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REFERAT DE APROBARE 
 
 
 

  Potrivit art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătății stabilește, 

avizează și aprobă, prin ordin al ministrului sănătății, prețurile maximale ale 

medicamentelor de uz uman cu autorizației de punere pe piață în România, cu excepția 

medicamentelor care se eliberează fără prescripție medicală (OTC). 

 În conformitate cu dispozițiile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru 

aprobarea Normelor privind modul de calcul si procedura de aprobare a preturilor 

maximale ale medicamentelor de uz uman, prețurile maximale ale medicamentelor de 

uz uman utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a 

medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii 

medicale și medicamente aflați în relație contractuală cu Ministerul Sănătății, casele de 

asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului 

București, sunt cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de 

punere pe piață în România (Canamed), aprobat prin ordin al ministrului sănătății.  

 În data de 13 martie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 179 și 179 bis, Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 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. 21 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017 
“Anual sau ori de câte ori este nevoie, în temeiul prezentelor norme, Canamedul este 
adus la zi prin includerea, modificarea sau excluderea prețurilor.” 
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 Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să aprobați completarea Canamed-ului cu  

prețurile pentru: 

 medicamentele “ADENOSINE LIFE MEDICAL, sol. inj./perf., 5mg/ml, cutie x 10 fiole 
a 2ml soluție injectabilă/perfuzabilă” și “ADENOSINE LIFE MEDICAL, sol. inj./perf., 
5mg/ml, cutie x 1flacon a 10ml soluție injectabilă/perfuzabilă” aprobate prin nota nr. 
FB14003/22.12.2017, medicamente autorizate prin Autorizația pentru furnizare de 
medicamente pentru nevoi speciale nr. 336/2017 eliberată de către Agenția 
Națională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Importul medicamentului a 
fost solicitat pentru a răspunde cererii Comisiei de Cardiologie din cadrul Ministerului 
Sănătății, conform Autorizaţiei pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi 
speciale nr. 336/04.12.2017; 

 medicamentul „COSMEGEN LYOVAC 0.5mg, pulbere pentru soluție injectabilă, cutie 
x 1 flacon cu pulbere pentru soluție injectabilă ” aprobat prin nota nr. FB 
14004/22.12.2017, medicament autorizat prin Autorizația pentru furnizare de 
medicamente pentru nevoi speciale nr. 246/27.09.2016 eliberată de către Agenția 
Națională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Importul medicamentului a 
fost solicitat pentru a răspunde cererii Direcției Generale de Asistență Medicală și 
Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, conform Autorizaţiei pentru 
furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale nr. 246/27.09.2016.  

 medicamentul „PABAL 100micrograme/ml, sol. inj., cutie x 5 flacoane x 1ml soluție 
injectabilă ” aprobat prin nota nr. FB 14005/22.12.2017, medicament autorizat prin 
Autorizația pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale nr. 
254/09.11.2016 eliberată de către Agenția Națională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale. Importul medicamentului a fost solicitat pentru a răspunde 
cererii Comisiei de Consultative de Obstetrică-Ginecologie a Ministerului Sănătății, 
conform Autorizaţiei pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale nr. 
254/09.11.2016.  

 medicamentul „CUPRIPEN 250mg, capsule, cutie x 3 blistere x 10 capsule” aprobat 
prin nota nr. FB 14256/29.12.2017, medicament autorizat prin Autorizația pentru 
furnizare de medicamente pentru nevoi speciale nr. 262/21.12.2016 eliberată de 
către Agenția Națională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale. Importul 
medicamentului a fost solicitat pentru a răspunde cererii Direcției Generale de 
Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătății, conform 
Autorizaţiei pentru furnizarea de medicamente pentru nevoi speciale nr. 
262/21.12.2016.  

 medicamentul „ERWINASE 10000unități/flacon, cutie x 5 flacoane din sticlă neutră 
cu 10000UI/flacon ” aprobat prin nota nr. FB 14257/29.12.2017, medicament 
autorizat prin Autorizația pentru furnizare de medicamente pentru nevoi speciale nr. 
255/14.11.2016 eliberată de către Agenția Națională a Medicamentului şi 
Dispozitivelor Medicale. Importul medicamentului a fost solicitat pentru a răspunde 
cererii Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică din cadrul 
Ministerului Sănătății, conform Autorizaţiei pentru furnizarea de medicamente pentru 
nevoi speciale nr. 255/14.11.2016.  

 

 Cu elementele de identificare tehnică și a statutului medicamentului comunicate de 

către Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale cu e-mailul 

înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 70404/29.12.2017 ; 
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 Pentru aceste considerente, a fost elaborat prezentul proiect de ordin privind  

completarea Anexei nr. 1  la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017 pentru 

aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor utilizate/comercializate de către 

furnizorii de servicii medicale sau medicamente aflați în relație contractuală cu 

Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al 

prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România și a prețurilor de 

referință generice ale acestora, pe care – dacă sunteţi de acord – vă rugăm să-l aprobaţi, 

în vederea postării pe site-ul Ministerului Sănătății, pentru respectarea prevederilor privind 

transparența decizională, conform legii. 

 
 
 
 
 

DIRECTOR, 
ONOFREI LIDIA MANUELA 
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