
 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

 

 

 

ORDIN  

pentru completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de 

aplicare a prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale 

 

 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale 

nr. …………………….. şi adresa Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale nr. 

57679E/2014, înregistrată la Ministerul Sănătăţii cu nr. 69569/2014, 

     Având în vedere prevederile art. 699 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

     Ținând cont de prevederile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

     În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului 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. 85/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor art. 699 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, publicat în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 14 februarie 2013,  se completează după cum urmează: 

 

1. Articolul 5  se modifică și va avea următorul cuprins: 

 

„Art. 5. (1) Autorizaţia privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale poate fi emisă 

numai pentru distribuitorii angro, autorizaţi de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale, conform anexei nr. 3. 

 

(2) Pentru emiterea și includerea în nomenclatorul medicamentelor de uz uman a autorizaţiei 

privind furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale nu se percep tarife în condițiile art. 857 din 

Legea 95/2006.” 

 

2. La articolul 14, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (2
1
), cu următorul cuprins: 

 

„(2
1
) Dacă pentru un medicament nu se solicită reînnoirea autorizaţiei de nevoi speciale, 

medicamentul poate fi menţinut în circuitul terapeutic, cu acordul Agenţiei Naţionale a Medicamentului 

şi a Dispozitivelor Medicale, până la epuizarea cantităţilor distribuite în reţeaua farmaceutică, dar nu 

mai mult de un an de la punerea efectivă pe piață.”  

 

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

 

 

Ministru, 

 

NICOLAE BĂNICIOIU 

 



 

 

 

 

STRUCTURA DATA SEMNĂTURA 

AGENŢIA NAŢIONALĂ A MEDICAMENTULUI ŞI 

DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 

PREŞEDINTE MARIUS SAVU 

  

STRUCTURA INIŢIATOARE: DIRECŢIA POLITICA 

MEDICAMENTULUI ŞI  A  DISPOZITIVELOR MEDICALE 

DIRECTOR: MIHAELA ELA UDREA  

  

STRUCTURA AVIZATOARE:  DIRECŢIA GENERALA 

RESURSE UMANE, JURIDIC SI CONTENCIOS  

 

DIRECTOR GENERAL: IONUŢ SEBASTIAN IAVOR 

  

BIROUL ELABORARE, AVIZARE ACTE 

ADMINISTRATIVE,  

REGLEMENTARE LEGISLAŢIE EUROPEANĂ 

ŞEF BIROU, 

CONSILIER JURIDIC CORNEL BĂDICU 

  

SECRETAR DE STAT: 

 

DOREL SANDESC 

  

SECRETAR DE STAT: 

 

ALIN IULIAN ŢUCMEANU 

  

SECRETAR DE STAT: 

 

CHIRIAC FRANCISK IULIAN 

  

SECRETAR GENERAL: 

 

GABRIEL FLORIN PUŞCĂU 

  

 

 


