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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  
ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 
 

Aprob, 
                                                                                                     MINISTRU, 

                                                                                                         VLAD VASILE VOICULESCU 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

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, prezentul proiect de ordin prevede modificarea şi 
completarea Anexelor nr.1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr.810/2015, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează: 

 

1. Conform notelor aprobate de ministru sănătății se introduc 132 de poziții noi și 
se diminuează prețurile pentru 29 de produse :   

VVV3658/13.09.2016,VVV3659/13.09.2016,VVV3660/13.09.2016, VVV3661/13.09.2016, 
VVV3662/13,09,2016,VVV3663/13.09.2016,VVV3664/13.09.2016,VVV3665/13.09.2016,
VVV3666/13.09.2016, VVV3667/13.09.2016,VVV3668/13.09.2016,VVV3669/13.09.2016, 
VVV3670/13.09.2016, VVV3671/13.09.2016,VVV3672/13.09.2016,VVV3673/13.09.2016, 
VVV3674/13.09.2016, VVV3675/13.09.2016,VVV3676/13.09.2016,VVV3677/13.09.2016, 
VVV4149/26.09.2016, VVV4150/26.09.2016,VVV4151/26.09.2016,VVV4152/26.09.2016, 
VVV4153/26.09.2016,VVV4154/26.09.2016,VVV4155/26.09.2016,VVV4156/26.09.2016,
VVV4157/26.092016,VVV4158/26.09.2016,VVV4159/26.09.2016,VVV4160/26.09.2016, 
VVV4161/26.09.2016,VVV4162/26.09.2016,VVV4163/26.09.2016,VVV4164/26.09.2016,
VVV4165/26.09.2016,VVV4166/26.09.2016,VVV4167/26.09.2016,VVV4168/26.09.2016,
VVV4169/26.09.2016,VVV4320/30.09.2016,VVV4321/30.09.2016,VVV4322/30.09.2016,
VVV4323/30.09.2016,VVV4324/30.09.2016,VVV4325/30.09.2016,VVV4326/30.09.2016,
VVV4327/30.09.2016,VVV4328/30.09.2016,VVV4428/05.10.2016,VVV4429/05.10.2016,
VVV4430/05.10.2016,VVV4431/05.10.2016,VVV4432/05.10.2016,VVV4433/05.10.2016,
VVV4434/05.10.2016,VVV4435/05.10.2016,VVV4436/05.10.2016,VVV4437/05.10.2016,
VVV4438/05.10.2016,VVV4439/05.10.2016,VVV4752/11.10.2016,VVV4829/12.10.2016,
VVV4830/12.10.2016,VVV4831/12.10.2016,VVV4832/12.10.2016,VVV4833/12.10.2016,

 



2 

 

VVV4834/12.10.2016,VVV4835/12.10.2016,VVV4836/12.10.2016,VVV4837/12.10.2016,
VVV4838/12.10.2016,VVV4839/12.10.2016,VVV4840/12.10.2016,VVV4841/12.10.2016,
VVV4842/12.10.2016,VVV4843/12.10.2016,VVV4844/12.10.2016,VVV4845/12.10.2016,
VVV4846/12.10.2016,VVV4858/12.10.2016,VVV4859/12.10.2016,VVV4860/12.10.2016   
 

2. Se completează elementele de identificare tehnică și a statutului 
medicamentului comunicate de către Agenția Națională a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale cu adresa nr. 32469, 4923,4928E/14.10.2016  
înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 59058/61399/62185/14.10.2016 și a e-
mail-urilor ce au fost transmise de Agenția Națională a Medicamentului și a 
Dispozitivelor Medicale înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 
64497/18.10.2016 și nr. 62185/18.10.2016. 

3. Excluderea unui număr de 44 produse din Anexa nr. 1, urmare: 
 

 Expirării termenului de valabilitate a autorizațiilor de punere pe piață în 
conformitate cu prevederile art. 738 alin. (8) din Legea nr. 95/2006, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

  Expirării perioadei de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 4 din 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 279/30.03.2005; 

 Expirării perioadei de 1 an, în conformitate cu prevederile art. 1 din 
Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1810/29.12.2006; 

  Expirării autorizațiilor pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi 
speciale; 

 Solicitării deținătorilor de APP. 
 

4. Corectarea eroriilor materiale în cazul: 

 DCI-ului: BISMUTHI OXIDE;  

 Dreptului de comercializare (DC) pentru produsele CLEXANE  în 

conformitate cu adresa Agenției Naționale a Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale nr. 27810E/14.06.2016 înregistrată la Ministerul 

Sănătății cu nr. 37715/14.06.2016 ; 

 Privind corecția statutului medicamentelor din cadrul DCI-ului 

ALBUMINUM HUMANUM, din medicamente generice în medicamente 

biosimilare în conformitate cu e-mailul Agenției Naționale a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale înregistrat la Ministerul 

Sănătății cu nr. 64497/18.10.2016; 

 Denumirii comerciale a produsului LAMIVUDINA TEVA 100mg. 

 

    

5. Adăugarea marcajului “!” și “DC” ca urmare a solicitărilor deținătoriilor de APP 

de menținere în circuitul terapeutic până la epuizarea stocurilor pentru 32 

produse; 

6. Includerea ȋn Anexa nr. 2 (Lista A şi Lista B) a prețurilor de referință generice 

ca urmare a aprobării prețurilor pentru medicamente generice; 

7. Excluderea din Anexa nr. 2 (Lista A) a prețurilor de referință generice pentru 2 

medicamente inovative ca urmare solicitării deținătorilor de APP, urmare 

necomercializării în România a unuia dintre acesta, iar  cel de al doilea ca 

urmare a unei erori de includere în listă, fiind produs inovativ fără medicament 

generic. 

8. Excluderea din Anexa nr. 2 (Lista B) a prețurilor de referință generice pentru 

5 medicamente generice ca urmare a solicitării deținătorului de APP, 
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întrucât 4 dintre  produse nu se comercializează pe piața din România, iar 

cel de al cincilea produs fiind inclus eronat în listă; 

9. Corectarea ȋn Anexa 2  (Lista B): a erorii materiale privind corecția DCI-ului 

- BISMUTHI OXIDE; a statutului medicamentelor din cadrul DCI-ului 

ALBUMINUM HUMANUM, din medicamente generice în medicamente 

biosimilare în conformitate cu e-mailul Agenției Naționale a Medicamentului 

și Dispozitivelor Medicale înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 

64497/18.10.2016; a formei de ambalare pentru produsul Thyrotop -131 

38-7400MBq, corespunzătoare poziției 1245 din Anexa nr. 2, în 

conformitate cu nota VVV4860/12.10.2016 și cu poziția 5470 aprobată din 

Anexa nr. 1, cu exprimarea pragului maximal al concentrației. 

 

 Pentru aceste considerente, a fost elaborat prezentul proiect de ordin privind 
modificarea și completarea anexelor nr. 1  și nr. 2 la 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, pe care – 
dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l aprobaţi. 

 
 
 
 

DIRECTOR, 
FARM. PR. CAMELIA LILIANA BUNACIU 
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STRUCTURA AVIZATOARE DATA SEMNĂTURA 

Direcția generală resurse umane, juridic şi contencios 
  

Director general 

 Petru Țăgorean 

Serviciu elaborare, avizare acte administrative, 
reglementare legislaţie europeană 

Şef serviciu, 

Cons. Juridic Cornel BĂDICU 

  

Secretar de Stat 

Ioana Ursu 

  

Secretar de Stat 

Cora Silvia Pop 

  

Secretar de Stat 

Marius Ionuț Ungureanu 

  

Secretar de Stat 

Monica Emanuela Althamer 

  

Secretar General  

Livia Stan 

  

Secretar General Adjunct 

Adela Petrinia Neagoe 
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