
Ministerul Sănătăţii 
 

Ordin Nr. ........ din ........ 2016 
 
pentru aprobarea obligativităţii raportării zilnice a stocurilor şi operaţiunilor 
comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman din Catalogul naţional al 
preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România de către 
unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatori, fabricanţi autorizaţi 
şi farmaciile cu circuit închis şi deschis 
 

Văzând Referatul de aprobare nr. ______________ al Direcţiei politica 

medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,  

având în vedere prevederile titlului XVIII – Medicamentul, în special art. 804 

alin. (2), din  Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

ţinând cont de prevederile art. 3 lit. a) şi 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, 

luând în considerare prevederile Ordinului ministerului sănătăţii nr. 1962/2008 

privind aprobarea Procedurii de eliberare a autorizaţiilor de import paralel pentru 

medicamente de uz uman, 

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. 1 - (1) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, 
unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii autorizaţi au 
obligaţia să raporteze zilnic Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale, denumită în continuare ANMDM, situaţia privind stocurile şi operaţiunile 
comerciale, inclusiv importul paralel, respectiv distribuţia de medicamente în afara 
teritoriului României, efectuate cu medicamentele de uz uman din portofoliul propriu 
având preţul aprobat în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de 
punere pe piaţă în România, denumit în continuare Canamed. 
  
 (2) În termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, 
farmaciile  cu circuit închis şi deschis au obligaţia să raporteze zilnic ANMDM situaţia 
privind stocurile şi operaţiunile comerciale efectuate cu medicamentele de uz uman 
având preţul aprobat în Canamed. 
 
 (3) Scopul final al raportării prevăzute la alin. (1) este acela de a permite 
alertarea autorităţilor competente în cazul scăderii stocurilor de medicamente sub 
nivelul de stocuri adecvate si continue pentru acoperirea nevoilor pacienților din 
România. 
 



(4) În înțelesul prezentului ordin, prin import paralel se înțelege operaţia prin 
care un medicament pentru care a fost eliberată o autorizaţie de punere pe piaţă de 
către Agenţia Naţională a Medicamentului (ANM) este introdus în România prin alte 
canale de distribuţie decât cele agreate de deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă 
a medicamentului respectiv; se acceptă diferenţe minore între medicamentul importat 
paralel şi cel care a fost autorizat de punere pe piaţă în România, cu condiţia să nu 
existe nicio diferenţă în efectul terapeutic, în comparaţie cu medicamentul originar 
care este distribuit direct. 

 
  
 (5) Transmiterea informaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) se realizează 
folosind sistemul electronic de raportare dezvoltat de Serviciul de Telecomunicaţii 
Speciale pentru Ministerul Sănătăţii şi ANMDM, denumit în continuare Sistemul 
Electronic de Raportare, al cărui funcţionalităţi sunt descrise în anexa 1 care face 
parte integranta din prezentul ordin. 
 
 (6) Sistemul Electronic de Raportare  se dezvoltă şi va fi funcţional în termen 
de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. 
 
 Art. 2 - Transmiterea situaţiei stocurilor şi operaţiunilor comerciale către 
ANMDM prin Sistemul Electronic de Raportare  se realizează astfel: 
 
 a) Unităţile de distribuţie angro a medicamentelor, importatorii şi fabricanţii 
autorizaţi trebuie să raporteze, pentru fiecare medicament cu preţ aprobat în 
Canamed, următoarele informaţii: codul de identificare a medicamentului (CIM), serie 
medicament, cantitatea intrată de la momentul ultimei raportări, cantitatea ieşită de la 
momentul ultimei raportări până la momentul raportării curente, stocul la data 
raportării curente, seria şi numărul facturii de achiziţie, data facturii de achiziţie,  
nume beneficiar, cod unic de înregistrare (CUI) beneficiar, tip beneficiar, ţară 
beneficiar, seria şi numărul facturii de livrare, data facturii de livrare. 
 
 b) Farmaciile cu circuit închis şi deschis trebuie să raporteze, pentru fiecare 
medicament având preţul aprobat în Canamed, următoarele informaţii: codul de 
identificare a medicamentului (CIM) medicament, serie medicament, cantitatea 
intrată de la momentul ultimei raportări, cantitatea ieşită de la momentul ultimei 
raportări şi stocul la data raportării curente. 
 
 Art. 3 - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează conform 
dispoziţiilor legislaţiei în vigoare, inclusiv Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 Art. 4 - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
  
 
 
 
 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
 

Vlad VASILE VOICULESCU 



 
Anexa 1 

 
FUNCŢIONALITĂŢILE SISTEMULUI ELECTRONIC DE RAPORTARE 

 
Art. 1 - (1) Sistemul Electronic de Raportare este o platformă software dezvoltată de 
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pentru Ministerul Sănătăţii şi ANMDM. 

 
(2) Scopul principal al Sistemului Electronic de Raportare este de a oferi 

Ministerului Sănătăţii şi ANMDM o situaţie de ansamblu a stocurilor de medicamente 
din Canamed, la nivelul întregii ţări, care să permită luarea măsurilor care se impun 
în cazul scăderii stocurilor sub nivelul de stocuri adecvate si continue, astfel încât 
libera concurenţă din piaţă să nu fie afectată şi pacienţii să aibă acces în timp util şi 
fără eforturi suplimentare la medicaţia necesară. 
 
Art. 2  - (1) Sistemul Electronic de Raportare îndeplineşte următoarele funcţii: 
 a) definirea de alerte automate în cazul cazul scăderii stocurilor sub nivelul de 
stocuri adecvate şi continue; 
 b) vizualizarea de informaţii cu privire la situaţia stocurilor pentru fiecare 
medicament, la nivel de ţară, judeţ şi localitate, însă nu şi la nivel de farmacie atât de  
ministerul sănătăţii, ANMDM, cât şi de către public, prin afişarea pe web a 
informaţiilor; 
 c) sesizarea lipsei unui produs de către farmacii printr-un sistem de 
înregistrare și urmărire a sesizărilor; 
 d) urmărirea exporturilor paralele. 

 
(2) Prin modul în care este conceput şi configurat, Sistemul Electronic de 

Raportare nu va pemite Ministerului Sănătăţii sau ANMDM să aibă acces la stocurile 
medicamentelor la nivelul unei anumite farmacii sau la baza de date cu informaţiile 
brute, ci doar la informaţiile prevăzute la alin. (1). 
 
Art. 3 - (1) Raportarea zilnică se va realiza printr-un serviciu web al căror specificaţii 
tehnice vor fi definite de către Ministerul Sănătăţii şi publicate pe pagina de internet a 
ministerului la secţiunea Noutăţi, în termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a 
prezentului ordin. 
 (2) Autentificarea la sistem şi asigurarea protecţiei identităţii entităţilor ce 
raportează se vor realiza prin utilizarea unei semnături digitală. 
 (3) Informaţiile vor fi transmise criptat si vor fi analizate depersonalizat/statistic 
de către reprezentanţii ANMDM şi ai Ministerului Sănătăţii. 
 (4) Informaţiile transmise de entităţile juridice private definite la Art. 1 alin. (1) 
şi (2) al prezentului ordin reprezintă secret de serviciu şi secret comercial şi vor fi 
tratate ca atare. 

 


