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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 
 

 

 

SECŢIUNEA 1  TITLUL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 
 

Hotărâre a Guvernului privind modificarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de 
avizare și aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de 
punere pe piaţă în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016  
 

SECŢIUNEA A 2-A  
MOTIVUL EMITERII ACTULUI NORMATIV    
                                      
 

1. Descrierea situaţiei actuale        

      

Hotărârea Guvernului nr. 800/2016 reglementează 
prețurile maximale de producător, cu ridicata și cu 
amănuntul, ale medicamentelor de uz uman cu 
autorizaţie de punere pe piaţă în România. 
 
În baza prevederilor acestei hotărâri, sunt 
reglementate cotele de adaos care se aplică în 
scopul calculării prețului maximal cu ridicata, 
respectiv al prețului maximal cu amănuntul. 
Aplicarea acestor cote de adaos ar putea avea un 
posibil impact asupra co-plății pacientului, pe 
anumite intervale de preț de producător (spre 
exemplu, pe intervalul 0-3 lei al prețului de 
producător, un posibil impact asupra co-plății 
pacientului variază între doi bani și 95 de bani).    
 
Prin urmare, ar trebui aplicate cote de adaos astfel 
încât acestea să nu împovăreze pacientul. 

 

2. Schimbări preconizate                

 

Prin acest act normativ se aprobă 
modificarea Metodologiei privind modul de calcul 
și procedura de avizare și aprobare a prețurilor 
maximale ale medicamentelor de uz uman cu 
autorizaţie de punere pe piaţă în România, 
aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 800/2016, 
în vederea reglementării cotelor de adaos utilizate 
în scopul calculării prețului maximal cu ridicata, 
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respectiv a prețului maximal cu amănuntul.  
 

3. Alte informaţii                  

 

Nu este cazul 

 
SECŢIUNEA A 3-A 

 

IMPACTUL SOCIOECONOMIC AL PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 
 

1. Impactul macroeconomic      

 1^1 Impactul asupra mediului  
concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 
stat 

 

2. Impactul asupra mediului de afaceri  

21.Impactul asupra sarcinilor administrative  

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și 
mijlocii 

 

3. Impactul social                       

4. Impactul asupra mediului        

5. Alte informaţii                       

 
SECŢIUNEA A 4-A 

 

IMPACTUL FINANCIAR ASUPRA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT, ATÂT PE 
TERMEN SCURT, PENTRU ANUL CURENT, CÂT ŞI PE TERMEN LUNG (PE 5 ANI) 

                                                                                                                - mii lei -     
                       

Indicatori Anul 
curen
t 
2016 

Urmatorii 4 ani 
2017   2018     2019    2020 

Media pe 
5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat, din acesta: 
  (i) impozit pe profit 
  (ii) impozit pe venit 
  (iii) TVA                                                                                                                      
b) bugete locale: 
  (i) impozit pe profit 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 
  (i) contribuţii de asigurări           

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,       
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plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
   (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
b) bugete locale 
    (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 
c) bugetul asigurărilor sociale de stat 
     (i) cheltuieli de personal 
    (ii) bunuri şi servicii 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) buget de stat 
b) bugete locale                          

      

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 
cheltuielilor bugetare               

      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 
veniturilor bugetare                   

      

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare                               

      

7. Alte informaţii                                
 

 
SECŢIUNEA A 5-A 

 

EFECTELE PROIECTULUI DE ACT NORMATIV ASUPRA LEGISLAŢIEI ÎN VIGOARE 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor 
 a)  acte normative ce vor fi modificate sau 
abrogate 
 b) acte normative ce urmează a fi elaborate 
în vederea implementării noilor 

dispoziţii                      

 

11. Compatibilitatea proiectului de act 
normativ cu legislația în domeniul achizițiilor 
publice 

 

2. Conformitatea proiectului de act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare       

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 
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4. Hotărâri  ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene        

 

5. Alte acte normative şi/sau documente 
internaşionale din care decurg angajamente           

 

6. Alte informaţii                    

 
SECŢIUNEA A 6-A 

 

CONSULTĂRILE EFECTUATE ÎN VEDEREA ELABORĂRII PROIECTULUI DE ACT 
NORMATIV 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare 
cu organizaţii neguvernamentale, institute de 
cercetare şi alte organisme implicate                         

 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu 
care a avut loc consultarea, precum şi a 
modului în care activitatea acestor 
organizaţii este legată de obiectul proiectului 
de act normativ                          

 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care proiectul de act normativ are ca obiect 
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile 
Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind 
procedura de consultare a structurilor 
asociative ale autorităţilor administraţiei 
publice locale la elaborarea proiectelor de 
acte normative     

       
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente      

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi              

 

6. Alte informaţii                    

 
SECŢIUNEA A 7-A 
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ACTIVITĂŢI DE INFORMARE PUBLICĂ PRIVIND ELABORAREA ŞI IMPLEMENTAREA 
PROIECTULUI DE ACT NORMATIV 

 

1. Informarea societăţii civile cu privire la 
necesitatea elaborării proiectului de act 
normativ       

          

2. Informarea societăţii civile cu privire la 
eventualul impact asupra mediului în urma 
implementării proiectului de act normativ, 
precum şi efectele asupra sănătăţii şi 
securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice                         

 

3. Alte informaţii                    

 
 

SECŢIUNEA A 8-A MĂSURI DE IMPLEMENTARE 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a 
proiectului de act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme 
sau extinderea competenţelor instituţiilor 
existente           

 
 
 

2. Alte informaţii                    
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Faţă de cele de mai sus, a fost întocmit  proiectul de Hotărâre a Guvernului 
privind aprobarea Metodologiei privind modul de calcul și procedura de avizare și 
aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de 
punere pe piaţă în România, pe care îl supunem spre aprobare. 

 
 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII, 
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PREŞEDINTELE CASEI NAŢIONALE 
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GHEORGHE RADU ȚIBICHI 
 
 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI, 
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