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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. SP6451/11.06.2018,SP6452/11.06.2018, 

SP6453/11.06.2018, SP6454/11.06.2018, SP6455/11.06.2018, 

SP6457/11.06.2018, SP6458/11.06.2018, SP6459/11.06.2018, 

SP6461/11.06.2018, SP6462/11.06.2018, SP6463/11.06.2018, 

SP6464/11.06.2018, SP6465/11.06.2018, SP6467/11.06.2018, 

SP6468/11.06.2018,SP6469/11.06.2018,SP6470/11.06.2018, SP6471/11.06.2018, 

SP6472/11.06.2018,SP6473/11.06.2018,SP6474/11.06.2018, SP6475/11.06.2018, 

SP6476/11.06.2018,SP6477/11.06.2018, SP6478/11.06.2018, SP6479/11.06.2018, 

SP6480/11.06.2018, SP6481/11.06.2018, SP6482/11.06.2018, SP6483/11.06.2018  

se diminuează prețurile pentru 1 medicament și se introduc un număr de 82 

medicamente noi. 

 

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

de 82 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. 

30225 în data de 25.06.2018 și 27.06.2018   . 

 

 De asemenea se exclud un număr de 19 produse: 

 Urmare solicitărilor de excludere ale deținătorilor de APP; 

 Urmare expirării termenului de valabilitate a autorizațiilor de punere pe 

piață în conformitate cu art. 738 din Legea nr. 95/2006, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ca urmare a expirării termenului de valabilitate a prețurilor pentru 

medicamente pentru nevoi speciale; 

 

 

 Se corectează eroarea materială în cazul: 
 

 Din DCI :TRASTUZUMABUM EMTANSINE în DCI TRASTUZUMABUM 

EMTANSINUM pentru produsele KADCYLA 100mg și 160mg, pulbere 

pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă; 

 

 Se modifică statutul medicamentului declarat de deținătorul autorizației de punere 

pe piață în cazul: 
 

 medicamentului Flumetol S, picături oftalmice soluție, cutie x 1 flacon PEJD 

x 10ml picaturi oftalmice-suspensie, cu deținător de APP THEA FARMA 

SPA – ITALIA, deținătorul de APP modifică statutul declarat din “generic” în 
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„inovativ” în conformitate cu e-mailul comunicat la Ministerul Sănătății și 

înregistrat cu nr. 32324 în data 28.06.2018 și 29.06.2018 ; 

 medicamentului QUARELIN R, comprimate , cutie x 1 blister x 10 

comprimate, deținător de APP CHINOIN PRIVATE CO. LTD MEMBER OF 

SANOFI- AVENTIS GROUP – UNGARIA, deținătorul de APP modifică 

statutul declarat din “generic” în „inovativ” ” în conformitate cu e-mailul 

comunicat la Ministerul Sănătății și înregistrat cu nr. 32292 în data 

28.06.2018  . 

 

 Se modifică statutul medicamentului comunicat de către Agenția Națională a 

Medicamentului și Dispozitivelor Medicale în cazul: 

 medicamentului Flumetol S, picături oftalmice soluție, cutie x 1 flacon 

PEJD x 10ml picaturi oftalmice-suspensie, cu deținător de APP THEA 

FARMA SPA – ITALIA, din statut de medicament  “generic” în statut de 

medicament „inovativ” în conformitate cu e-mailul înregistrat la Ministerul 

Sănătății cu nr. 30225 în data 25.06.2018 și 27.06.2018 

 

 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. 

 

Anexa 2: 

 Completarea prețurilor de referință generice - Lista A - cu 4 produse ca urmare a 

aprobării prețurilor pentru medicamente generice în cursul lunii Iunie 2018. 

 În Anexa nr. 2, Lista A, pentru produsul KALETRA 200mg/50mg, poziția nr. 478 

se modifică grupa ATC din „J05AE06” în „J05AR10” în conformitate cu e-mailul 

comunicat de Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și 

înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 32146/27.06.2018. 

 În Anexa nr. 2, Lista A pozițiile nr. 488 și 489 se corectează prețul de referință 

generic, întrucât prețul de producător pentru medicamentul inovativ a fost stabilit 

la cursul de 4,4653 lei curs corespunzător analizei de preț aferentă anului 2017, 

respectiv trimestrul al treilea al anului 2016.  

 În Anexa nr. 2, Lista B se exclude poziția nr. 604, produsul FLUMETOL S, 

picături oftalmice suspensie.  

Motivație: urmare e-mailurilor Agenției Naționale a Medicamentului și 

Dispozitivelor Medicale înregistrate la Ministerul Sănătății cu nr. 30225 în data 

de 25.06.2018 și 27.06.2018, precum și a e-mailului reprezentantului 

deținătorului de APP – Thea Farma SPA înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. 

32324/29.06.2018, statutul medicamentului în conformitate cu prevederile 

Ordinului ministrului sănătății nr. 368/2017, cu modificările și completările 

ulterioare a fost modificat din  medicament “generic” în medicament “inovativ”. 

Menționăm că până la data prezentei produsul Flumetol S, picături oftalmice 

suspensie este singurul medicament înregistrat cu preț în cadrul DCI-ului 

COMBINAȚII, grupa ATC: S01BB03. 
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 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 la rubrica Transparență Decizională.  

 

 

 

DIRECTOR, 

                   ONOFREI LIDIA MANUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina Ioniță 

               Cristiana Spoeală 

               

 

               

 


