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REFERAT DE APROBARE 

 

 

Potrivit art. 695, punctul 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății, cu modificările și completările ulterioare, deţinătorii de autorizaţie de punere 

pe piaţă/reprezentanții acestora şi distribuitorii angro de medicamente au obligația de a 

asigura permanent o gamă adecvată de medicamente care să răspundă necesităţilor unui 

spaţiu geografic determinat şi de a livra pe întreg spaţiul respectiv cantităţile solicitate 

în cel mai scurt termen de la primirea comenzii. 

 

Totodată, în conformitate cu prevederile art. 792, alin. (2) din Legea nr. 95/2006: 

„Deţinătorul unei autorizaţii de punere pe piaţă/Reprezentantul deţinătorului autorizaţiei 

de punere pe piaţă pentru un medicament şi distribuitorii angro ai acelui medicament 

pus efectiv pe piaţă în România au obligaţia de a asigura, în limitele responsabilităţilor 

lor, stocuri adecvate şi continue din acel medicament către farmacii şi persoanele 

autorizate să furnizeze medicamente, astfel încât nevoile pacienţilor din România să fie 

acoperite, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.” 

 

Stabilirea condițiilor pentru îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 695, pct. 17 

și 792 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 are drept scop asigurarea aprovizionării 

corespunzătoare și continue cu medicamente a unităților sanitare cu paturi și a 

farmaciilor astfel încât programele naționale de sănătate și eliberarea medicamentelor 

incluse 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 să se desfășoare în condiții optime, iar 

nevoile pacienților români să fie acoperite. 

 

 

 

 

 



Ținând cont de cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru 

aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 695 pct. 17 și art. 792 alin. (2) din 

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii pe care – dacă sunteţi de acord 

– vă rugăm să-l aprobaţi în vederea afișării pe site-ul Ministerului Sănătății, la secțiunea 

Transparență decizională.  
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