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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 
 
 

Aprob, 
Ministru,  

 
PATRICIU ANDREI ACHIMAȘ CADARIU 

 

 

REFERAT DE APROBARE 
 
 

 
Potrivit prevederilor art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătăţii, republicată, Ministerul Sănătăţii stabileşte, avizează şi aprobă, prin ordin al 
ministrului sănătăţii*), preţurile maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de 
punere pe piaţă în România, cu excepţia medicamentelor care se eliberează fără 
prescripţie medicală (OTC). 

În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 75/2009 pentru 
aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, cu 
modificările şi completările ulterioare, preţurile maximale ale medicamentelor 
utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflaţi în 
relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile 
de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt cuprinse în Catalogul naţional 
al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România (Canamed), aprobat 
prin ordin al ministrului sănătăţii. 

În data de 30 iunie 2015 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
472 și 472 bis, Ordinul ministrului sănătății nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor 
maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale 
sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de 
sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse 
în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România 
şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art. 22 din Ordinul ministrului sănătății nr. 75/2009 „Trimestrial sau 
ori de câte ori este nevoie, în temeiul prezentelor norme, Canamedul este adus la zi prin 
includerea, modificarea sau excluderea preţurilor.” 

 
Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să aprobați completarea Canamed-ului cu 

prețurile pentru: 
 medicamentul „TETATOX vaccin tetanic adsorbit 0,5ml (1 doză) suspensie injectabilă” 

aprobat prin nota nr. ACP 359 / 18.01.2016, medicament autorizat prin Autorizația 
pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale nr.187/30.12.2015 eliberată de 
către Agenția Națională a Medicamentului şi dispozitivelor Medicale. Importul 
medicamentului a fost solicitat de către Direcția Generală de Asistență Medicală şi 
Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, conform Autorizaţiei pentru furnizarea 
de medicamente pentru nevoi speciale nr. 187/30.12.2015. 

 medicamentele ȋncadrate de către Agenția Națională a Medicamentului şi a 
Dispozitivelor Medicale ȋn categoriIe vaccinurilor şi diverse – produse biologice, 
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aprobate prin notele ACP351/18.01.2016, ACP352/18.01.2016, ACP353/18.01.2016, 
ACP354/18.01.2016, ACP355/18.01.2016,  ACP356/18.01.2016, ACP357/18.01.2016, 
ACP358/18.01.2016, necesare ȋn campaniile de imunizare, analizate ȋn regim de 
urgență. 

 
Pentru aceste considerente, a fost elaborat prezentul proiect de ordin pentru 

completarea Anexei 1 la Ordinului nr. 810/2015 pentru aprobarea preţurilor maximale 
ale medicamentelor utilizate/comercializate de către furnizorii de servicii medicale 
sau medicamente aflaţi în relaţie contractuală cu Ministerul Sănătăţii, casele de 
asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de 
punere pe piaţă în România şi a preţurilor de referinţă generice ale acestora, cu 
modificările și completările ulterioare, pe care – dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l 
aprobaţi. 

 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
 

DR. ANDREI ȘTEFAN GABRIEL BUCȘAN 
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STRUCTURA DATA SEMNĂTURA 

Direcția generală resurse umane, juridic şi contencios   

Director general 

Sebastian Ionuț IAVOR 

Birou elaborare, avizare acte administrative, reglementare 
legislaţie europeană 

Şef birou, 

Cons. Juridic Cornel BĂDICU 

  

Secretar de Stat 

Dorel SĂNDESC 

  

Secretar de Stat 

Victor Dan Eugen Strâmbu 

  

Secretar de Stat 

Cora Silvia Pop 

  

Secretar General 

Gabriel Florin PUȘCĂU 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


