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Referat de aprobare 

 

Urmare: 

- adresei SC TEVA PHARMACEUTICALS SRL nr. 65/12.01.2015 înregistrată la Casa Naţională 

de Asigurări de Sănătate cu nr. RG451/12.01.2015 prin care declară că dispune de medicamentul Tenofovir 

disoproxil Teva 245 mg pe piaţa din România în cantităţi de minim 50% din consumul estimat anual pentru 

DCI-ul TENOFOVIRUM, 

-  adresei PFIZER ROMANIA SRL nr. 41/09.01.2015 înregistrată la Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate cu nr. RG399/12.01.2015 prin care sesizează că pentru medicamentul EMOCLOT 500UI, cu 

preţ în CaNaMed, este posibil să nu se poată face dovada disponibilităţii unui stoc suficient pentru 

asigurarea nevoilor pacienţilor din România, 

- adresei SC SANTE MEDICAL SRL nr. 007/12.01.2015 înregistrată la Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate cu nr. DMS113/13.01.2015 prin care declară în calitate de unic importator că 

medicamentul EMOCLOT 500UI nu se află momentan pe stoc, 

având în vedere: 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 124/2013 privind aprobarea programelor naţionale de 

sănătate pentru anii 2013 şi 2014 cu modificarile si completarile ulterioare 

- prevederile Ordinului MS/CNAS nr. 1605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul,  a 

listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în 

cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora 

- propunerea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate de modificare şi completare a Listei 

denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi 

în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) 

cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare transmisa Ministerului Ministerului Sănătăţii în format electronic 

 

s-a elaborat proiectul de ordin privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătății și 

al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr 1605/875/2014 privind  aprobarea modului 

de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă 

bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora  pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l aprobaţi. 
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