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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
DIRECȚIA POLITICA MEDICAMENTULUI ȘI A DISPOZITIVELOR MEDICALE 
Nr. 

Aprob, 
                                                                                                     MINISTRU, 

                        

                                                                                                                         SORINA PINTEA 
 
 
Avizat, 
 
SECRETAR DE STAT, 
 

 DAN OCTAVIAN ALEXANDRESCU  
 

 

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 confomitate 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, proiectul de ordin prevede modificarea și 

completarea Anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 251/2017, cu 

modificările și completările ulterioare, după cum urmează: 

 

Anexa nr. 1: 

 Conform notelor de ministru nr. SP2079/14.03.2018,SP2080/14.03.2018, 

SP2081/14.03.2018,SP2082/14.03.2018,SP2083/14.03.2018,SP2084/14.03.2018, 

SP2085/14.03.2018,SP2086/14.03.2018,SP2087/14.03.2018,SP2088/14.03.2018,

SP2090/14.03.2018,SP2673/23.03.2018,SP2674/23.03.2018,SP2675/23.03.2018, 

SP2676/23.03.2018, SP2677/23.03.2018, SP2678/23.03.2018, 

SP2679/23.03.2018, 

SP2688/23.03.2018,SP2689/23.032018,SP2690/2303.2018,SP2691/2303.2018, 

SP2692/23.03.2018,SP2693/23.03.2018,SP3054/30.03.2018,SP3055/30.03.2018,

SP3056/30.03.2018,SP3057/30.03.2018,SP3058/30.03.2018,SP3059/30.03.2018, 

SP3060/30.03.2018, SP3061/30.03.2018,SP3062/30.03.2018, SP3063/30.03.2018, 

SP3064/30.03.2018, SP3065/30.03.2018,SP3066/30.03.2018, SP3067/30.03.2018, 

SP3068/30.03.2018, SP3069/30.03.2018,SP3070/30.03.2018, SP3071/30.03.2018, 

SP3072/30.03.2018, SP3073/30.03.2018,SP3074/30.03.2018, SP3075/30.03.2018, 

SP3076/30.03.2018, SP3077/30.03.2018; 

se diminuează prețurile pentru 16 medicamente, se majorează prețurile pentru 

4 medicamente și se introduce un număr de 75 medicamente noi. 

 Astfel la punctul 1 din proiect se completează Anexa 1 cu prețurile pentru 

numărul de 75 medicamente noi, avizate prin notele mai sus menționate. 

 

 

  Anexa 1 se completează cu elementele de identificare tehnică și a statutului 

medicamentului comunicate de către Agenția Națională a Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale  cu e-mailurile înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr.  

16807/12.04.2018 și 18552/18.04.2018. 

 

 pentru produsele DA- BONE 70mg/5600UI, FOSAVANCE 70mg/2800UI și 

FOSAVANCE 70mg/5600UI DCI: COMBINAȚII (ACIDUM ALENDRONICUM + 

COLECALCIFEROLUM) se modifică în DCI: ACIDUM ALENDRONICUM + 

COLECALCIFEROLUM.  

 De asemenea se exclud un număr  de 91 produse: 

 Urmare solicitărilor de excludere ale deținătorilor de APP; 

 Urmare decizie de suspendare a APP-ului comunicată de Agenția 

Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru produsele 

DORETA EP 75mg/650mg, comprimate eliberare prelungită. 

 

 Se corectează eroarea materială în cazul: 
 

Din deținător de APP:  MERCK SERONO SPA -  ITALIA  în DCI: MERCK 

SERONO LIMITED – MAREA BRITANIE pentru produsul BAVENCIO 

20mg/ml, concentrat pentru soluție perfuzabilă în conformitate cu nota nr. 

SP 2918/28.03.2018.  
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 Se adaugă pe coloana observații informațiile urmare deciziilor de APP încetat  

emise de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. 

 Se adaugă marcajului “!” și “DC” ca urmare a schimbării deținătorului de APP . 

 Modificarea valabilității prețurilor în conformitate cu Deiziile de încetare APP 

comunicate de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.  

 

 

Anexa 2: 

 Completarea prețurilor de referință generice - Lista A - cu 4 produse și Lista B- 

cu 3 produse ca urmare a aprobării prețurilor pentru medicamente generice în 

perioada martie 2018. 

  În Anexa nr. 2, Lista A pentru produsele FOSAVANCE 70mg/2800UI și 

FOSAVANCE 70mg/5600UI se modifică denumirea DCI-ului: COMBINAȚII 

(ACIDUM ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM) în DCI: ACIDUM 

ALENDRONICUM + COLECALCIFEROLUM. 

 

 Pentru aceste considerente, a fost elaborat proiectul de Ordin privind completarea și 

modificarea Anexelor nr. 1 și 2  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 

 

Întocmit:Cristina Ioniță 

              Spoeală Cristiana 

 

               

 


