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REFERAT DE APROBARE 

 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 795 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma 

în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 

4 alin. (2) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea 

Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările și 

completările ulterioare, ANMDM în calitate de autoritate competentă în domeniul 

medicamentelor de uz uman, elaborează şi actualizează anual Nomenclatorul 

medicamentelor de uz uman, cuprinzând medicamentele autorizate de punere pe piaţă în 

România, precizând pentru fiecare medicament categoria din care acesta face parte, în 

funcţie de modul de eliberare, cu sau fără prescripţie medicală.  

De asemenea, art. 896 din legea mai sus menţionată prevede că tarifele propuse 

de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale pentru activităţile 

desfăşurate de aceasta se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  

Potrivit art. 10 lit. d) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 

Medicale (ANMDM), Consiliul de administraţie al instituţiei avizează propunerile de tarife 

pentru activităţile desfăşurate de ANMDM, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.  

În aplicarea procedurii descrise prin temeiul legal indicat, Consiliul de administraţie 

al ANMDM, a adoptat în şedinţa din 8 decembrie 2015 Hotărârea nr. 2/08.12.2015, prin care 

a fost eliminată nota care stabilea că în cazul neplăţii tarifului, medicamentul de uz uman 

respectiv nu va fi înscris sau va fi exclus în/din nomenclatorul pentru medicamente de uz 

uman, întrucât nu poate fi instituită o sancţiune printr-un ordin. 

Având în vedere cele mai sus menţionate a fost întocmit prezentul proiect de ordin 

privind modificarea Ordinului nr. 888/2014 privind aprobarea cuantumul tarifului pentru 

activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale 

în domeniul medicamentelor de uz uman, 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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