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MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 

DIRECŢIA POLITICA MEDICAMENTULUI  

ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 

 

APROB,  

MINISTRU 

Sorina PINTEA 

Avizat, 

Secretar de stat  

Dan Octavian ALEXANDRESCU 

 

 

 

 

   REFERAT DE APROBARE, 

 

  

În vederea implementării prevederilor Titlului XVIII – „Medicamentul” din Legea nr. 

95/2006 privind reforma in domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea 

şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările 

si completările ulterioare, Agenţia (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 ministrului sănătăţii.  

În scopul punerii în aplicare a prevederilor art. 801 alin. (1) și 803 lit. c și h din Legea nr. 

95/2006, pentru a nu se crea disfuncționalități în aprovizionarea cu medicamente a populației, 

rezultă necesitatea completării Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de 

medicamente de uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de 

medicamente de uz uman, aprobate prin Ordinului nr. 131/2016, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 108 din 11 februarie 2016 (”Norme”), în sensul definirii: 

a. categoriilor de persoane îndreptăţite sau autorizate de Ministerul Sănătăţii să elibereze 

medicamente către populaţie în România; 

b. categoriilor de instituții sau entități pentru care distribuitorii angro trebuie să verifice 

elementele de siguranță și să scoată din uz identificatorul unic al unui medicament potrivit 

dispozițiilor art. 23 din Regulamentul delegat (UE) 2016/161 al Comisiei din 2 octombrie 2015 de 

completare a Directivei 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului prin stabilirea de 

norme detaliate pentru elementele de siguranță care apar pe ambalajul medicamentelor de uz uman. 

Având în vedere că, la pct. 2.3. (5) în Anexa nr. 2 la Norme, în Formularul de solicitare a 

Autorizaţiei pentru distribuţia angro a medicamentelor de uz uman, și la pct. 2 în Anexa nr. 3 la 

Norme, în Dosarul standard al unităţii de distribuţie angro, sunt menționate ”alte produse”, 

conform modelului european aprobat de Comisia Europeană, este necesar, din motive de claritate 

să fie completate dispozițiile art. 10 alin. (1) din Norme, astfel încât să rezulte că autorizaţia de 

distribuţie angro nu include avizul de funcționare pentru desfășurarea activităților de depozitare 

dispozitive medicale, emis de ANMDM în conformitate cu prevederile art. 926 alin. (2) din Legea 
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nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

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 

pentru completarea Normelor privind autorizarea unităţilor de distribuţie angro de medicamente de 

uz uman, certificarea de bună practică de distribuţie şi înregistrarea brokerilor de medicamente de 

uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 131/2016, pe care, dacă sunteţi de acord, 

vă rugăm să-l aprobaţi.  

 

 

 

DIRECTOR, 

Lidia Manuela ONOFREI 


