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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE

Se aprobă Se aprobă
Ministru Președinte
Nicoale BĂNICIOIU Vasile CIURCHEA

REFERAT DE APROBARE

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015 privind aprobarea susţinerii cheltuielilor de
întreţinere şi funcţionare a Formaţiunii Medicale ROL 2 din bugetul Ministerului Sănătăţii şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, în materia contractelor cost–
volum / cost-volum-rezultat a reglementat următoarele:

- în anul 2015 se pot încheia contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita creditelor de
angajament aprobate în anexa la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

- consumul de medicamente pentru care se încheie contracte din bugetul Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate în anul 2015 nu se ia în calculul consumului total trimestrial de
medicamente pentru care se calculează contribuţia trimestrială;

- procentul cuprins în contractele cost-volum/cost-volum-rezultat este format din valoarea
procentului «p» aferent trimestrului anterior încheierii contractelor cost-volum/cost-volum-
rezultat, calculată potrivit formulei prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 77/2011 privind
stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu midificările şi
completările ulterioare, la care se adaugă între 10 şi 50 de puncte procentuale, în funcţie de
procentul numărului de pacienţi contractabil pentru fiecare terapie faţă de numărul de pacienţi
eligibili, după cum urmează:

Procent aplicat la valoarea
consumului trimestrial

Procent număr de pacienţi contractabil
pentru fiecare terapie faţă de numărul de pacienţi
eligibili

“p”+10% 10
“p”+20% >10≤30
“p”+30% >30≤50
“p”+40% >50≤60
“p”+50%* >60≤100
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*) În cadrul procesului de încheiere a contractelor cost-volum/cost-volum-rezultat, deţinătorul
de autorizaţie de punere pe piaţă sau reprezentantul legal al acestuia poate acorda şi peste 50 de puncte
procentuale adăugate la valoarea procentului «p».

- În situaţia în care pentru aceeaşi indicaţie terapeutică există două sau mai multe medicamente
care au primit decizie de includere condiţionată în Listă şi care îndeplinesc criteriile de prioritizare
se încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat cu deţinătorul de autorizaţie de punere pe
piaţă sau cu reprezentantul legal al acestuia, pentru medicamentele pentru care din Fondul
naţional unic de asigurări sociale de sănătate se suportă costul cel mai mic/tratament/pacient/an
sau pe schemă terapeutică/cicluri de terapie prin raportare la procentul aplicat la valoarea
consumului trimestrial şi la preţul de vânzare cu amănuntul fără TVA/preţul cu ridicata, după caz.
Faţă de modificările care se impun în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2015, este

necesar a fi reglementate şi următoarele aspecte:
- în situaţia în care comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii nu comunică CNAS în termen
de 5 zile numărul de pacienţi eligibili pentru fiecare terapie în parte aferentă medicamentelor
care intră condiţionat în Listă, Ministerul Sănătăţii transmite, în termen de 2 zile, motivele pentru
care nu au fost comunicate aceste date, iar numărul de pacienţi eligibili se determină pe baza
numărului de pacienţi înregistraţi în evidenţele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi avizate
de comisiile de experţi de la nivelul acesteia constituite potrivit art. 268 din Legea nr. 95/2006, cu
modificările şi completările ulterioare pentru contractele cost-volum, respectiv de comisia de
experţi constituită pe fiecare arie terapeutică aferentă medicamentelor pentru care se negociază
contracte cost-volum-rezultat pentru contractele cost-volum-rezultat;

- urmare a recomandărilor Consiliului Concurenţei prin adresa nr. 5537/26.05.2015, comisiile de
specialitate din cadrul MS trebuie să comunice medicamentele pentru care s-a emis decizie de
includere condiţionată, recomandate pentru afecţiuni în stadii evolutive de boală fără alternativă
terapeutică în Listă, pentru a nu exista riscul ca luarea în calcul a indicaţiei terapeutice să conducă
limitarea accesului pacienţilor la terapii noi.
Faţă de cele mai sus menţionate, vă supunPem aprobării proiectul de ordin al ministrului

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
3/1/2015 privind modelul de contract, metodologia de negociere, încheiere şi monitorizare a modului de
implementare şi derulare a contractelor de tip cost-volum/cost-volum-rezultat.
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