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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  

ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 
 

APROB,  

Ministru 

Florian-Dorel BODOG  

AVIZAT, 

Secretar de stat 

Dan Octavian ALEXANDRESCU 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

Având în vedere: 

- prevederile art. 24 alin. (2) și ale art. 83 din Regulamentul (CE) nr.  726/2004 

al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor 

comunitare privind autorizarea și supravegherea medicamentelor de uz uman și veterinar 

și de instituire a unei Agenții Europene pentru Medicamente, 

- procedura de raportare a reacţiilor adverse suspectate la medicamentele de uz 

uman în baza de date EudraVigilance, Anexa A, pct. I din Politica de acces la baza de 

date EudraVigilance pentru medicamentele de uz uman, revizia a 3-a, care intră în 

vigoare începând cu data de 22 noiembrie 2017, 

- dispozițiile art. 4 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 

privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a 

Dispozitivelor Medicale (ANMDM), potrivit cărora ANMDM elaborează norme, 

instrucţiuni şi alte reglementări cu caracter obligatoriu privind activitatea sa specifică în 

domeniul medicamentului de uz uman, pe care le supune aprobării Ministerului 

Sănătăţii, 

pentru a fi în acord cu termenele și modalitatea de raportare impuse prin legislația 

europeană menționată anterior, ANMDM supune aprobării modificarea dispozițiilor art. 

8 lit. j) și k) şi ale art. 10 lit. f) din Ordinul ministrului sănătății nr. 1018/2014 privind 

aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz uman pentru a fi 

disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în conformitate cu prevederile 

art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului 

din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare privind autorizarea şi 

supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de instituire a unei Agenţii 
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Europene pentru Medicamente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

663 din 09 septembrie 2014. 

 Ca urmare a celor expuse mai sus, în aplicarea prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) 

din Hotărârea Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei 

Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale  ANMDM a elaborat prezentul 

proiect de ordin privind modificarea Anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 

1018/2014 privind aprobarea Condiţiilor de autorizare a utilizării unui medicament de uz 

uman pentru a fi disponibil pentru folosire în tratamente de ultimă instanţă, în 

conformitate cu prevederile art. 83 din Regulamentul (CE) nr. 726/2004 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 31 martie 2004 de stabilire a procedurilor comunitare 

privind autorizarea şi supravegherea medicamentelor de uz uman şi veterinar şi de 

instituire a unei Agenţii Europene pentru Medicamente, pe care, dacă sunteţi de acord, 

vă rugăm să-l aprobaţi. 

 

 

DIRECTOR, 

 

Lidia Manuela ONOFREI 


