negocierea se aplică medicamentelor care in urma evaluarii efectuate potrivit legii 

de Agenţia Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale pot intra conditionat in Listă şi 

care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (2) din OUG nr. 77/2011. 

(2) In vederea iniţierii procesului de negociere, deținătorii autorizațiilor de punere pe 

piață/reprezentanții legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) depun la sediul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei de evaluare, în atenţia 

comisiei prevazută la art 1, o cerere prin care îşi exprimă disponibilitatea pentru începerea procesului 

de negociere.  

(3) Cererea va fi însoţită de decizia de evaluare emisă de Agenția Națională a Medicamentului și a 

Dispozitivelor Medicale prin care s-a stabilit includerea condiționată a medicamentului în Lista, 

precum si de propunerea deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora, 

menţionaţi la art. 1 alin. (1), cu privire la elementele prevăzute la art. 12 alin. (5) din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 77/2011 care stau la baza negocierii şi încheierii contractelor cost-

volum/cost-volum-rezultat. 

(4) Comisia prevazută la art.1 se întruneşte lunar, până pe data de 10 a lunii în curs, pentru a analiza 

cererile depuse în luna/lunile anterioară/anterioare.  

(5) Ca urmare a cererilor depuse, comisia prevăzută la art (1) stabileşte medicamentele care 

îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.77/2011, în limita sumei prevăzute la art. 2 alin. (1) şi comunică solicitanţilor, în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data şedinţei comisiei, decizia comisiei cu privire la începerea/neînceperea 

procesului de negociere. 

(6) Medicamentele care îndeplinesc criteriile de prioritizare prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.77/2011 şi nu se încadrează în limita sumei prevazute la art. 2 alin. (2), pot 

face obiectul unor contracte cost –volum/cost-volum rezultat, în condiţiile în care sunt identificate şi 

alte sume alocate acestor contracte, cu condiţia încadrării în limita sumei prevăzute la art. 12 alin. (1) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 77/2011. 

Art 4 (1) Fac obiectul procesului de negociere următoarele elemente, cu încadrarea în suma 

aferenta contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat repartizată conform prevederilor art 2 alin (3): 
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a) numarul de pacienti contractabili fata de numărul de pacienţi eligibili; 

b) numărul de unităţi terapeutice pe forma farmaceutica si concentratie; 

c) teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică, după caz; 

d) indicatori de rezultat, după caz. 

(2) Numărul de pacienti eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă medicamentelor care intra 

conditionat in Lista de medicamente se comunica de comisiile de specialitate ale Ministerului 

Sănătăţii.  Numărul de pacienţi contractabili reprezintă numărul de pacienţi determinaţi din numărul de 

pacienţi eligibili prin încadrarea în suma prevăzută la art. 2 alin. (2). 

(3) Rezultatele finale ale negocierii vor fi consemnate în procese verbale de negociere semnate de 

membrii comisiei prevăzute la art 1 și ai deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață/reprezentanții 

legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) şi vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente: 

a) tipul de contract;  

b) Denumirea Comuna Internationala (DCI); 

c) Denumirea Comerciala (DC); 

d) forma farmaceutica si concentratia;  

e) forma de ambalare; 

f) indicatia pentru care a fost evaluat şi a fost emisă decizia de includere conditionată in Lista; 

g) perioada de administrare/numar cicluri de tratament; 

h) doze (minim, maxim, DDD); 

i) numărul de pacienţi contractabili şi numărul de pacienti eligibili; 

j) numarul de unitati terapeutice negociate; 

k) teste de diagnosticare şi monitorizare cu semnificaţie prognostică , după caz; 

l) indicatorii de rezultat, după caz; 

m) procentul aplicat la valoarea consumului trimestrial;  

n) preţul de vânzare cu amănuntul fără TVA şi/sau preţul cu ridicata din Catalogul National al 

Preturilor la Medicamentele de Uz Uman valabil la data la care s-a emis decizia de includere 

condiţionată în Listă ce va fi luat in calcul la stabilirea valorii consumului trimestrial; 

n) perioada de derulare a contractului.  

Art 5 (1) În situaţia în care părţile implicate în procesul de negociere nu finalizează negocierea 

în termen de maxim 3 luni de la data iniţierii procesului de negociere, deținătorii autorizațiilor de 

punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) pot solicita reevaluarea 

rezultatelor negocierii, care va fi realizată de o comisie formată din 3 reprezentanţi, respectiv câte un 

reprezentant desemnat de autoritaţile şi instituţiile menţionate la art. 1 alin. (1). Acest proces se 

definitivează prin încheierea unui proces-verbal semnat de părţi în care va fi menţionat în mod expres 

rezultatul reevaluării. 

(2) În condiţiile în care, în urma reevaluării menţionate la alin. (1), părţile nu ajung la un consens, nu 

se încheie contracte cost-volum/cost-volum rezultat, iar medicamentele nu vor fi incluse în Lista de 

medicamente aprobată potrivit legii prin hotărâre a Guvernului. 

Art. 6 (1) În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii procesului de negociere, 

deținătorii autorizațiilor de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) 

vor depune la Casa Naţională de Asigurări de Sănătate documentația care va sta la baza încheierii 

contractului, respectiv: 

a) autorizația de punere pe piață a medicamentului; 

b) decizia de preţ emisă de Ministerul Sănătăţii; 

c) decizia de evaluare a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale de  

includere condiționată a medicamentului în Listă; 

d) procesul – verbal de negociere; 

e) declaratie pe propria raspundere privind asigurarea pe piaţă a cantitatii de medicamente (unitati 

terapeutice) care fac obiectul contractului cost-volum/cost-volum-rezultat pe toata durata 

derularii contractului; 

f) datele de identificare ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață/reprezentanții legali ai 

acestora (CUI, cod fiscal, adresa, telefon, fax, mail, persoana de contact). 

(2) În termen de maxim 10 zile lucrătoare de la depunerea documentaţiei prevăzute la alin. (1), Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate, sau, după caz, Casa Naţională şe Asigurări de Sănătate şi 

Ministerul Sănătăţii, pentru medicamentele incluse condiţionat în programele naţionale de sănătate 
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derulate de Ministerul Sănătăţii, elaborează contractul cost – volum/cost –volum-rezultat conform 

modelului prevazut în Anexa la prezentul ordin. 

(3) Contractul cost –volum/cost –volum-rezultat se încheie de către deţinătorii autorizațiilor de punere 

pe piață/reprezentanții legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) cu Casa Naţională de Asigurări de 

Sănătate şi după caz, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi Ministerul Sănătăţii, pentru 

medicamentele incluse condiţionat în programele naţionale de sănătate derulate de Ministerul 

Sănătăţii.  

(4) Contractele cost – volum/cost – volum – rezultat intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare 

celei în care prin Hotărâre a Guvernului a fost introdus medicamentul în Listă. 

Art 7 (1) Monitorizarea derulării contractelor cost –volum/cost – volum – rezultat se face 

trimestrial, cumulat, prin compararea elementelor negociate prevazute în contract, aşa cum sunt 

definite la art 4 alin (1) lit a) şi b) cu cele inregistrate in platforma informatica a asigurarilor sociale de 

sanatate, precum şi în baza indicatorilor de rezultat, dupa caz. 

(2) În condiţiile în care, în perioada derulării contractelor cost –volum/cost – volum – rezultat, 

deţinătorii autorizațiilor de punere pe piață/reprezentanții legali ai acestora menţionaţi la art. 1 alin. (1) 

solicită renegocierea clauzelor acestor contracte, se poate realiza o renegociere în acest sens, pornindu-

se de la o majorare a procentului aplicat la valoarea consumului trimestrial şi/sau a numărului de 

pacienti contractabili si a unităţilor terapeutice, având în vedere sumele alocate cu această destinaţie.  

Art. 8 Se aprobă modelul contractului cost –volum/cost – volum – rezultat prevazut în Anexa 

care face parte integrantă din prezentul ordin.  

Art 9 Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerul Sănătăţii, al Casei Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, precum și membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 5 vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentului ordin. 

Art. 10 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I. 

 

 

 

 

Ministrul sănătăţii,   

 

 

Nicolae BĂNICIOIU 

Preşedintele Casei Naţionale de  

Asigurări de Sănătate, 

 

Vasile CIURCHEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


